
uvidíme, co nastávající čas přine-
se a co se nám podaří zrealizovat.“

Teď v galerii stále vyčkává vý-
stava Slapy obrazů a kreseb Miro-
slava Šislera, která byla na podzim 
sotva zahájena. Měl následovat 
doprovodný program. Neupusti-
li jste od něj? „Vlastně ještě zahá-
jena nebyla, pouze byla v prosinci 
otevřena na osm dní. Teď vyčkává 
a doufáme, že by ji diváci v létě moh-
li zhlédnout. Doprovodným progra-
mům se věnujeme několik let. Cí-
líme jimi na děti, žáky a studenty. 
Věříme, že když jim přiblížíme svět 
výtvarného umění sdílným způso-
bem, může se později stát přirozenou 
součástí jejich života. Takzvané ani-
mační programy pro nás připravuje 
lektorka Hana Stonová Prančlová 
a jsou inspirativní nejen pro žáky 
či studenty, ale mnohdy i pro učite-
le. K této konkrétní výstavě obrazů 
a kreseb Miroslava Šislera vytvoři-
la, vzhledem k situaci, kdy galerii 
mohlo najednou navštívit osm lidí, 
Obrazového průvodce výstavou pro 
tvořivé návštěvníky. Jsou to vlast-
ně takové pracovní listy, které se 
dobře hodí pro malé skupiny žáků 
či jednotlivé návštěvníky a pouta-
vou tvořivou formou je zavedou do 
tajů obrazů a barev.“

Máš nějaký sen, koho bys v su-
šické galerii chtěla představit? 
„Sny či tajná přání mám. Pokud zís-
kají konkrétnější obrysy na cestě 
k realizaci, pak bude o čem mluvit. 
Zároveň se ráda nechám překvapit 
i zatím netušenými objevy, nezná-
mými autory, které třeba v budouc-
nu potkám.“

Děkuji za odpovědi i za jarní pro-
cházku městem.

Eduard Lískovec

Aktuálně 
z radnice
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Od rekonstrukce sušického kina 
v roce 2012 je majákem výtvarného 
umění v Sušici městská Galerie Sir-
kus. Její obsah má na starosti Mire-
la Tůmová, která v této ztuhlé době 
právě otevřela v galerii okna a její re-
trospektivní ochutnávka se rozletěla 
po celém městě. Na dvaceti plaká-
tovacích plochách najdete výtvarná 
díla od dvaceti autorů. Ke shlédnutí 
jsem zvolil nejkratší okruh, našlapal 
krásných 11 km a po té požádal au-
torku o rozhovor. 

V toku času bohatá řeka vý-
tvarného umění představovaná 
v sušické Galerii Sirkus byla za-
stavena a překryta, ovšem nyní 
vytryskla na povrch na dvaceti 
místech ve městě s připomínkou 
již uskutečněných výstav. Kde 
se vzal takový originální nápad? 
„Nápad vzešel ze situace, kterou tu 
máme. Galerie se zavřely v polovi-
ně října. Od té doby měly šanci být 
otevřené chvíli v prosinci, a kdy se 
opět otevřou, nevíme. Přirozeně pak 
přemýšlíte, jak dostat umění k li-
dem. Většině z nás teď nějaká kul-
tura chybí. (Možná nám dokonce 
dochází, jak důležitou potravou pro 
duši je.) Přirozeně mnoho hudební-
ků, divadelníků a výtvarníků hledá 
cestu, jak ji dostat k lidem. Plakáto-
vací plochy jsou výjimečně prázdné 
a venkovní prostor města je vlastně 
všem dostupný. Tak vznikl nápad 
na výstavu, kterou jsme pracovně 
nazvali Galerie ve městě a už to tak 
zůstalo. Plakátovacích ploch v Sušici 
je dvacet, proto jsme oslovili dvacet 
autorů, kteří v minulosti v sušické 
galerii vystavovali.“ 

Vybírala jsi nejprve auto-
ry a pak díla, nebo rovnou díla? 
Jaká byla kritéria pro výběr? „Šlo 
hlavně o to, aby byl výběr různoro-
dý a oslovil co nejširší publikum. 
Aby to nebyla, řekněme “depka“, 

něco příliš vážné-
ho. Chtěli jsme di-
váky potěšit, po-
bavit a nabídnout 
nadhled nebo za-
myšlení. Nadhled 
je takový skrytý 
podtitul výstavy. 
Inspirovaly nás 
k němu obráz-
ky Hany Stonové 
Prančlové, které 
si pro radost vy-
tvářela, když před 
rokem šila rouš-
ky. Její rouškový 
obraz je součás-
tí i této výstavy. 
Ostatních devate-
náct autorů jsme 
vybírali podle je-
jich tvorby, na-
jdete mezi nimi 
malíře, fotogra-
fy, grafiky a ilu-
strátory z různých 
koutů Čech a sa-
mozřejmě také 
ze Sušice, Klatov 
či zapadlých míst 
Šumavy.“

Kdo díla zpra-
coval na plakáty? 
„Reprodukce a cel-

kové grafické pojetí je prací Martiny Bar-
tošové, potažmo studia Matypo. Martina 
vytváří grafickou podobu plakátů takřka 
ke všem našim výstavám. Líbí se mi, 
že vždy ctí výtvarné dílo, přestože jde 
o propagaci výstav a galerie.“

Některá plakátovací místa jsou 
sloupová, jiná rovná, každé má své 
okolí. Byla pro nějaké dílo vybírá-
na konkrétní plakátovací plocha? 
„Ano, byl to trošku hlavolam, ale 
každému obrazu bylo vybráno kon-
krétní místo ve městě. Někdy i podle 
velmi jednoduchých vodítek, jako 
třeba v případě grafiky Petra Palmy 
s tématem sirek, která je umístěna na 
výlepové ploše v ulici Sirkařská.“ 

Na těchto plochách jsou hned 
vedle obrazů umístěny různé 
křiklavé reklamní letáky. Nede-
valvuje to vystavené umělecké 
dílo? „Ten samotný způsob a for-
ma jak jsou obrazy a fotografie řek-
něme vystaveny, předpokládá, že 
prezentace díla není zrovna ideál-
ní. Musíte počítat s tím, že je to pla-
kátovací plocha a ne stěna v galerii. 
V jaké společnosti plakátů a reklam 
se reprodukce obrazů ocitnou, bylo 
překvapení, se kterým se počítalo. 
Jde nám o to potěšit či pobavit jak 
vnímavé kolemjdoucí, tak lidi, kte-
ří do sušické galerie rádi chodí a teď 
nemohou. Navíc tak nabízíme pěk-
nou jarní procházku.“ 

Vraťme se ke galerii v budo-
vě kině.  Jaké jsou její přednos-
ti? „Výhodou je už to, že Sušice má 
vlastní reprezentativní prostor pro 
výtvarné umění. Když navštívíte 
koncertní sál, kino či divadlo, pla-
vecký bazén, sportovní halu, mů-
žete zrovna tak zamířit do galerie. 
Výtvarné umění je také disciplína, 
která nás od nepaměti doprovází 
a má svůj vývoj. Je skvělé, že v Su-
šici takový prostor máme. Dívám se 
na to, jak co nejlépe takový prostor 
využít. S vedením kulturního cen-
tra Sirkus se podařilo galerii velmi 
slušně vybavit a tím rozšířit její vý-
stavní možnosti.“

Dal by se ze všech uskuteč-
něných výstav vybrat umělec 
kritikou nejváženější, či nej-
proslulejší? „Určitě Karel Valter 
(1909–2006), malíř, který se řadí 
k předním českým výtvarníkům 
20. století. Vzhledem k velikosti 

Díla vyšla z galerie do ulic

díla jsme uvažovali o cyklu výstav 
v sušické galerii. Zatím byly usku-
tečněny dvě. Miroslav Šašek (1916 
– 1980) architekt, malíř a ilustrátor 
slavné série knížek To je… Paříž, 
Londýn atd., který proslul za hrani-
cemi naší země a u nás se do pově-
domí dostává až v posledních letech 
díky vydavatelství Baobab, které 
v reedicích jeho knihy vydává. Ze 
současných autorů určitě fotografka 
Libuše Jarcovjáková, která v Suši-
ci zaujala cyklem fotografií Máma 
a po velkém úspěchu na prestižním 
festivalu fotografie ve francouz-
ském Arles v roce 2019, se stala na 
poli fotografie takřka hvězdou. Ale 
když se podíváme na trochu menší 
prostor, Sušici, tak nemůžu opome-
nout Miloslava Čelakovského, Jose-
fa Baierla nebo Josefa Pospíchala, 
kteří jsou pro zdejší život a kulturu 
důležitými osobnostmi.“

A jaká výstava tě nejvíce potě-
šila? „Těch výstav, které mně potě-
šily, je hodně a nemohu říct, která 
nejvíc. Už samotné setkání s auto-
ry a jejich prací je pro mě důležité. 
Určitě mě těší, když diváky někte-
ré výstavy oslovily natolik, že na 
ně vzpomínají i po několika letech, 
v případě výše jmenovaných autorů 
třeba právě na Karla Valtera nebo 
Libuši Jarcovjákovou. I z toho dů-
vodu připravujeme výstavu, která 
by se měla uskutečnit v roce 2022.“

Každá výstava začíná verni-
sáží, kde rám obstarává hudební 
doprovod. Máš v paměti nějakou 
obzvláště vydařenou akci? „Do-
konce nejen hudební doprovod, ale 
několikrát i divadlo či poezie ote-
víraly novou výstavu. Naše verni-
sáže se nesou v lehce neformálním 
duchu, jsou hlavně setkáním autora 
s diváky. A vůbec setkáním lidí, kde 
právě hudba nebo divadlo umějí lidi 
příjemně propojit.

Z těch vydařených akcí připo-
menu komentovanou prohlídku 
výstavy Ordinárium, kdy hlavního 
aktéra, moderátora, herce, malíře 
a autora výstavy samotné Radomila 
Uhlíře doprovázeli jeho přátelé hu-
debníci saxofonista Mikoláš Chadi-
ma a trombonista Jan Jirucha. Byla 
to taková šťastná výstava. Radomil 
Uhlíř bohužel o dva roky později ze-
mřel. My jsme si ho teď připomněli 

jedním jeho obrazem, který najde-
te na jedné z plakátovacích ploch.“

Za ty roky se v galerii vystří-
dali malíři, grafici, kreslíři, foto-
grafové, sochaři. Je koncepcí gale-
rie přiblížit návštěvníkům různé 
oblasti výtvarného umění, nebo 
má ještě nějaký konkrétní záměr? 
„Ta rozmanitost výtvarného umě-
ní nejen oborová, ale v přístupech 
k tvorbě, osobitosti vidění světa na-
příč generacemi minulých, součas-
ných nebo začínajících autorů, byla 
doposud takovým hlavním a do-
stačujícím vodítkem. Takto by se 
samozřejmě dalo pokračovat dále, 
protože svět umění je široký. Ale 
před covidem jsem začala uvažo-
vat o tom, že bychom se každý rok 
mohli více zaměřit na určitou oblast 
umění. Například tento rok jsme 
chtěli věnovat fotografii, které jsme 
doposud mnoho prostoru nedopřáli. 
Ale v tuto chvíli je vše mimo kon-
cept, i když stále domlouváme a při-
pravujeme budoucí výstavy. Takže 

Galerie ve městě 
Seznam plakátovacích – výstavních ploch  
s výtvarnými díly vybraných autorů:
1. Nádražní x Šumavská (nádraží ČD a BUS) 
 – Hana Stonová Prančlová
2. Hrádecká (Albert) – Václav Němec
3. Stupkova x V Lukách – Alena Anderlová
4. V Rybníčkách x Villaniho – Radomil Uhlíř
5. Sirkařská x Pravdova (sídliště) – Petr Palma
6. T. G. Masaryka x Žižkova (MHD) – Ludvík Kovář
7. Pravdova x Studentská (hřiště) – Miroslav Šisler
8. Klostermannova (finanční úřad) – Zbyněk Hraba
9. Poštovní (centrum) – Libuše Jarcovjáková
10. nám. Svobody (centrum) – Josef Baierl
11. Nábř. K. Houry x T. G. Masaryka – Karel Valter
12. Nábřeží Karla Houry (lávka) – Tomáš Hauser
13. nábř. J. Seitze (parkoviště) – Lenka Sýkorová
14. Dlouhoveská x Nuželická – František Řežáb
15. Americké armády x Příkopy (centrum) 
 – Miloslav Čelakovský
16. Tylova x Pod Svatoborem (COOP) 
 – Michaela Kukovičová
17. Volšovská, bazén (MHD) – Ladislav Sýkora
18. Volšovská x Na Hrázi – Dana Vitásková
19. Na Štěbetce x Sadová – Tereza Říčanová
20. Kaštanová (čp.1156), hřiště – Václav Jelínek
+ SIRKUS (kino – vchod) – obrazový seznam

Výstava potrvá do 2. května 2021.
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Výběrové řízení na pozici 
strážníka Městské policie Su-
šice proběhlo 29. 3. Z uchazečů 
byl vybrán kandidát.

Česká televize 31. 3. ve 
zprávách z regionů zařadila 
reportáž o stavbě obchvatu 
obce Brod za Kolincem smě-
rem na Klatovy. Během ukázky 
stavby i aktuálního provozu obcí 
bylo řečeno, že přeložka silnice, 
kterou staví Plzeňský kraj, má 
zlepšit dostupnost Sušice, měs-
ta známého jako Brána Šumavy. 
Také promluvil starosta Sušice 
Petr Mottl, který s vedením měs-
ta o obchvat dlouhodobě usilo-
val, a řekl, že kromě úspory času 
je důležité výrazné zvýšení bez-
pečnosti v tomto úseku. Obchvat 
v délce 4 km by měl být dokon-
čen za rok a půl. 

V budově kina se 1. 4. usku-
tečnila schůze vedení města 
s pořadateli kulturních akcí 
v Sušici. Na programu bylo 
upřesnění termínů pro výjimky 
v rámci obecně závazné vyhláš-
ky o nočním klidu. 

Krizový štáb města by 
měl zasedat 7. 4. a jednat 
o změnách protiepidemic-
kých opatřeních v souvislosti 
s možným koncem nouzové-
ho stavu 11. 4. a návratem 
dětí do školních budov. V této 
souvislosti byli také přizváni 
ředitelé sušických škol a řešila 
by se příprava a organizace po-
stupného otevírání škol a na-
stavení režimu pro jednotlivé 
ročníky a skupiny.  -red-
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Nejen současná pandemie ko-
ronaviru ukazuje, jaký dopad na 
společnost mají dezinformace. 
Nepravdivé informace se rychle 
šíří po sociálních sítích a jejich 
vyvracení je běh na velmi dlou-
hou trať. Regulace dezinformač-
ních médií ze strany státní sprá-
vy v Česku zatím chybí. Spíš než 
v ní však odborníci jako stěžejní 
v boji proti fake news vidí medi-
ální výchovu mladých lidí již od 
prvního stupně základních škol 
a lepší samosprávu profesních 
organizací.

Uživatelé tuzemského inter-
netu se na stránkách médií a na 
sociálních sítích setkávají hned 
s několika druhy dezinformací. 
Mezi „méně škodlivé“ lze zařadit 
ty, které čtenáře lákají smyšlený-
mi informacemi nebo soutěžemi 
za účelem vytáhnout z nich osob-
ní údaje, v lepším případě vydělat 
na samotné návštěvnosti, prokli-
cích a reklamě. Ztráta osobních 
údajů je vždy vážný problém, tyto 
zprávy se ale zpravidla dotýkají 
desítek až stovek lidí, nikoliv celé 
populace.

Naproti tomu politické či  
geopolitické dezinformace již 
mají velký potenciál ovlivnit ve-
řejné mínění. „Používají je ze-
jména politici a jejich přidružení 
aktéři, kteří se snaží manipulovat 
veřejné mínění ve prospěch nebo 

neprospěch některého politika, 
strany, skupiny lidí nebo státu či 
instituce. Dezinformace používa-
jí na dosažení politických cílů,“ 
říká Peter Jančárik, spoluzakla-
datel projektu Konšpirátori.sk.

Rozšířenost tohoto druhu dez-
informací potvrzují i samotní 
novináři. „Mezi tento typ zpráv, 
s nímž se lze setkat poměrně čas-
to, patří dlouhodobě zejména pro-
ruské zprávy, jež cílí na proble-
matiku NATO a EU. V posledních 
měsících je však z velké části za-
stínily fake news týkající se prezi-
dentských voleb v USA. Podobně 
nebezpečné jsou pak dezinforma-
ce spojené s uprchlickou krizí, 
které hrají do karet zejména pra-
vicovým skupinám,“ popisuje šéf-
redaktor zpravodajského portálu 
EuroZprávy.cz Lukáš Kňazovic-
ký, jenž se specializuje také na 
dezinformace na sociálních sítích.

Další skupinou dezinformací 
jsou nepravdivé zprávy zaměře-
né na problematiku zdravotnic-
tví. Současná krize související 
s pandemií koronaviru navíc je-
jich šíření nahrává. „Zdravotnic-
ké dezinformace považuji za nej-
nebezpečnější. Jde totiž o bludy, 
které mohou poškodit zdraví jed-
notlivců nebo celé populace. Ty-
picky jde o různé antivakcinační 
hlouposti, zázračné léčby rakovi-
ny či jiných nemocí, hoaxy o ko-

Zdravotnické dezinformace patří k nejnebezpečnějším – s mediální výchovou by se podle odborníků mělo začít co nejdříve
ronaviru a další,“ vysvětluje Pe-
ter Jančárik.

Jako postupně převládající 
pak dezinformace medicínské-
ho rázu vidí předseda Českého 
klubu skeptiků Sisyfos Jaromír 
Šrámek. „Nejde jen o explozi zá-
jmu o odborníky na epidemiolo-
gii a virologii, při níž se do médií 
dostali i ti, kteří říkali nebo říkají 
nebezpečné hlouposti, jde o setr-
valý stav. Je celkem běžné, že se 
v médiích v rolích odborníků na 
medicínu a nositelů relevantního 
odborného názoru objevují napří-
klad homeopaté, praktici takzva-
né tradiční čínské nebo funkční 
medicíny,“ podotýká.

Kvalitní kritická žurnalisti-
ka a platforma inzerentů

Boj proti dezinformacím vše-
ho druhu přitom podle oslove-
ných odborníků není zdaleka tak 
jednoduchý, jako je jejich šíření. 
Proti dezinformacím se v Čes-
ku vymezuje řada neziskových 
spolků a sdružení, mezi něž lze 
zařadit například Nadační fond 
nezávislé žurnalistiky, zmíněný 
Sisyfos, spolek Čeští elfové či 
platformu Demagog.cz a projekt 
Neovlivní. Přesah k tuzemským 
médiím mají i slovenští Konšpirá-
tori.sk. Dezinformacím se věnují 
i některá mainstreamová média, 
například EuroZprávy.cz spada-
jící pod vydavatelství INCORP.

Informace z nemocnice
Tak jako v celé České republice, 

dochází i v Plzeňském kraji a samo-
zřejmě i v sušickém regionu k po-
klesu nově nakažených obyvatel 
virem COVID 19.

Ke dni 1. 4. 2021 je v sušické ne-
mocnici hospitalizováno celkem 22 
pacientů COVID+ a z tohoto počtu 
je čtyřem pacientům poskytová-
na intenzívní péče. Nemocnice má 
k dispozici celkem 22 volných lů-
žek pro tyto pacienty.

Na jednání s krajským koordiná-
torem covidové péče byl dohodnut 
postupný návrat lůžek do režimu 
standardní interní a následné péče 
tak, aby v každém případě byla za-
jištěna odpovídající služba všem pa-
cientům. Půjde o postupný proces, 
který by také měl vést k umožnění 
odpočinku přetíženého zdravotní-
ho personálu.

Plynule pokračuje i testování 
v odběrovém centru. Nemocnice 
vychází vstříc svým klientům 
a otevřeno bylo celé Velikono-
ce. Přesto, že již nyní jsou plné 
pořadníky, vždy se dostaví ob-
čané mimo pořadí, které perso-

nál odběrového centra ochotně 
vyšetří. V poslední době se ob-
jevila pozitivní zpráva – klesá 
podíl pozitivně testovaných při 
antigenním testování.

I nadále pokračuje činnost oč-
kovacího centra, které vždy spotře-
buje celou dodávku vakcín v urče-
ných termínech podle očkovacího 
schématu, které stanovuje prioritní 
skupiny obyvatel určených k očko-
vání. Rádi bychom očkovali více 
občanů Sušicka, kapacita očkova-
cího centra je využita pouze z 50%. 
Bolest celého systému je stále stejná 
a známá – nedostatek očkovací lát-

Nemocnice – bohatá, nebo chudá?
Je to již 6 měsíců. Dne 14. 9. 

2020 rada města Sušice ve funk-
ci valné hromady odvolala jedna-
tele Pavla Haise a Václava Radu 
a dosadila na jeho místo jednoho 
z členů dozorčí rady. Díky tomuto 
necitlivému zásahu před začínající 
druhou vlnou pandemie koronavi-
ru zchudla nemocnice o 10 lékařů 
a několik zaměstnanců středního 
zdravotnického personálu.

 „Dočasně“ uzavřené chirurgic-
ké oddělení nebylo doposud otevře-
no i přes několik slibovaných termí-
nů znovuotevření. Volná kapacita 
lůžek chirurgického oddělení neby-
la využita ani pro pacienty s covi-
dem19, přičemž využití těchto lůžek 
by mohlo pravděpodobně zabránit 

tomu, aby VZP zrušila registrace 
na chirurgické oddělení. Pokud totiž 
chirurgické lůžkové oddělení neplní 
svou funkci po dobu šesti měsíců, 
hrozí, že registrace na provoz toho-
to oddělení bude zrušena. Totéž se 
stalo za působení bývalého provo-
zovatele nemocnice, kdy město Su-
šice převzalo nemocnici bez těchto 
důležitých registrací. Nemocnice, 
do níž bylo investováno více než 60 
milionů korun, a které byla na tento 
rok městskými zastupiteli schválena 
dotace dalších 29 milionů, tak nejen 
že odchodem lékařů přišla již o část 
svého bohatství, ale může se stát, 
že ztratí možnost poskytovat jed-
nu z nejdůležitější akutních služeb, 
tj. chirurgie pro obyvatele regionu.

Jak moc velký vliv to bude mít 
i na chirurgickou ambulanci v ne-
přetržitém provozu se neodvažuji 
předvídat, ale obávám se, že pokud 
nemocnice o tyto registrace přijde, 
získat je znovu v budoucnu bude 
jistě velmi složité. Stejně jako pro-
jít úspěšně výběrovým řízením pro 
pořízení CT přístroje. 

 Doufám, že zastupitelé města 
Sušice, kteří v prosinci 2019 vza-
li na vědomí a doporučili valné 
hromadě zvolit variantu provozu 
nemocnice o třech akutních lůž-
kových odděleních, komplementu 
a laboratoře, za tímto provozem pro 
obyvatele nejen Sušice, ale i celého 
regionu stále stojí. 

Zuzana Hrabá

PROČ?
Podle zákona 106/1999  O svo-

bodném přístupu k informa-
cím jsem se rozhodla požádat 
o zápis z rady města Sušice ze 
dne 15. 2. 2021. V tento den 
měly být valnou hromadou Su-
šické nemocnice s.r.o. prodis-
kutovány závěry forenzního au-
ditu, jehož předběžnou zprávu 
jsme slyšeli na veřejném zase-
dání zastupitelstva dne 16. 12. 
2020 prostřednictvím předsedy 
dozorčí rady (nejspíše za poru-
šení jeho mlčenlivosti). Zápis 
obsahuje velmi podrobné vy-
jádření bývalých jednatelů ke 
konečné zprávě o výsledcích fo-
renzního auditu Sušické nemoc-
nice, který zaslal e-mailem rad-
ním Pavel Hais valné hromadě. 
Na FB stránkách Piráti Sušice 
jsem si mohla přečíst vyjádření, 
ze kterého cituji: „Druhý radní 
za piráty Václav Černý navrhl 
toto usnesení: Rada města ve 
funkci valné hromady obchod-
ní společnosti Sušická nemocni-
ce s.r.o., se sídlem Chmelenská 
117, 342 01 Sušice, IČO: 081 76 

302, ukládá jednateli společ-
nosti Bc. Jiřímu Vlčkovi, MBA 
vyžádat spisovou dokumenta-
ci ke zpracovanému forenzní-
mu auditu od zpracovatele fy 
DaKan s.r.o. a předložit ji čle-
nům valné hromady. Termín do 
31.3.2021.

Bohužel rozhodnutí členů 
rady dopadlo takto: 2 hlasy pro, 
4 členové se zdrželi hlasování. 
Návrh nebyl schválen.“

Je opravdu nepochopitelné, 
proč radní města Sušice nechtěli 
schválit požadavek na poskyt-
nutí podkladů, na základě kte-
rých konečná zpráva forenzní-
ho auditu vznikla, aby se s nimi 
mohli seznámit a posoudit tak 
její kvalitu. 

Občané města, ptejte se pro-
sím svých radních, kteří jsou 
valnou hromadou Sušické ne-
mocnice s.r.o., proč se rozhodli 
zdržet se hlasování o takto zá-
važném bodu a na ostatní okol-
nosti ohledně Sušické nemoc-
nice s.r.o.

Jaroslava Kolářová 

Nemocnice – kam kráčí?
Sušický starosta a jednatel ne-

mocnice průběžně podávají infor-
mace o práci nemocnice. Jsou to 
informace optimistické: nemocni-
ce pracuje na plný výkon a úspěš-
ně zvládá epidemii COVID. To je 
potěšující. Ovšem nemocnice není 
určena pouze k tomu, aby řešila mi-
mořádné události rozsáhlého dopa-
du, jako je celoplanetární epidemie 
COVID – jejím hlavním účelem je 
být k dispozici občanům pro případ 
potřeby v běžném životě: aby po-
skytla rychlou pomoc při úrazech 
a akutních zdravotních stavech.

Že nemocnice pracuje na plný 
výkon, tedy víme. Je to však její vý-
konný personál, který úspěšně zvlá-
dá nápor epidemie COVID; a pro-
tože k tomu bezpochyby neustálý 
dozor a součinnost jednatele nepo-
třebuje, ten se může intenzivně za 

stejně intenzivní spolupráce vede-
ní města věnovat práci ve prospěch 
budoucí existence nemocnice. Ne-
zodpovězenou je totiž otázka, jaký 
bude osud nemocnice, až COVID 
odezní a nastane zase běžný provoz 
malé regionální nemocnice.

Jak se nejvyšší vedení města 
a jednatel nemocnice starají o dal-
ší úspěšnou existenci nemocnice? 
Které konkrétní kroky v tomto 
směru učinili, činí a ještě učinit 
hodlají? Informace tohoto zamě-
ření, které mohou dát představu 
o cílovém rozsahu péče, kterou 
má nemocnice podle přání ve-
dení města v budoucnu poskyto-
vat, jsou nedostupné. Jednatel ne-
mocnice neposkytuje informace 
vypovídající o trendech v oblasti 
výkonů a stavu personálu, o vyu-
žití kapacit, ekonomické výstupy 

dokonce obsahují chyby. To vše 
za iniciativní podpory starosty 
a jeho většiny v radě města. Bez-
pochyby to má svůj důvod; tyto 
informace zřejmě nejsou pro do-
sažení dlouhodobého starostova 
cíle potřebné.

Poté, co zastupitelstvo města 
Sušice v r. 2019 rozhodlo o zru-
šení sušické nemocnice jako 
obecně prospěšné společnosti 
(OPS) a o založení nemocnice 
jako společnosti s ručením ome-
zeným (SRO) – tedy obchodní 
společnosti pro vytváření zisku 
– má faktickou, a to totální, moc 
nad nemocnicí pouze rada měs-
ta, v níž má starostova skupina 
absolutní většinu. Záleží tedy jen 
na její blahovůli, co se se sušic-
kou nemocnicí nakonec stane. 
31. 3. 2021  Vladimír Říha

ky. V nemocnici bylo k dnešnímu 
dni podáno asi 5 000 dávek vakcíny.

Další viditelnou změnou, kte-
rou se nám podařilo v nemocnici 
uskutečnit je výměna zásobníku 

kyslíku. Vzhledem k vysoké spo-
třebě tohoto plynu musel dodavatel 
zavážet novou zásobu každý dru-
hý den, proto jsme se dohodli na 
dodávce nového zásobníku, který 
má dvojnásobnou kapacitu – 6 tun 
kyslíku. Celá výměna byla prove-
dena za plného provozu a bez pře-
rušení dodávek do nemocnice. Šlo 
o organizačně náročnou operaci, za 
jejíž zajištění patří poděkování pře-

devším skupině údržby nemocnice 
v čele s panem Forstem a samozřej-
mě dodavateli plynu.

Celá nemocnice se intenzivně 
připravuje na změny v poskytování 
zdravotní péče, které se očekávají 
po odeznění (nebo uklidnění) pan-
demie COVID.

Proto byla, po dohodě s Plzeň-
ským krajem, zřízena dočasná po-
zice koordinátora či konzultanta 
spolupráce mezi Plzeňským krajem 
a Sušickou nemocnicí, s.r.o.

Cílem této spolupráce je po-
pis a sladění procesů probíhajících 
v nemocnicích Plzeňského kraje 
a sušické nemocnice tak, aby bylo 
možno definovat a následně rozhod-
nout o formě další spolupráce mezi 
těmito subjekty.

Mandát jmenovaného koordi-
nátora je stanoven do 30. 6. 2021.

Všem přeji hodně zdraví 
a trpělivosti. 

Bc. Jiří Vlček, MBA
Jednatel Sušická nemocnice, s.r.o. 

Důležitým kontrolním mecha-
nismem by měla podle Jaromíra 
Šrámka být kvalitní kritická žur-
nalistika, která dokáže čtenáře 
přesvědčit, že dobrý novinář je 
přece jen výrazně lepší než dez-
informátor. „Důležitá je kvalit-
ní novinářská práce a důsledné 
ověřování informací, bez nichž 
budou média nahrávat dezinfor-
mátorům. Ruku v ruce s tím jde 
i schopnost články správně konci-
povat, protože i špatně vystavěný 
text může posloužit jako podklad 
pro šíření nepravdivých informa-
cí. Stejně tak je ale nezbytný větší 
důraz na vzdělávání budoucích 
žurnalistů už během jejich stu-
dia. Výrazně tomu může napo-
moci například větší propojení 
médií se samotnými vzdělávací-
mi institucemi,“ dodává Lukáš 
Kňazovický.

Podle Petera Jančárika v Čes-
ku rovněž chybí jasné stanovis-
ko nebo platforma pro inzerenty, 
která by transparentně pojmeno-
vala jejich postoj k reklamě na 
dezinformačních portálech. Prá-
vě příjem z ní je pro řadu z nich 
klíčový a jeho omezení tak může 
významně pomoci bránit v šíření 
fake news.

Se zapojením samotného státu 
do boje proti dezinformacím jsou 
pak oslovení odborníci opatrní. 
„S kontrolními mechanizmy stá-

tu je třeba zacházet velmi opatr-
ně. Spíše se mi zdá, že by stát měl 
posilovat svoji strategickou ko-
munikaci, aby jasně a konzistent-
ně komunikoval a aby informační 
prostor nenechával napospas dez-
infoscéně,“ vysvětluje Jančárik.

Podobně situaci vidí i Jaromír 
Šrámek. „Státní správa je v tomto 
znevýhodněná, protože u dezin-
formací s politickou agendou se 
jakákoliv represe, nebo dokonce 
jen reakce snadno stane ve zve-
ličené podobě součástí dezinfor-
mace jako doklad toho, že dezin-
formace není dezinformací. Na 
druhé straně příliš opatrný po-
stup vzbuzuje dojem nečinnosti. 
Například Státní zdravotní ústav 
má celou řadu funkcí, mezi ni-
miž je i zdravotní osvěta, takže 
by mohl přirozeně reagovat i na 
medicínské dezinformace,“ říká 
Šrámek.

Podle něj je přitom důležité 
konkrétní tvrzení pouze neozna-
čovat za dezinformace, ale také 
vysvětlovat, proč tomu tak je. Jak 
dodává, v potírání dezinformací 
by v některých případech mohla 
lépe fungovat i samospráva pro-
fesních organizací. Ty by mohly 
své členy za úmyslné šíření dez-
informací souvisejících s jejich 
odborností trestat.

Mediální vzdělávání už od 
mateřské či základní školy

Důležitým nástrojem obrany 
proti dezinformacím je pak též 
přístup samotných uživatelů mé-
dií a internetu obecně. Osobní in-
formační hygienu může prakti-
kovat každý. „Podívat se, odkud 
informace pochází, jestli není od 
anonymu, zda dává prostor pro-
tistraně či se mě nesnaží pouze 
rozhněvat nebo vystrašit. V ta-
kových případech by se měl mít 
každý z nás na pozoru a velmi dů-
kladně zvažovat, zda něčemu ta-
kovému bude věřit, nebo to do-
konce sdílet,“ vysvětluje Peter 
Jančárik z Konšpirátori.sk.

Ten rovněž vidí problém 
i v nedostatečné mediální gra-
motnosti, která nebývá součástí 
školní přípravy. S mediální vý-
chovou a tréninkem kritického 
myšlení by podle něj bylo nej-
lepší začít už v mateřských a zá-
kladních školách, jako tomu je ve 
skandinávských zemích.

„Chybí dlouhodobá koncepce 
efektivního vzdělávání v kritic-
kém myšlení na školách. Je snad-
né něco označit za dezinformaci, 
dokonce to může být i oprávně-
né, ale když významná část lidí 
nepochopí, proč jde o dezinfor-
maci, účinnost odhalení tvrzení 
jako dezinformace bude nejspíš 
malá,“ dodává Jaromír Šrámek, 
předseda spolku Sisyfos.

 -tz-, Praha, 24. březen 2021
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Ve výše uvedeném bytě musí bydlet dvě osoby.
Zájemci o pronájem bytu musí splnit tyto podmínky:
– oba žadatelé musejí být starobní důchodci nebo musejí být plně invalidní 
a jejich celkový zdravotní stav musí být takový, že nepotřebují komplexní péči
– nesmí být dlužníky města, být v insolvenci a nesmí být proti nim ve-
deno exekuční řízení
– nesmějí protiprávně užívat byt či nebytový prostor k bydlení
– žadatelé nebyli v průběhu jednoho roku vyřazeni ze seznamu žadatelů
– řádně a pravdivě vyplní formulář žádosti
Bližší informace a formuláře žádostí o pronájem bytu v domě s pe-
čovatelskou službou budou podány zájemcům na Městském úřadě 
v Sušici, odbor majetku a rozvoje města, 4. patro, č. dveří 410, popří-
padě telefonicky na čísle 376 540 141 nebo v Domě s pečovatelskou 
službou, Pod Svatoborem 56, Sušice.      -vm-

Město Sušice nabízí do pronájmu byt velikosti 1+1 v domě 
s pečovatelskou službou v ul. Pod Svatoborem 56, v Sušici

Zasedání rady města
Usnesení ze zasedání rady města ze dne 22. března 2021

• Rada města schválila přidělení grantů v 1. kole 2021 Grantového progra-
mu města Sušice v oblasti kultury, sportu, volného času a vzdělávání a dotací 
na montáž a demontáž pódia podle přílohy a pověřila starostu města podpi-
sem smluv o poskytnutí dotace na realizaci projektu v oblasti kultury, sportu, 
volného času a vzdělávání. Částky budou hrazeny z org. 184.
• Rada města souhlasila s konáním těchto akcí na ostrově Santos: „Slet 

ježibab 2021“ (30. 4. 2021, Gymnázium Sušice); „Majáles 2021“ (15. 5. 2021, 
Gymnázium Sušice); „Den pro rodinu“ (16. 5. 2021, Diakonie ČCE – stře-
disko Západní Čechy); „Jeden svět v Sušici“ (25. – 28. 5. 2021, Člověk v tís-
ni, o. p. s.); „ŠUM 2021“ (17. 7. 2021, Obklopeno, z. s.); „SuPrBěh (Sušický 
překážkový běh)“ (18. 7. 2021, OCR and Trailrun Sušice, z. s.) za dodržení 
podmínek stanovených Závaznými pravidly pro zvláštní užívání veřejného 
prostoru ostrova Santos.
• Rada města vzala na vědomí žádost SDH Albrechtice o možnosti ná-

kupu staršího dopravního automobilu VW Transportér (r. v. 1996) pro druž-
stvo SDH Albrechtice a souhlasí s nákupem tohoto vozidla od obce Nezdice na 
Šumavě za nabídkovou cenu 35 000 Kč. V případě souhlasu pověřila starostu 
města Sušice podpisem kupní smlouvy, která bude konzultována s Mgr. Sojkou.
•  Rada města vzala na vědomí závěr vyhodnocení projektu „Příprava 

energeticky úsporných projektů řešených metodou EPC“.
• Rada města pověřila Odbor majetku podáním žádosti o podporu od 

Plzeňského kraje na krytí provozních ztrát v měsíci dubnu až červnu 2021 
ve výši 4,5 mil Kč.
•  Rada města rozhodla o výběru zhotovitele na akci „Teplofikace BD 

Pod Antonínem č.p. 751 a 752“ společnosti STAVOPLAST KL spol. s r.o., 
Stachy 266, 384 73 Stachy, IČO 40740056 s cenovou nabídkou 972 168,55 Kč 
bez DPH (1 117 993,83 Kč s 15% DPH), schválila smlouvu o dílo a pověřila 
starostu města jejím podpisem.
•  Rada města schválila uzavření smlouvy o dílo na vypracování pro-

jektové dokumentace pro povolení stavby: ,,Sušice II – zateplení panelových 
domů č.p. 712-713 ul. Villaniho a č.p. 714-717 ul. V Rybníčkách“ a ,,Sušice 
II – zateplení panelových domů č.p. 718-719 ul. 5. května a č.p. 720-721 ul. 
U Kapličky“ s Ing. Janem Práškem – projektová a inženýrská činnost, ul. 
5. května 670/II, 342 01 Sušice, IČ: 14935325, za cenu 267 000 Kč bez DPH, tj. 
323 070 Kč včetně 21% DPH; a pověřila starostu města podpisem této smlouvy.
•  Rada města schválila smlouvu o dílo na zakázku „DPS Pod Svato-

borem čp. 56 – oprava podlahy kuchyně“ se společností STAFIS-KT s.r.o., 
Pačejov – nádraží 74, 341 01 Pačejov, IČO 25219090 ve výši 686 371,00 Kč 
bez DPH, tj. 830 509,00 Kč včetně DPH a pověřila starostu města podpisem 
smlouvy.
•  Rada města schválila příkazní smlouvu na provedení administra-

ce výběrového řízení na zhotovitele akce: „Lesopark pod Kalichem v Su-
šici – stavební část“ s firmou GPL-INVEST s.r.o., Kněžkodvorská 2632, 
370 04 České Budějovice, ve výši 38 000 Kč bez DPH a pověřila starostu 
podpisem smlouvy.
• Rada města rozhodla o výběru zhotovitele stavebních prací pro in-

vestiční akci „Sušice, zateplení panelových domů č.p. 1163 – 1168, ul. Kašta-
nová“. Podle doporučení komise vybrala společnost IVPS Inženýrská vý-
stavba a pozemní stavby, s.r.o., Jeremiášova 803, 155 00 Praha 5 za cenu  
12 772 710 Kč bez DPH. 

Kompletní usnesení z jednání rady města na www.mestosusice.cz

Zasedání zastupitelstva města se bude konat ve 
středu 21. 4. 2021 od 16.00 hodin v sušickém kině.

Krizový štáb ORP Sušice informuje:

Zateplení a dotace. Témata, o která se nejvíc zajímají lidé v centrech EKIS
Bezplatné konzultace k energetickým úsporám garantované MPO se nově poskytují i přes videohovory

Poradenství, díky kterému lze výrazně ušetřit za energie, dlou-
hodobě a zdarma poskytují široké veřejnosti Energetická kon-
zultační a informační střediska (EKIS). Garantuje je Minister-
stvo průmyslu a obchodu (MPO ČR) a lidé se díky nim dozví víc 
o energetických úsporách a souvisejících dotacích. Centra EKIS, 
kterých je v současné době v České republice na šedesát, nabíze-
jí od letošního roku nově služby také formou individuálních ži-
vých videohovorů.

Právě dotační poradenství je jedním z hlavních témat, o kte-
ré mají Češi při energetických konzultacích zájem. V posledních 
letech vyřídila EKIS střediska více než 100 000 dotazů na pro-
jekty energetické účinnosti a úspor. Bezmála každý druhý dotaz 
se týkal zateplování budov a s tím související dotační podpory. 

EKIS poradí jak s velkými projekty, jako je například zateple-
ní činžovního domu, tak i s výběrem vhodného osvětlení do malé 
dílny. Klientům navíc experti pomáhají i se žádostí o dotaci. „Klí-
čové je vždy kritérium ekonomické výhodnosti, nikoliv návratnosti 
investice. Primárně proto doporučujeme ty kroky, které mají nej-
lepší poměr cena–efekt a jsou pro klienta ekonomicky nejvýhod-
nější,“ říká Ivana Hlinková, jednatelka EKIS Energy Centre Čes-
ké Budějovice, a dodává: „Nejdůležitější část projektu je příprava. 
Všem, kteří by rádi uspořili energie nebo už připravují konkrétní 
projekt, poradíme s odbornou stránkou energetických úspor nebo 
dotační podpory. Pevně věřím, že online videohovory širokou ve-
řejnost osloví a že naše služby vyzkoušejí.“

Sušické informační centrum se přestěhovalo z radnice do uprave-
ných prostor domu na severním rohu náměstí na adrese Poštovní 10. 
Vzhledem k protiepidemickým opatřením zůstává ale i nadále zavřené. 

ZÁPIS NA ŠKOLNÍ ROK 2021/2022 

DO MATEŘSKÉ ŠKOLY 
SUŠICE SMETANOVA 

BUDE PROBÍHAT 
 OD 2. 5. 2021 DO 12. 5. 2021
INFORMACE K ZÁPISU: 
• zápis bude probíhat bez přítomnosti dětí a jejich zákonných zástupců
• potřebné tiskopisy budou od 15.4.2021 ke stažení na www.mssusice.cz 
• děti budou přijímány dle daných kritérií

Podrobné informace budou zveřejněny na webu školy dne 15. 4. 2021

Obec Dlouhá Ves vyhlašuje v samostatné působnosti 
jako zřizovatel škol a školských zařízení 

KONKURZ
na obsazení pracovního místa ředitele 

Základní a mateřské školy Dlouhá Ves 
(Dlouhá Ves 107, 34201 Sušice, IČO 606 10 760)

Předpoklady pro výkon činnosti ředitele: Odpovídající pedago-
gické vzdělání a pedagogická praxe dle zákona č. 563/2004 Sb., o peda-
gogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozděj-
ších předpisů, pro řízení Základní školy v I. stupni, organizační a řídící 
schopnosti, znalost školské legislativy a souvisejících předpisů, znalost 
školské ekonomiky a souvisejících předpisů, občanská a morální bezú-
honnost, dobrý zdravotní stav. 

Předpokládaná doba výkonu činnosti ředitele školy/školského 
zařízení je 6 let.

Písemné přihlášky do konkurzu zašlete nejpozději do 31.5.2021 
na adresu: Dlouhá Ves 155, 34201 Sušice.

Obálku nadepište „KONKURZ – NEOTVÍRAT“
K přihlášce doložte: 
Úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdě-

lání (diplom a vysvědčení o státní závěrečné zkoušce), doklad 
o průběhu zaměstnání potvrzený posledním zaměstnavatelem  
a délce pedagogické praxe, životopis (psaný vlastní rukou), koncepci roz-
voje Základní a mateřské školy Dlouhá Ves (maximální rozsah 5 stran 
strojopisu), výpis z rejstříku trestů (ne starší půl roku) nebo doklad o jeho 
vyžádání, lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti uchazeče k výko-
nu vedoucí funkce.     Dušan Rovňan, starosta obce

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY 
TYLOVA V SUŠICI

na školní rok 2021/22 od 2. 5. do 12. 5. 2021
Bude probíhat bez přítomnosti dětí a jejich zákonných zástupců. 

Žádost o přijetí, evidenční list potvrzený dětským lékařem /ke stažení 
na www.mstylova.cz/a kopii rodného listu doručte do mateřské školy 
tímto způsobem: datovou schránkou, poštou, nebo osobně do poš-
tovní schránky MŠ / v zalepené obálce označené zápis/.

Děti budou přijímány dle daných kritérii, zveřejněných na webu školy.
Seznam přijatých dětí bude zveřejněn na webové stránce školy  

/www.mstylova.cz/ a na úřední desce MŠ v pondělí 24. 5. 2021. Na 
seznamu nemohou být napsaná jména, děti zde budou uvedeny pod 
registračními čísly. Rodiče si je od 24. 5. 2021 telefonicky vyžádají /č. 
tel: 376 528 727/. Zveřejněním seznamu čísel je považováno za vyho-
vění žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání.

Rozhodnutí o nepřijetí bude vydáváno ve středu 2. 6. 2021  
od 8.00 – 12.00 hod. v ředitelně MŠ.

Dotace v současné době hrají na poli energetických úspor dů-
ležitou roli. Z Programu EFEKT lze v letošním roce čerpat na 
projekty energetických úspor v různých aktivitách až 150 mili-
onů Kč, další dotace jsou připraveny v evropských operačních 
programech. Dotační podmínky fungují zároveň jako ukazatel 
dobře připraveného a realizovatelného projektu. „Splnění dotač-
ních podmínek je garancí pro samotného žadatele, že projekt je 
v souladu s platnou legislativou a skutečně uspoří energie. To 
platí jak pro menší úpravy v domácnostech, tak pro rozsáhlejší 
úpravy kancelářských, výrobních nebo průmyslových prostor,“ 
říká René Neděla, náměstek ministra průmyslu a obchodu pro 
energetiku.

Díky nové formě poradenství prostřednictvím videohovorů se 
EKIS stávají ještě dostupnější. Také jde o alternativu osobního 
poradenství, které je v době koronaviru velmi omezené. S EKIS 
odborníkem si stačí dohodnout termín konzultace, která se usku-
teční v podobě videohovoru prostřednictvím Skypu, Teamsů, Zo-
omu nebo třeba aplikace Google Meet. Během konzultace formou 
videohovoru může zájemce o poradenství sdílet s odborníkem 
obrazovku a ukázat mu tak například projektovou dokumentaci 
a řešit s ním konkrétní detaily jako třeba navrženou skladbu sta-
vebního materiálu nebo způsob vytápění. To vše jednoduše z po-
hodlí i bezpečí domova či kanceláře. Vedle individuálního pora-
denství online je možné i nadále využívat konzultace osobní či 
internetovou poradnu iEKIS.  -tz-
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pracovníkům trochu zlepšili nála-
du a potěšili je v tak nelehkém čase.

Tímto bychom rádi všem pra-
covníkům, kteří slouží bližním 
až na dno svých sil, znovu rádi 
vyjádřili ohromný dík, podporu 
a obdiv. Myslí-
me na vás a vá-
žíme si vašeho 
nasazení!

 VÝZNAMNÁ VÝROČÍ
 110 let – výročí narození Václava Čtvrtka

Základní škola v Hartmanicích navazuje spolupráci 
s mezinárodními vzdělávacími centry

27. března podepsaly ředitel-
ky základní školy v Hartmanicích 
a mezinárodního vzdělávacího cen-
tra Jingle Bells v Praze memoran-
dum o spolupráci. 

Jingle Bells provozuje meziná-
rodní anglická vzdělávací centra 
Praze, která navštěvují děti z me-
zinárodních rodin a anglicky ho-
vořící komunity v Praze. Výuka 
v centrech Jingle Bells probíhá vý-
hradně v angličtině. „Do Jingle 
Bells chodí děti prakticky z celého 
světa, od Skandinávie přes Indii 
až po Japonsko“, popisuje ředitel-
ka Jingle Bells, která první cent-
rum založila před 21 lety, a která 
je sama původem z Manchesteru 
ve Velké Británii. 

Obě instituce mají zájem, aby 
se děti setkaly se svými vrstevní-
ky z různých jazykových prostředí 
a kultur. Hartmaničtí žáci budou 
mít díky této spolupráci možnost 
strávit nějaký čas v Praze a poznat 
ji společně se stejně starými mezi-
národními kamarády. Naopak děti 
z celého světa, které aktuální byd-
lí v Praze, budou vyrážet do školy 
do Hartmanic a budou tak pozná-
vat Šumavu. 

Olga Kašíková, ředitelka hartma-
nické základky k tomu říká: „Díky 
této spolupráci zajistíme možnost, aby 
naše děti poznaly Prahu za dostup-
ných podmínek, a ještě se přitom po-
trénovaly v angličtině. Naopak dětem 
ze zahraničí pomůžeme naučit se čes-
ký jazyk a lépe poznat nejen naše měs-
tečko, ale českou společnost vůbec.“ 

Spolupráci oceňuje také Angela 
Jane Alsop: „Jsem velmi nadšená, že 
mohu být na začátku této zajímavé spo-
lupráce. Je to příležitost, aby se setká-
valy děti z různých zemí a kultur a vzá-
jemně se obohatily. Děti ze všech koutů 
světa budou mít možnost najít kama-
rády v Hartmanic a opačně. Jsem také 
ráda, že naše děti poznají krásnou pří-
rodu v kraji ovesných baronů.“

Radost ze spolupráce mají 
i rodiče: „Po dlouhých úva-
hách jsme se rozhodli zapsat 
našeho syna na základní školu 
do Hartmanic. Přesvědčila nás 
nakonec právě plánovaná spolu-

Václav Čtvrtek (4. dubna 1911, 
Praha – 6. listopadu 1976, Praha), 
rodným jménem Václav Jan Ma-
ria Cafourek, byl pokračovatel 
klasiků českých pohádek – spi-
sovatel pro děti a mládež, autor 
povídek, románů a her. 

Narodil se do rodiny Jana Ca-
fourka, účetního úřadu v Praze, 
jako nejstarší ze tří sourozenců 
(1912 – Karel Bedřich a 1916 – 
Bedřiška). Téměř všechny prázd-
niny děti trávily u dědečka v Jičí-
ně. Již od dětství Václav velmi rád 
četl. Po dokončení gymnázia začal 
na přání otce studovat práva, která 
však nedokončil. Krátce pracoval 
jako finanční úředník, ale toto po-
volání ho nebavilo. Po druhé světo-
vé válce začal účinkovat v rozhlase. 
Padesátá léta pro něj byla zásad-
ní, přijal místo vedoucího drama-
tického vysílání pro školy, začal 
psát své první pohádkové příběhy 
s náměty z Jičínska. Souběžně sti-
hl dopisovat i do dětských časopisů 
Brouček, Mateřídouška, Ohníček 
nebo Pionýr, pořádal zajímavé be-
sedy na školách a pro většinu ve-
řejnosti byl „tento chlap mohutné 
postavy strejdou Čtvrtkem“. Od 
roku 1960 se plně věnoval literární 
činnosti. Pohádek napsal přes se-
dmdesát. Na jeho milovaném zám-
ku v Dobříši spatřil světlo světa 
vodník Česílko, Maková panen-
ka se svým motýlem Emanuelem, 
Křemílek a Vochomůrka z mechu 
a kapradí, hajný Robátko a rychlý 
jelen Větrník, víla Amálka a přede-
vším loupežnická rodinka – Rum-
cajs, Manka a jejich nezbedný Ci-
písek. Přestože byl silný Rumcajs 
loupežník, stal se jednou z nejoblí-
benějších postaviček naší novodo-
bé pohádkové tvorby, protože byl 
dobrý a laskavý, a vždy trestal jen 
nespravedlnost. S Mankou přišla 
ke slovu i chytrost, důvtip a ženská 

práce s Jingle Bells.“ uvádí práv-
nička Klára Dvořáková. 

Zápis na základní školu 
v Hartmanicích probíhá od 1. 4. 
2021 do 15. 4. 2012. V letošním 
roce bude ale s ohledem na pande-
mickou situaci zápis prvňáků probí-
hat distančním způsobem. Zájemci 

Zastavení u kaple Sv. Rocha
„Docela všední obyčejný 

den...“ pondělí 22. března 2021. 
A přece: po celém Česku se v pra-
vé poledne rozezněly zvony. Proč? 
Abychom nezapomněli, abychom 
si připomněli první oběť korona-
viru přesně před rokem a zároveň 
i všechny další oběti u nás (25 ti-
síc!). Toto otřesné číslo připome-
nulo vyzvánění zvonů i bílé kříže 
křídou namalované na rozlehlé plo-
še Staroměstského náměstí v Praze. 
Před radnicí pak jako kontrast i čer-
né kříže – trvalé svědectví národní 
tragédie: poprava 27 českých pánů 
(21. června 1621). Tento kontrast 
černé a bílé podtrhuje a umocňuje 
bolest a utrpení, vyjadřuje surovou 
skutečnost naší smutné a nemocné 
doby. Pandemie nás tvrdě zasáhla.

„Vivos voco, mortuos plan-
go...“ byl častý nápis na zvonech. 
„Živé volám, mrtvé oplakávám“. 
I u nás v Sušici volal hlas zvonů 
k tiché modlitbě, abychom se za-
stavili a vzpomenuli obětí této no-
vodobé morové rány. Abychom se 
zastavili a pamatovali na pomíji-
vost věcí časných a uvědomili si, 
jaký to je úžasný dar – lidský ži-
vot! Vždyť „co je platné člově-
ku, získá-li celý svět, ale život svůj 
ztratí?“ (Mt 16,26)

U Lípy svobody na náměs-
tí jsme zapálili svíce a v tichém 
zamyšlení s rouškou a v patřičné 
vzdálenosti zůstali stát. Modlitba 
a vzpomínka na ty, kteří nás opus-
tili i vděčnost a poděkování za hr-
dinství a obětavost zdravotníků, 
lékařů a sester, prostě všech, kdo 
slouží nemocným.

Když zvony dozněly, přesunuli 
jsme se v malé skupince i jednot-
livě k mešní kapli sv. Rocha, kte-
rá byla postavena v době morové 
rány v r. 1680. Sv. Roch byl uctí-
ván jako pomocník a patron umí-
rajících morem. Kdo byl tento nám 
neznámý světec?

Sv. Roch pocházel z jihofran-
couzského města Montpellier (asi 
1295). Jako mladý muž, když roz-
dal své jmění po rodičích, vydal 
se na životní pouť do Říma. Ces-
tou viděl tolik bídy a utrpení. Uvě-
domil si, že nemůže přejít kolem 
a jít dál svou cestou. Začal pečo-
vat o nemocné. Věnoval jim svůj 
čas, svou lásku i péči. Dokonce se 
i sám nakazil. Když se po nějaké 
době uzdravil, vrátil se do rodné-
ho města, kde ho nepoznali, ale 
jako cizího vyzvědače uvěznili. 
(+ 1327) Sv. Roch je zobrazován 
jako poutník v plášti s poutnickou 

holí a širákem na hlavě. Provází 
ho malý psík. Sv. Roch byl zvláš-
tě uctíván v Benátkách. Jeho úcta 
se rozšířila především v dobách 
a místech morové nákazy. ( V Pra-
ze např. kostel sv. Rocha na Olšan-
ském hřbitově.)

U mešní kaple sv. Rocha jsme 
rovněž zapálili sví-
ce, potichu pomodli-
li a vzpomenuli obě-
tí morové rány našich 
dnů, ale i na zemřelé, 
kteří odpočívají zde na 
nedalekém hřbitově 
i na ty, kteří v tyto dny 
umírají. Nechť odpočí-
vají v pokoji. Requies-
cat in pace. (R.I.P.)

Naši předkové se 
vždy v těžkých dobách 
obraceli k Matce Boží, 
pomocnici křesťanů, 
uzdravení nemocných, 
potěšení zarmouce-
ných. Na gotickém mi-
lostném obraze Mado-
ny Zbraslavské (dal jej 
zhotovit Karel IV. v r. 
1344) Maria tu chová 
synka ve svém náručí. 
Dítě drží pevně v pravé 
ruce ptáčka brkoslava. 

Pro naše předky to byl pták přináše-
jící neštěstí, předzvěst morové rány. 
Umělec (snad Mistr Vyšebrodské-
ho cyklu) tu chtěl vyjádřit důvěru 
v mocnou přímluvu Matky Boží i to, 
že její božský Syn drží vše pevně ve 
svých rukou. – Není třeba se bát! 

Václav Diviš, foto ED

o zápis mohou kontaktovat ředitel-
ku na telefonech +420 376 593 217, 
+420 777 852 038, e-mailem: redi-
tel@zshartmanice.cz . Informace 
o škole jsou dostupné také na strán-
kách www.zshartmanice.cz -tz-

Kontakt na Jingle Bells – Ange-
la Jane Alsop: +420 736 606 847

lest, oba se pak statečně 
pouštěli do půtek se sta-
rostou i s knížepánem. 

Díla Václava Čtvrt-
ka tvoří námět více než třiceti fil-
mových či televizních děl, seriá-
lů. Životní osud tohoto skromného 
umělce, který měl rád přírodu a ry-
baření, byl velmi tragický – prv-
ní manželka (půvabná blondýnka, 
která byla inspirací pro vílu Amál-
ku) a syn Petr zemřeli na zhoubnou 
rakovinu. Na tutéž nemoc zesnula 
i jeho druhá žena Vlasta, která mu 
byla múzou i oporou, a v r. 1976 
podlehl (jako silný, dlouholetý ku-
řák) této zákeřné nemoci bohužel 
i on sám.

Jaký byl hlavní přínos Václa-
va Čtvrtka a proč je dobře si jeho 
výročí připomenout?

Václava Čtvrtka si český národ 
váží pro jeho dodnes populární po-
hádkové příběhy, ilustrované po-
většinou Radkem Pilařem a Zdeň-
kem Milerem. Již několik generací 
zhlédlo večerníčky s jeho nestár-
noucími postavičkami. Příběhy 
Václava Čtvrtka se dočkaly mno-
ha překladů do cizích jazyků, di-
vadelního i filmového zpracování 
a dosáhly takové popularity, že sám 
Václav Čtvrtek z ní ve své skrom-
nosti moc nadšený nebyl.

Zajímavosti: 15. června 1959 
si nechal úředně změnit jméno na 
Václav Čtvrtek (podle data naro-
zení 4. 4., nikoli podle dne v týd-
nu). Některá svá díla napsal pod 
pseudonymy Huge Prattler, Karel 
Poledne, Jan Neděla nebo Málek. 

Komunistické heslo „poručíme 
větru, dešti, kdy má pršet a kdy vát“ 
pochází z Písničky mladých budo-
vatelů, jejíž text je připisován Vác-
lavu Čtvrtkovi, hudba Aloisu Pa-
loučkovi.  Zdroje: www.cbdb.cz,

 cs.wikipedia.org 
 Magdaléna Párecká sexta A. 

Skauti dodali energii zdravotníkům
Naše skautské středisko Vydří 

stopa Sušice oslovilo své členy a je-
jich rodiče, aby připravili pro zdra-
votníky a pracovníky v sociálních 
službách něco dobrého na zub či vy-
robili cokoliv jako poděkování. Za-
řadili jsme se tak mezi ostatní dob-
rodince, kteří myslí na pracovníky, 
jenž v této době zažívají velmi ná-
ročné a vyčerpávající služby. Chtěli 
jsme tak vyjádřit velikou podporu, 
srdečný dík a nesmírný obdiv za 
jejich práci.

Ve čtvrtek 1. dubna 2021 jsme 
spolu s vedoucím střediska Čeň-
kem Šebestou a jeho rodinou, která 
je také plně zapojena do skautingu, 
navštívili sušickou nemocnici, do-
mov důchodců, záchrannou služ-
bu, sociální služby v DPS, lékár-
nu, charitu a dispečink sanitek 
a předali jim balíčky s dobrůtkami 
a pochutinami a drobnými dárečky. 
Naše vyjádření díků bylo srdečně 
přijato a doufáme, že jsme všem 

Zároveň jménem našeho skaut-
ského střediska děkujeme všem, kdo 
přiložili ruku k dílu – dětem, rodi-
čům, prarodičům a všem přátelům 
skautingu. Petra Divišová – Pídý

středisko Vydří stopa Sušice
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SIRKUS, Přkopy 178, Sušice – UZAVŘEN! 

GALERIE SIRKUS – UZAVŘENA! 

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

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

KAFE SIRKUS, Příkopy 178, Sušice
– UZAVŘENO! 

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

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

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

MUZEUM ŠUMAVY SUŠICE
– UZAVŘENO! 

KANCELÁŘ SUŠICKÝCH NOVIN
– UZAVŘENA!

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

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

Přehled akcí
1. července – Ostrov Santos
Trautenberk – koncert

24. července – Ostrov Santos
Chinaski – koncert

31. července – Ostrov Santos
Extra Band – koncert

21. srpna – Ostrov Santos
Harlej – koncert

27.–28. srpna – Ostrov Santos
Metal Madness

3. září – Ostrov Santos
Brutus – koncert

8. září – KD Sokolovna – přeloženo z 5. 10. 2020

27. září – KD Sokolovna
Tři sestry – koncert

15. října – KD Sokolovna – přeloženo z 17. 9. 2020

16. října – KD Sokolovna
Doga + Alkehol – koncert

30. října – KD Sokolovna
Horkýže slíže – koncert

11. listopadu – KD Sokolovna
Mňága a Žďorp – koncert

27. listopadu – KD Sokolovna
Wohnout – koncert

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

9. prosince – KD Sokolovna – přeloženo z 15. 12. 2020
Anna K. – akusticky – koncert

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

1. dubna 2021 – Kino Sušice

16. dubna. – KD Sokolovna 

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

15. května od 8 hod. – náměstí Sušice

Sušice

Region
HRADY

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

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

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

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

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

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

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

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

HRÁTKY SE ZVÍŘÁTKY
Víte, kolika let se dožívá veverka, kolik váží 

liška nebo jaké rozpětí křídel má výr velký? Po-
kud si nejste jisti, vyrazte na procházku do le-
soparku Luh. Zde najdete naučnou stezku pro 
nejmenší návštěvníky, zaměřenou na zvířata na-
šich lesů. Čeká vás pět zastavení s informačními 
tabulemi s veselými obrázky doplněné velkými 
dřevěnými sochami zvířátek.

Z náměstí dojdete k naučné stezce Kostelní ulicí, 
dále pokračujete přes hlavní silnici až k řece. Vydáte 
se proti proudu a cca po 1 km narazíte na rozcestník 
se značkou naučné stezky a liščí stopy. 

Pro zpestření putování po naučné stezce jsou pro 
děti připravené pracovní listy s úkoly a omalovánka-
mi. Pracovní listy i s mapkou naučné stezky si mů-
žete stáhnout na stránce www.susicebranasumavy.
cz/hratky-se-zviratky.

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

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

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

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

 plakát s informacemi na str. 10

Rozlétejme Česko

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

VSTUPENKY ZŮSTÁVAJÍ V PLATNOSTI 

30. 3. 2021 – LEŽ – Divadlo Verze
PŘEDSTAVENÍ ZRUŠENO

VSTUPENKY VRACEJTE V MÍSTĚ NÁKUPU
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Pojeďte s námi... Vzpomínky Blahopřání

Marie Kopelentová r. 1950, Karel Fišer r. 1938, Marie Vinická 
r. 1948,  Miroslav Nekvasil r. 1944, Vladimír Maršát r. 1938, 
Růžena Vrhelová r.1938. 

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

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

středa 23. června 2021

Zářivý svět zuřivého snílka Alexandra Grina. Nekonečný svár svo-
bodného ducha s okovy země, souboj lásky a fantazie s tíživou sku-
tečností a zraňující nenávistí. Tajemný– muž, zázračně kráčející 
vzduchem, nás vybízí, abychom se nikdy nevzdávali svých tužeb 
a snů, protože pak už bychom nežili. Symbolický příběh plný obra-
zů, atmosfér a divadelních zázraků otevírá nové možnosti, jak roze-
hrát zámecký park a scénu otáčivého hlediště.

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

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

sobota 18. prosince 2021
ADVENTNÍ DRÁŽĎANY A ZÁMEK MORITZBURG – Německo
Prohlídka zámku Moritzburg, kde se natáčela pohádka Tři oříšky pro Po-
pelku. Návštěva historického jádra Drážďan a adventních trhů. 

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

Opustili nás...

....a světla plnou náruč sevřel naposled....

Rok plný bolesti a smutku uplyne ode dne, kdy vinou 
nezodpovědného řidiče tragicky zahynul 28. dubna 
2020 náš syn, manžel, tatínek, zeť, bratr a švagr 

Karel Dvořák 
v nedožitých 41 letech rodák z Nezdic na Šumavě. 
Všem, kteří v těchto dnech na něj vzpomenou s námi, 

děkuje rodina Dvořákova a Zahálkova. 
Upřímné poděkování za tichou vzpomínku patří i všem kamarádům 
cyklistům.

Čas plyne, bolest v srdci a vzpomínky zůstávají...
 
Dne 9. dubna si připomínáme první smutné výročí, 
kdy nás navždy opustila maminka, babička, 
prababička, paní

Marie Míková
ze Žichovic. S velkou láskou stále vzpomínají dcery 

Hana, Jaroslava a syn František s rodinami.

Odběry dárců krve v dubnu
Sušice DPS: 20. 4. Odběry se provádějí od 14.00 do 16.30 hod.

Prvodárce prosíme, doražte do 15.30 – www.klanem.cz

Dne 10. dubna oslaví náš nejmilejší manžel, tatínek, 
dědeček, muzikant 

Jiří Potužník 
životní jubileum 70 let.
Život ti píše zas o rok víc, slovíčkem psaným chceme 
ti říct. Žij podle svého, měj pevné zdraví, narozeniny 
oslav tak, jak se slaví, popíjej vínečko, písničku zpívej, 
s veselou náladou na svět se dívej.  

Děkujeme za bezmeznou trpělivost, vřelou náruč a vlídná slova. 
Máme Tě všichni moc rádi! 
S láskou manželka Jiřina, dcera Ivana a Pavel, syn Jiří s rodinou.

Pomáhejte s námi a zapojte se do jarní 
Sbírky potravin pro potřebné

Akce Sbírka potravin se koná vždy na jaře a na podzim v mnoha měs-
tech v rámci celostátní akce a Sušice není výjimkou. Organizaci zajišťu-
je Oblastní charita Sušice ve spolupráci se supermarketem Tesco Sušice 
a s místními dobrovolníky. Potravinová pomoc pomáhá lidem v nouzi 
z našeho regionu, i těm, jejichž situace se zhoršila kvůli pandemii covid 
19, například v důsledku ztráty zaměstnání, výpadku příjmu nebo problé-
my s úhradou nákladů na bydlení . „Od loňského roku jsme zaznamenali 
větší nárůst počtu klientů poradny než v předchozích letech. Potravinové 
balíčky řeší jejich akutní situaci a jsme rádi, že ji můžeme nabídnout“ 
tvrdí Mgr. Lenka Krátká, vedoucí Sociální poradny Racek v Sušici.  Le-
tošní akce se bude konat dne 24. 4. od 8 do 18 hod v Tesco Sušice. 

Jak akce probíhá? Během konání Sbírky můžete ke svému nákupu při-
dat některé z doporučených potravin (trvanlivé potraviny – těstoviny, rýže, 
mléko, luštěniny, konzervy s masem nebo zeleninou, instantní polévky, 
dětská výživa, apod.) nebo základní drogerii a u pokladny je předat dobro-
volníkům v označených zelených zástěrách.  Vybrané potraviny pak putují 
do skladu v Sušici a odtud jsou vydávány potřebným lidem 
prostřednictvím pracovníků v Sušici, Kolinci, Kašperských 
Horách nebo Železné Rudě a v blízkém okolí. Děkujeme, 
že pomáháte s námi a těšíme se na setkání.  Více info na 
www.susice.charita.cz  Lenka Píšová

Projektová manažerka/ PR

OKÉNKO POMOCI

Pá 9. 4.  9.00–12.00  Pracovní činnosti
Po 12. 4. 13.00–15.00  Společná tvorba programu
Út 13. 4.  9.00–12.00  Pohodová jóga (karimatku s sebou)
  12.00–15.00  Pracovní činnosti
Čt 15. 4.  9.00–12.00  Pracovní činnosti
  12.00–15.00  Základy skicování
Pá 16. 4.  9.00–12.00  Pracovní činnosti
Po 19. 4. 13.00–15.00  Posezení u kávy a čaje
Út 20. 4.  9.00–12.00  Trénování paměti
  12.00–15.00  Pracovní činnosti
Čt 22. 4.  9.00–15.00  Inspirace v přírodě
Pá 23. 4.  9.00–12.00  Pracovní činnosti
Po 26. 4. 13.00–15.00  Hraní společenských her
Út 27. 4.  9.00–12.00  Poslech hudby a audioknih
  12.00–15.00  Pracovní činnosti
Čt 29. 4.  9.00–12.00  Pracovní činnosti
  12.00–15.00  Filmový klub
Pá 30. 4.  9.00–12.00  Pracovní činnosti
Sociálně terapeutická dílna – pracovní činnosti: například drátkování, 
korálkování, FIMO hmota, smaltování, šití, malba, keramika, filcování, 
enkaustika, sádra, výroba mýdel a svíček, fusing a mnohé další.
Sociální rehabilitace: poradenství, doprovody, individuální konzultace, 
nácvik dovedností, aktivizační činnost a pomoc při řešení osobních potíží
Kontakt: Vedoucí pobočky: 774 451 769, Sociálně terapeutická dílna:  
775 731 769, Sociální rehabilitace: 778 519 769, 770 636 769 
E-maily: dilnasusice@fokus-pisek.cz, susice@fokus-pisek.cz, 
  terensusice@fokus-pisek.cz, peersusice@fokus-pisek.cz

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

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

Dne 4. dubna uplynul čtvrtý 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.

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ 
ČÍSLA – SUŠICE

Nemocnice 376 530 111 | Městská policie 376 523 250
Městský úřad 376 540 111 | Úřad práce 950 128 201
Sběrný dvůr 376 555 208 
provoz. doba: út, čt 13–18 hod., so 8–12 a 13–15 hod.

Oblastní spolek Českého červeného kříže v Klatovech prová-
dí na adrese Rozvoj 98/V bezplatné testování antigenními testy.

Nálezy uložené na stálé službě 
Městské policie Sušice

Městská policie Sušice oznamuje, že jí byly odevzdány následující věci, 
které byly nalezeny na území města Sušice a jejichž vlastník není znám.

Nálezy odevzdány od března 2020 do dnešního dne.
Nález bude vydán jen žadateli, který věc přesně popíše. 

Popis a foto aktuálně nalezených psů naleznete na webových stránkách 
Městského úřadu Sušice pod odkazem Město » Městská policie » Aktuál-
ní informace  Martina Gregorová, Městská policie Sušice
(Pozn. red.: Pokud není hledané zvíře přímo na této adrese, je tam odkaz na 

stránky spolku Nalezenci – Šumaváci, s kterým MP spolupracuje – viz str. 9)
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ulice Americké armády
Další veledůležitou ulicí v dějinách byla od nejstarších dob historie měs-

ta ulice Americké armády. Jako nezapomenutelné svědectví nese ve svém 
názvu připomínku osvobození Sušice americkou armádou. 

6. května 1945 se touto ulicí, tehdy zvanou Jungmannova, od Volšov 
přihnaly tanky, obrněné vozy, jeepy a další technika 4. pancéřové divize 3. 
americké armády a zastavily se obklopeny jásajícími občany až před radni-
cí na náměstí. Svojí vděčnost Sušičané zapsali do pamětní desky a stvrdili 
do názvu této ulice, který ještě protáhli přes ulici Volšovskou. Památka 
ovšem nevydržela dlouho, za tři roky byl nastolen další nesvobodný re-
žim, deska zmizela a ulice byla přejmenována na Slovenského národního 
povstání. Věci se napravily až po konci totality v roce 1989. 

Vraťme se ještě k názvu Jungmannova třída. Josef Jungmann (1773 
– 1847), filolog, spisovatel, překladatel byl představitelem českého národ-
ního obrození. V době, kdy na vyšších školách vládla němčina, snažil se 
pozdvihnout český jazyk. Jako své životní dílo vydal Slovník česko-němec-
ký (wikipedia). Éra českých buditelů vyvrcholila revolučním rokem 1848, 
po němž následovalo zmrtvené emancipační období Bachova absolutismu. 
S uvolněním poměrů začal opět sílit český proud v rámci federativního 
uspořádání tehdejšího Rakouska a vzorem byla předchozí generace budi-
telů. Bylo postaveno Národní divadlo a v mnoha městech došlo k pojme-
nování ulice i po Jungmannovi (v Praze 1879 – wikipedia). 

V Sušici byly roku 1887 vyvěšeny nárožní tabulky s novým pojmenová-
ním ulic. Byly pouze české, aby se jimi dokumentoval výhradně český ráz 
Sušice. Kromě Jungmanna zapracovala zvláštní komise zvolená obecním 
zastupitelstvem také Palackého, Radeckého, Havlíčka, Jirsíka, či Jablon-
ského. 6 ulic bylo přejmenováno a 16 nově pojmenováno. (městská kronika)

Původně, možná hned od počátků města, tedy několik století (!), 
se ulice jmenovala Říšská či Německá a na konci směrem od náměs-
tí byla zakončena stejnojmennou městskou několikapatrovou branou. 
Z důvodu rozšiřování průjezdnosti ulic byla v roce 1842 zbourána.  
(J. Lhoták, J. Pachner, V. Razím – Památky města Sušice).  ED

Kaleidoskop

KNIHOVNA

Na samém úpatí Javorníku (1066 m n. m.) nad soutokem Zuklínského 
a Zábrdského potoka se za humny vesničky Lazny na severním zalesně-
ném a skalnatém svahu pod výběžkem U Valcháře nachází přírodní pa-
mátka Mrazové srázy u Lazen. Rozeklaný a divoký svah je chráněn jako 
doklad dávného mrazového zvětrávání rul. Je to dokonale vyvinutý mra-
zový sráz s kamenným mořem, geomorfologickým prvkem charakteris-
tickým pro vývoj Šumavy. Na rozloze 1,86 ha můžete vidět mrazový srub 
vysoký až 15 metrů, kamenné moře, balvanové proudy a haldy rulových 
hranáčů (hranáče jsou balvany s ostrými hranami, vzniklé odlomením 
horniny při působení mrazu).

K rezervaci lze postoupit třeba i po náležitém občerstvení v místním 
Pidipivovárku u Pujiče lesními pěšinami od komunikací ze severový-
chodního nebo jihozápadního směru. Jako přírodní památka byla tato ob-
last v nadmořské výšce 625 až 670 m zřízena v roce 1976, ale už za první 
republiky ve třicátých letech se stala chráněným územím zásluhou sušic-
kého rodáka, geomorfologa Josefa Kunského.

Zdroj: mapy.cz, cs.wikipedia.org  text a foto ED

PŘÍRODNÍ REZERVACE SUŠICKA

Mrazové srázy u Lazen

Obec Srní – Nadmořská výška: 858 m n. m.
Počet částí: 7 – Srní, Staré Srní, Mechov, Sedlo, Stráně, Hrádky, Rokyta
Katastrální výměra: 3 348 ha Počet obyvatel: 276  Průměrný věk: 45 
Pošta: Ano Škola: Ano Zdravotnické zařízení: Ano Policie: Ne
Kanalizace (ČOV): Ano Vodovod: ano   Plynofikace: Ano
Historie: Roku 1727 byl držitelem panství Stodůlka baron Schmiedel, kte-
rý založil obec Srní. Jméno dostala podle toho, že se zde zdržovalo velké 
množství srnčí zvěře. Ani před tím zde však nebylo pusto. Několik zarost-
lých hald v blízkém okolí svědčí o tom, že se tu v minulosti těžilo zlato. 
Pro hornickou minulost hovoří i pozlacený orel, který býval umístěn na 
špičce věže zdejšího kostela.

Později vznikly osady Zelená Hora, Hrádky, Antigl, Vchýnice-Tetov. 
Přibývající obyvatelstvo vyžadovalo vlastní školu a faru.

Škola byla postavena v roce 1787. V roce 1788 byl postaven dřevěný 
kostel a založen hřbitov. Dřevěný kostel nahradil v roce 1807 kamenný 
kostel Nejsvětější Trojice.

V roce 1798 začal kníže Schwarzenberg se stavbou plavebního kanálu, 
který byl dokončen v r. 1800. Sloužil k plavení dříví a byl dlouhý 16 km.

V roce 1803 žilo v Srní a blízkých osadách 1600 obyvatel.
V roce 1818 byla v Srní umístěna jedna z prvních meteorologických 

stanic a fungovala zde do roku 1845.
Roku 1870 – v Srní zřízen poštovní úřad
1871 – postavena silnice Rejštejn – Srní
1908 – zřízení 1. dobrovolného hasičského sboru v Srní a ve Vchynici-Tetově
1910 – podle sčítání lidu žilo v obci Srní 1734 obyvatel
1914 – otevřena konzumní prodejna
1916 – započato se stavbou silnice Srní – Prášily, která byla dokončena r. 1929
V první světové válce padlo z obce Srní celkem 31 mužů.
1925 – byla v Srní otevřena česká škola
1937 – započato se stavbou nádrže na Sedle a se stavbou elektrárny Čeň-
kova Pila
Pamětihodnosti: Ve středu obce stojí kostel postavený v roce 1805, zasvě-
cený Nejsvětější trojici. Typickou šumavskou architekturu zde představují 
dochované horské roubené chalupy postavené na kamenné podezdívce se 
stěnami chráněnými šindelem. Také kostel Nejsvětější Trojice má stěny 
částečně kryty šindelem. Na bočním oltáři byla umístěna dřevěná socha 
Panny Marie Lurdské ze zničené Hauswaldské kaple. U kostela býval hřbi-
tov, který byl v roce 1984 zrušen. Na jeho místě byl zřízen vzpomínkový 
park se Stolem smíření a pamětní deskou s nápisem Karel Klostermann – 
apoštol smíření mezi Čechy a Němci.

Obnovené půdorysy tří hauswaldských kaplí na bývalém poutním 
místě a přívod vody z pramene podle legendy zázračného přes vantro-
ky na skleněný blok.

Na dosud dochované Klostermannově chalupě často pobýval u příbuz-
ných spisovatel Karel Klostermann. Na malém hřbitově jsou pochováni 
někteří příbuzní Karla Klostermanna a postavy z jeho děl. 

Vodní elektrárna Vydra (1938) s vodním zámkem Sedlo, vodní elek-
trárna Čeňkova pila (1912 – národní technická památka)

Vchynicko-tetovský plavební kanál: V roce 1799, kníže Schwarzenberg 
koupil od hraběte Kinského rozsáhlé území Prášilského panství a využíval 
obrovského bohatství dřeva ze zdejších rozsáhlých lesů. V letech 1799 – 
1801 byl pro tyto účely vybudován podle návrhu Ing. Rosenauera plaveb-
ní kanál. Začíná 2 km od Modravy pod bývalou osadou Vchynice-Tetov. 
V místě odbočení kanálu byla řeka Vydra přehrazena hradlovým mos-
tem. Most sloužil jako hráz, která zabraňovala pronikání plaveného dřeva 
do nesplavného balvanitého koryta Vydry. První 2 km vede kanál podél 
Vydry až nad bývalý královácký dvorec Antýgl, kde se prudce stáčí zpět 
a vede podél Rokyty a kolem Kostelního vrchu k osadě Mosau. Zde pře-
kračuje silnici Srní–Prášily a pokračuje pod Spálený vrch. Zde původně 
končil přes Sekerský potok v řece Křemelné. Ke svému účelu kanál slou-
žil ještě počátkem 20. století. Do roku 1958 byl využíván až po Rokytu. 
Délka kanálu je 14,4 km, výškový rozdíl je 190 m, místy je koryto až 5 m 
široké, částečně vyzděné.  Sloužil k přepravě metrového dříví na Čeňkovu 
Pilu a do dalších pil při řece Otavě.
Spolky: Sbor dobrovolných hasičů Srní, Spolek přátel Karla Klostermanna
Kontakt: tel. 376 599 281, e-mail: ousrni@tiscali.cz 
Úřední hodiny: 
Po 8.00–12.00 12.30–14.00 | Út 8.00–12.00 | St 8.00–12.00 13.00–15.00
Infocentrum: Po – So  7.30–12.00, 12.30–16.00 www.sumava.net/icsrni
Kontakt: + 420 774 606 030, e-mail: srni.infocentrum@tiscali.cz
Starosta: Ing. Václav Veselý
Tradiční akce během roku – vítání občánků, Hasičský ples, Maškarní 
bál, Slet čarodějnic, srpen    Srňská pouť k Hauswaldské kapli, předvánoč-
ní sraz seniorů, Tekutý kapr – setkání u prodeje kaprů.
Zdroj: města.obce.cz, turisturaj.cz, www.sumavanet.cz/ousrni, 
cs.wikipedia.org, OÚ Srní  ED

• Obce ORP Sušice •

SrníJMÉNA SUŠICKÝCH ULIC
ROZŠIŘUJEME

Vážení čtenáři, děkujeme, že využíváte našich služeb i v době, kdy vás mů-
žeme obsloužit třikrát týdně jen přes výdejní okénko. Stále rozšiřujeme svůj 
fond. Nakupujeme pro vás nové knihy, CD, společenské hry a časopisy. Na-
bídku knihovny si můžete prohlédnout na našich webových stránkách www.
knihovnasusice.cz v sekci Katalog knih – přihlášení. Zde naleznete veškerá 
média, která si u nás můžete objednat a přes výdejní okénko vypůjčit. Sa-
mozřejmě, že osobní návštěvu knihovny vám nemůžeme ničím vynahradit. 
Přesto se snažíme být s vámi stále ve spojení a výběr médií vám maximálně 
zjednodušit. Proto jsme připravili Návod pro čtenáře, jak používat ONLINE 
KATALOG. Je umístěn pod odkazy (na horní liště) na www.knihovnasusi-
ce.cz. v sekci Katalog knih – přihlášení. Snad vám práci s online katalogem 
usnadní. A pokud se do elektronického objednávání knih nehrnete, nevadí, 
nechť vám online katalog slouží pouze jako databáze dokumentů našeho 
knihovnického fondu, ze kterého si můžete vybírat a požadovaná média si 
objednejte telefonicky na čísle 376 526 531, nebo e-mailem: dospele@kultu-
rasusice.cz. Věříme, že vám Návod pro čtenáře, jak používat online katalog, 
bude nápomocen. Držíme palce!  -mk-

Knihy si můžete vyzvedávat v našem výdejním okénku: 
Po 10.00–12.00 | St 14.00–16.00 | Pá 11.00–13.00

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

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

S knihovnicí se vždy telefonicky domluvte na termínu vyzvednutí knih.

Město Sušice se letos opět při-
pojilo k akci Vlajka pro Tibet. 
10. března vyvěšením vlajky Ti-
betu vedle vlajky města na sušické 
radnici vyjádřilo solidaritu s Tibe-
ťany, kteří v tento den před 62 lety 
povstali proti čínské okupaci své 
země. Tehdy zemřelo 80 tisíc Ti-
beťanů a další statisíce zahynuly 
v důsledku následných represí. Cí-
lem kampaně je poukázat na dlou-
hodobé porušování lidských práv 
v Tibetu. Celkem se letos do akce 
zapojilo 838 obcí v České republice. 
Zdroj: Vlajka pro tibet.cz  ED

Vlajka pro Tibet
Příjezd americké armády touto ulicí 6. 5. 1945 – foto z archivu E. Kintzla.

Policejní informační servis
Srážka dvou vozidel – Kolinecko – Při předjíždění řidič ohrozil další 

vozidlo v protisměru. Řidič z místa ujel a policisté jej během jedné hodi-
ny vypátrali. 

Ve čtvrtek 25. 3. vyjížděli dopravní policisté k dopravní nehodě u obce 
Brod na Kolinecku. V 9.50 hodin jel ve směru od obce Brod řidič s náklad-
ním vozidlem s připojeným přívěsem. Před obcí v protisměru, řidič s vo-
zidlem značky VW Golf předjížděl traktor a ohrozil řidiče s nákladním 
vozidlem, kdy došlo ke střetu vozidel. Při dopravní nehodě bylo poškoze-
no osobní vozidlo na levém boku a u nákladního levá přední část. Řidič 
s vozidlem VW z místa ujel. Policistům byl z jednoho vozidla poskytnut 
záznam a dalším šetřením zjistili vlastníka vozidla, kterého kontaktova-
li. Následně policisté vypátrali 60letého muže z obce u Klatov v Sušici. 
Uvedení řidiči se podrobili dechovým zkouškám s negativními výsledky. 
Ke zranění osob nedošlo. Odhadnutá hmotná škoda činí 60 tisíc korun.

Nález uhynulého luňáka – Horažďovicko – Kriticky ohrožený druh 
ptáka uhynul zatím z nezjištěných důvodů. 

V pondělí 29. března tohoto roku v podvečer našel občan uhynulého 
ptáka nedaleko polní cesty u rybníku, mezi obcemi Nalžovské Hory a Čer-
níč. Muž nález „Luňáka červeného“ oznámil na policii. Případ prověřují 
policisté z oddělení hospodářské kriminality, kteří ve věci zahájili úkony 
trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu týrání zvířat. Policisté 
uhynulého ptáka předali veterinární správě, ke zjištění příčiny jeho úhy-
nu. Podle prováděcí vyhlášky k zákonu na ochranu přírody a krajiny se 
jedná o kriticky ohrožený druh ptáka.    nprap. Dana Ladmanová
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Nová koncepce sportu v Sušici. Vrátit děti na hřiště, letní tábory i sociální programy
Prakticky rok a půl už ne-

jde pořádně sportovat, zejmé-
na děti koronavirovými zákazy 
trpí naprosto brutálně. Oddí-
ly v Sušici se už připravují na 
chvíli, kdy současná pandemie 
povolí a amatérští sportovci bu-
dou moci znovu do akce. Vznikla 
nová koncepce sportu, která se 
zabývá zejména návratem k po-
hybu, což přispěje i ke zlepšení 
zdravotní situace občanů. „Mu-
síme to dát do pořádku,“ říká ře-
ditel sušických sportovišť Lukáš 
Hamák. 

V čem spočívá nová koncep-
ce sportu?

„Ze zákona musí mít obec 
koncepci rozvoje sportu. Záro-
veň je vytvoření koncepce také 
jednou z podmínek získání do-
tace na novou sportovní halu. 
Současná situace bude mít ob-
rovský vliv na sportování a so-
ciální život v horizontu dalších 
několika let. Nová koncepce by 
správně měla projít širší disku-
zí i s veřejností, což v součas-
né době bohužel nebylo možné. 
Ale náš tým se ji snažil vytvořit 
s nejlepším úmyslem, pracovali 
na ni lidé, kteří tomu opravdu 
rozumějí. Snažili jsme se vyu-
žít poznatků trenérů, se kterými 
spolupracujeme, zařadit do ní co 
nejširší spektrum pohledů.“

Co je v nové koncepci 
zásadní?

„Nejdůležitější je připravit se 
na situaci, až současná koronavi-
rová krize skončí. Veškerý spor-
tovní život se skoro na dva roky 
zničehonic utnul, dlouhodobá 
práce všech trenérů, oddílů a dal-
ších, kteří se na sportovním roz-
voji v Sušici podílejí, dostala dě-
sivý políček. Teď bychom se měli 

společnými silami vrhnout na to, 
jak dát vše do pořádku. Musíme 
myslet na to, že obecně sport je 
hlavně preventivní záležitost pro-
ti nemocím, jedna z věcí, která 
nás už od dětství může ochraňovat 
celý život. Sportovat a hýbat se je 
nesmírně důležité.“

Na jakém základě celá stra-
tegie vznikla?

„Vycházíme z demografické 
analýzy, průzkumu, kolik je v Su-
šici dětí, trenérů, sportovišť a po-
dobně. Do grantových systémů 
města hlásí kluby své členy, podle 
toho dostávají od města dotace. 
Vycházeli jsme i z analýzy spor-
tovišť, v jakém jsou stavu a jaký 
je o ně zájem. Výsledkem je akč-
ní plán, který nám říká, co dělat, 
až současná krize skončí. Aby se 
ve městě znovu nastartoval spor-
tovní rozvoj.“

Jak chcete děti a amatérské 
sportovce dostat zpět na hřiště? 

„Bavíme se s trenéry, dlouhole-
tými činovníky, víme, jak to v jed-
notlivých oddílech v Sušici funguje. 
Pomáhají nám i poznatky ze Sport-
Trendu, konference zabývající se 
pohybem a sportem, která v Suši-
ci proběhla. Jedna z akcí, kterou 
bychom rádi udělali, je něco jako 
Sportmánie v Plzni. Jde o velký 
nábor, kterým děti projdou, aby si 
vybraly sport, na který budou mít 
talent a chuť se mu věnovat. Aby 
se nezničily hned na začátku tím, 
že budou tlačeni do něčeho, co je 
nebaví. Bylo by fajn, kdyby na tom 
oddíly dělaly společně. Děti si bě-
hem dne vyzkoušejí fotbal, florbal, 
pozemní hokej, basketbal, atletiku 
a podobně. Pak přijdou domů s hla-
vou plnou zážitků a vyberou si to, 
co je naplňuje. Tyhle nábory snad 
budeme moci spustit na podzim.“

Jaké další konkrétní kroky 
plánujete?

„Hodně lidí se během krize 
dostalo do značných finančních 
problémů. Připravujeme sociál-
ní program pro děti, které chtějí 
trénovat, ale protože to něco sto-
jí, je to pro rodiče často složité, 
aby se děti do oddílů dostaly. Na-
vrhujeme, aby komise sportu ve 
spolupráci se sociálním odborem 
žádosti vyhodnocovaly a byl zří-
zený speciální grant, který by po-
mohl takovým dětem poplatky 
sanovat. Samozřejmě by to mu-
selo být transparentní, aby to ni-
kdo nezneužíval. Ale určitě by to 
pomohlo. Třeba hokej je poměrně 
drahý sport, dostáváme se do fáze, 
kdy si rodiče budou opravdu vy-
bírat, kam peníze dají. Mohlo by 
se takhle přispívat i na děti, které 
chtějí sportovat, ale nemají mož-
nost kvůli financím. Pokud by se 
tohle dotáhlo, bylo by to super.“ 

Jak ovlivnila krize sportoviště?
„Naprosto brutálně. Tržně 

i koncepčně jsou to ztráty, které 
budeme sčítat ještě roky. Minu-
lý leden, únor a březen, než epi-
demie vypukla, jsme jako spor-
toviště byli v plusu, třeba bazén 
kvetl, bylo to super. Najednou při-
šla stopka a doteď trvá, to je ší-
lenství. Třeba spousty dětí nemě-
ly rok a půl plavání, úplně z toho 
vypadnou. Nefungovaly sportov-
ní akademie a další věci. Vymýš-
líme, jak to vykompenzovat v létě 
formou táborů a nepřijít o ty, kteří 
měli o sport zájem.“

Počítáte s letními kurzy?
„Samozřejmě, pokud to vláda 

umožní. Loni v létě to mělo ob-
rovský úspěch.  V koncepci máme 
zařazeny spíš dlouhodobé věci. 
Chceme se zaměřit na masu spor-
tu, dostat k němu co nejvíc dětí. To 
znamená mít širokou základnu ve 
fotbale i dalších sportech. Jít ces-
tou, aby děti sportovaly, i když ne-
budou tolik talentovaní.“ 

Jonáš Bartoš

AKTUÁLNÍ STAV V SUŠICI
Sportovní možnosti na Sušic-

ku lze považovat za pestré. V po-
slední dekádě se podařilo výrazně 
zlepšit sportovní infrastrukturu. 
Došlo k rekonstrukci a výstav-
bě některých sportovišť. Dopl-
ňování a modernizace sportovní 
infrastruktury má pozitivní vliv 
na množství sportujících a aktivní 
využití volného času veřejnosti. 

Významnou roli 
hraje Sportov-
ní areál. Napří-
klad sušický ba-
zén je největším 
krytým sporto-
vištěm v regi-
onu. V součas-
né době jsou 
sportoviště vy-
užívána k sou-
středění klubů 
z celého Česka 
a to od mláde-
že až po dospělé 
sportovce. 

M e z e r o u 
v nabídce je ne-
dostatek kry-
tých sportovišť. 
Ty jsou přesto 
zásadní přede-
vším pro zimní 
přípravu spor-
tovců i pravi-
delné spor to-
vání veřejnosti. 
Téměř každý 
sport potřebu-
je i jeho krytou 
variantu. O po-

třebě krytých sportovišť svědčí 
i nedostatečná kapacita v zimním 
období v tělocvičnách ve měs-
tě. Kapacita školních sportov-
ních hal je v zimě zcela naplněná 
a městská sportovní hala vyžadu-
je zásadní rekonstrukci a opravy 
– její technický stav je kritický. 
V současné době se proto uvažu-
je o stavbě nové sportovní haly. 

Mimo sportovní infrastruktu-
ry vznikla v roce 2015 pravidla 
pro grantový systém pravidelně 
sportující mládeže. Každoroč-
ně je v Sušici pořádáno přibliž-
ně třicet sportovních akcí, které 
jsou podporovány také granto-
vým systémem města. 

Plán rozvoje sportu vzni-
kl ve velice specifické svízelné 
době. V současné době je celý 
svět v koronavirové krizi, která 
mění celá odvětví. Sport a tráve-
ní volného času dostal v posled-
ním roce zásadní rány. V sou-
časné době není možné využívat 
sportoviště a organizovaně tré-
novat a sportovat na amatérské 
úrovni. Dlouhodobě tvořené po-
hybové návyky jak dětí, tak do-
spělých jsou přerušené. Sociální 
vazby také. Bude dlouhodobým 
cílem vrátit vše do stavu před 
touto krizí. 

Problémy, s kterými je potře-
ba počítat do budoucna:

• kvůli ztrátě zaměstnání bude 
více rodin i jednotlivců v tíživé fi-
nanční situaci. 

• ztráta pozitivních pohybo-
vých návyků.

• zhoršení životosprávy a zvý-
šené riziko nadváhy.

• nárůst „online“ stylu života.

PRIORITY VE STŘEDNĚ-
DOBÉM HORIZONTU
❂ Návrat k pohybovým aktivitám

Už před koronavirovou kri-
zí měl sport a pohyb významné-
ho „soupeře“ ve trávení volného 
času online (sociální sítě, počítačo-
vé hry, digitální prokrastinace). Je 
možné, že současná omezení mož-
nosti sportu a sociálního kontaktu, 
tělesné výchovy, kroužků a koníč-
ků, trend „online“ ještě více posílí. 

Inspiraci k náboru a přiláká-
ní dětí a mládeže lze vzít napří-
klad z akce pořádané městem Pl-
zeň Sportmánie. Podobný formát je 
aplikovatelný i v menších městech 
(např. Prachatice). Cílem je pomoci 
dítěti s výběrem pro něj optimální-
ho sportu, podle jeho vrozené dis-
pozice a zájmu.

Podporovat by se měla snaha 
oddílů a kroužků o pravidelné 
pohybové aktivity co nejširšího 
spektra dětí. Nedávat důraz na 
výkonnost, ale na znovu upev-
nění pohybových návyků a hru 
jako takovou. 

Pohled na sušická sportoviště – odspodu: volejbalové kurty, tréninkové hřiště, fotba-
lové hřiště s atletickou dráhou, krytý bazén, zimní stadion a tenisové kurty.

❂ Zlepšení životosprávy
Zhoršení životosprávy a zvý-

šené riziko nadváhy je problém, 
který byl monitorován a popsán 
studiemi již před koronavirovou 
krizí. Lze očekávat pouze jeho 
prohloubení. Zároveň je také patr-
ná snaha o osvětu a nápravu. Lze 
vycházet z již funkčních modelů. 
Jedním z návrhů je pokračovat 
v osvětové konferenci Sporttrend 
pořádané přímo v Sušici. Tato 
akce je určena jak pro odbornou 
veřejnost trenérů a pracovníků 
s dětmi a mládeží, tak i pro širo-
kou veřejnost. Osvětovou činnost 
dále provádějí školy i školky. Lze 
doporučit kooperaci mezi školní-
mi institucemi a ostatními sub-
jekty pro větší efektivitu. Je na-
příklad vhodné, pokud je v Sušici 
přednáška nebo workshop s od-
borníkem v oblasti zdraví, živo-
tosprávy apod., aby navštívil co 
nejvíce zařízení a škol. 
❂ Dostupnost sportovišť, moder-

nizace a technická infrastruktura
Většina sportovišť ve měs-

tě je v dobrém stavu a dochá-
zí k jejich pravidelné údržbě 
a modernizaci.

Nedostatek je, jak již bylo ře-
šeno, v oblasti krytých sportovišť. 
Urgentní řešení si žádá především 
stav Sportovní haly u Gymnázia 
a střešní plášť zimního stadionu. 
Zvláště technický stav Sportovní 
haly je neudržitelný a hrozí její 
uzavření pro veřejnost. Přitom 
pravidelně zde sportuje přes zim-

ní období několik stovek osob za 
týden. Nejbližší větší sportovní 
hala je v Kašperských Horách, 
Strakonicích a Klatovech. 

Téměř v každém sportu se řeší 
úbytek mládeže v období puberty. 
Pro podporu sportu mládeže by 
bylo vhodné uvažovat o sportoviš-
tích pro „moderní“ sporty. Velkou 
oblibu mají v poslední době bojové 
sporty, které jsou i vhodnou pre-
vencí proti narůstající kriminalitě 
a agresivitě. V současné době není 
v Sušici ani v okolí adekvátní zá-
zemí pro tuto oblast sportů. Dal-
ším oblíbeným sportem u mláde-
že je freerunning. Tento moderní 
sport vycházející z gymnastiky se 
učí zájemci bez odborného vedení 
a chybí zde zázemí. 

❂ Projekt volné hřiště
Cílem projektu „volné hřiš-

tě“ je pokusit se obnovit komu-
nitní sport na volných dětských 
hřištích. Jde především o spor-
toviště vzniklá mezi vnitrobloky 
panelových sídlišť a obytných 
domů. Jejich využití má velké 
rezervy a mnohdy slouží k ne-
sportovním účelům. Návrhem 
je uspořádat na těchto hřištích 
několik volných sportovních 
akcí do roka. Mohlo by jít o čis-
tě amatérské turnaje a zápasy. 
Snahou bude zapojit do těch-
to aktivit komunitu z nejbližší-
ho okolí. Koordinátorem akce 
by mohla být Sportovní komise 
města Sušice nebo Sportoviště 
města Sušice.   -SMS-

Krytý bazén je za normálních okolností otevřen celoročně.

Veřejné bruslení na zimním stadionu.

V letních měsících je otevřeno zmodernizované venkovní koupaliště.
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Nabídka k osvojení psa a kočky v našich dočasných péčích
Pes Standy, nale-

zenec asi 3 roky sta-
rý pes, kříženec NO, 
kastrovaný,očkovaný, 
čipovaný. Miluje lid-
skou společnost, pro-
cházky a rád se učí no-
vým věcem. Je zvyklý 
žít v kotci. Byl by šťast-
ný za domek se zahradou 
a dobrým plotem, za člo-
věka, který by se mu tro-
chu věnoval. Nachází se v dočasné péči ve Volarech.

Kočička, nalezená v Horažďovi-
cích a ke které se nikdo nepřihlásil. 
Je to čistotná, mazlící a mladá ko-
čička. Veterinárně ošetřená, kas-
trovaná. Mohla by žít v bytě a nebo 
i v domku se zahradou s přístupem 
dovnitř. 

Nachází se v Sušici.
Další informace po telefonu – 

604 555 924. Ivana Jensen, 
Nalezenci Šumaváci, z.s.

Hledáme nový domov JOM HA-ŠOA – Veřejné čtení jmen obětí holocaustu
Dovolujeme si vás pozvat 

k 16 ročníku připomínkové 
akce Veřejné čtení jmen obětí 
holocaustu – Jom ha-šoa, kte-
rá proběhne 8. dubna 2021 od 
14.00 do 17.00.

Stejně jako v minulých letech 
se touto akcí připojujeme k uctě-
ní památky hrdinů a obětí holo-
caustu, který nese název Jom ha-
-šoa ve ha gvura (Den holocaustu 
a hrdinství) a upomíná na den za-
hájení povstání židovských věz-
ňů nacistického ghetta ve Varša-
vě. Stejně jako každý rok budeme 
společně číst jména lidí, kteří byli 
během druhé světové války pro 
svůj původ nacisty nespravedli-
vě pronásledováni a zavražděni.

Bohužel stejně jako v loň-
ském roce se s vámi i letos mů-
žeme setkat pouze ve virtuál-
ním světě. 

Odvaha a hrdinství vězňů var-
šavského ghetta i všech dalších, 
kteří se odhodlali hájit právo na 
důstojnost nejen svou, ale i všech 
dalších utlačovaných a ponižova-
ných, je pro nás dodnes inspirací. 
Spojme své síly, vyslovme jména 
zavražděných a vytvořme jim tak 
společně symbolické náhrobky 
a pomníky.

Letos budeme rádi, když se za-
pojíte nejen svým aktivním čte-
ním, ale i tak, že si sami vytvoříte 
seznam jmen, která během připo-
mínkové akce přečtete. Nebude 
to těžké, všechny potřebné údaje 

najdete v Databází obětí na holo-
caust.cz. Pro přípravu vás nave-
deme krok za krokem a společně 
můžeme také seznamy konzulto-
vat a pomoci připravit. 

Jak to bude letos probíhat? 
Do Veřejného čtení jmen obětí 

holocaustu se letos můžete zapojit 
několika způsoby:

1. živé online čtení, kte-
ré bude probíhat přes apli-
kaci zoom. Tento způsob 
zapojení je jen pro pře-
dem registrované zájem-
ce, registrace proběhla do 
21. března. Toto živé čte-
ní bude streamováno na 
náš facebook a budete jej 
moci sledovat i na našem 
webu www.terezinstudies.
cz. Každý registrovaný od 
nás dostane podrobné in-
formace o průběhu čtení.

2. Můžete natočit vi-
deo či audio a sdílet jej 8. 
dubna buď na svých soci-
álních sítích, na naší fa-
cebookové stránce www.
facebook.com/jomhasoa 
nebo nám jej poslat na e-
-mail jomhasoa@tere-
instudies.cz. Když nám 
video pošlete do 26. břez-
na, stihneme je zpracovat 
a zařadit do živého vysí-
lání. Pokud se rozhodne-
te video sdílet sami, ne-
zapomeňte použít hastag 
#ctujmenanajomhasoa.

3. Sledujete stream živého 
čtení a připomeňte si oběti na-
cistického pronásledování pro 
sebe, se svou rodinou. 

Sledujte náš web, naše so-
ciální sítě – tam všude budeme 
zveřejňovat další podrobnosti 
o letošním ročníku veřejného 

čtení jmen obětí holocaustu – 
Jom ha-šoa.

Díky, že jste i v této nelehké 
době, s námi.

Máte jakékoliv dotazy – na-
pište nám na e-mail: 

jomhasoa@terezinstudies.cz
    -tz-

Informace o dalších zvířatech (nalezených i hledaných) naleznete 
na internetových stránkách spolku: nalezenci-sumavaci.estranky.cz 
a jejich facebooku.       -red-

V úvodu spolek vysvětluje smysl portálu těmito slovy: Tyto strán-
ky vznikly proto, aby pomáhaly zvířatům ocitnuvším se v nouzi, za-
toulaným, ztraceným, opuštěným, týraným, a to minimálně tím, že 
o nich svět bude vědět. 

Většinou se jedná o pejsky a kočičky, ale pole působnosti je otevře-
no i jiným zvířatům, budou-li potřebovat 
pomoc. Rádi bychom, aby tu byl přehled 
o zvířatech v útulcích, záchytných kotcích, 
u soukromníků, o zvířatech, která se ztra-
tila a jsou hledána i těch, která byla někde 
nalezena, aby ten, kdo je hledá, se mohl 
chytit stopy, o zvířatech, která nikdo nehle-
dá a potřebují tudíž nový domov, případně 
o zvířatech žijících ve špatných podmín-
kách. Náš region je Pošumaví.  

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

v Sušici. Prolink na tento web je umístěn i na mnoha 
serverech po celém světě.



PRODEJ
Prodám suché palivové dřevo 
v metrech. 1 prostorový metr / 
1.000 Kč. Tel. 777 308 319
Prodám starožitný mandl – ruč-
ní, funkční, cena dohodou. Tel. 
607 866 783
Prodám staré zápalkové nálepky, 
LP desky různé, krabici časopi-
sů o pletení, háčkování, vyšívá-
ní – návody, vzorníky apod. Tel. 
607 866 783
Prodám 2 dámská elektrokola zá-
novní, velká sleva, dojezd 70 km. 
Tel. 732 509 097
Prodám: lištovou sekačku ELITE 
402, délka lišty 80 cm + náhradní 
díly. Vhodná do menší zahrady. 
Cena dohodou. Tel. 723 940 328
Prodám 4 vyzimovaná včelstva 
i se zánovními nástavkovými úly. 
(3 roky) Rámková míra 39x24. 
Info na tel. +420 604 538 120
Prodám auto Suzuki swift, rok 
výroby 2000, najeto 83.000, prv-
ní majitel, cena 10.000 Kč. Tel. 
737 873 307 
Prodám: Kotel "Viadrus 24", li-
tina, uhlí, koks, dřevo, zachova-
lý, cena 2.000 Kč. Mosaz. lustr 
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tříram. cena 100 Kč. Stoj. hodi-
ny, různé budíky, cena dohodou. 
Hors. kolo pánské 300 Kč. Tel. 
732 245 172
Prodám různé staré obrazy – kra-
jiny, zátiší, květiny, olejomalby. 
Tel. 792 229 217

KOUPĚ
Koupím hoblovku s protahem 
a tesařský hoblík na 380V MAFL 
a řetězovou dlabačku přenosnou 
a cirkulárku s podavačem nejlépe 
tovární výroby. Tel. 603 427 924
Koupím starou lištovou sekač-
ku Agrozet Jičín MFku MF70 
s lištou i špatný stav, rozbitou 
a koupím kovadlinu, kovářské 
kleště, kladiva a výheň i polní. 
Tel. 603 427 924
Koupím starší moped, nebo skútr 
i s poruchou za účelem přibližová-
ní se. Důchodce. Tel. 606 406 010
Koupím tvrdé vyschlé dřevo na 
topení v okolí Sušice. Telefon  
773 997 016 
Koupím (2) multikáry černo-
země. Dovezu sám, max. 5 km 
od Sušice. Zn. Jen kvalitni. Tel.  
606 633 919
Koupím staré pivní láhve s litý-
mi nápisy, staré zápalkové nálep-
ky a krabičky, reklamní plecho-
vé a smaltové cedule, papírové 
dopisní zálepky, staré pohledni-
ce Sušice a okolí. Přijedu! Tel.  
606 494 996

BYTY – NEMOVITOSTI 
Koupím byt v případě zájmu mů-
žete v bytě bydlet dále. Peníze vy-
platím ihned. Tel. 605 768 105
Hledám ke koupi nebo do proná-
jmu zahrádku v Sušici a okolí. Tel. 
607 839 779 
Koupím velký stavební pozemek 
(nejlépe u lesa), popřípadě i s cha-
lupou, v oblasti mezi Kašperský-
mi Horami a Modravou. Platím 
nadstandardně a v hotovosti. Tel. 
606 633 919
Hledám pronájem malého bytu 
nebo chaty k trvalému bydle-
ní. Důchodce – nekuřák. Tel.  
606 406 010 
Koupím garáž, nejraději v Sirkař-
ské ulici. Tel. 608 143 398
Koupíme stavební pozemek 
(i se starou stavbou) s výhle-
dem do krajiny do cca 20 km od 
Sušice. Volejte, prosím, na tel.  
608 702 468 
Koupím nemovitost – byt, po-
zemky, chatu, rodinný domek. 
Peníze vyplatím do 2 dnů. Tel. 
605 768 105
Oceňování nemovitostí – pro pro-
dej, darovací smlouvu, dědické 
řízení, úvěr, hypotéku, účetnictví 
apod. – kvalitně a rychle. I. Dráb-
ková, Sušice. Tel. 608 117 789.

LETNÍ TÁBOR

Popovice u Benešova
8.8. – 21.8.2021

• Ubytování ve stanech s podsadou po 2 dětech
• Cena  3.900,– Kč pro člena
  4.900,– Kč pro nečlena
• V ceně je zahrnuta cesta na tábor autobusem tam i zpět
• Přihlášky k dispozici v kanceláři pionýrské skupiny
 (úterý 16–17hod) nebo na webu www.psotava.cz
• Kontaktní osoba: Petr Darda (hlavní vedoucí tábora)
 tel: 777 355 480, email: p.darda@narodni-divadlo.cz

Pionýr, z.s. – Pionýrská skupina Otava Sušice, 
Nuželická 60, 342 01 Sušice

Sledujte nás také 
na sociálních sítích 

 
 
 

a webu
www.kulturasusice.cz

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

Od konce května 2021 se budou na jihozápadě 
Čech opět natáčet další díly úspěšného seriálu Poli-
ce Modrava TV NOVA. Natáčení povede jako vždy 
velmi precizní režisér Jaroslav Soukup.

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

Nabízíme vám možnost účastnit se natáčení 
a k tomu ještě dostat odměnu. Pokud se přihlásíte, 
můžete být vybráni do komparzní role, případně i do 
epizodní role. Když si vás produkce vybere, uvidíte 
jak takové natáčení probíhá a stanete se i jeho součástí.

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

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

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

všech věků.
Kvůli aktuální epidemické situaci se bude re-

gistrace i casting provádět výhradně elektronic-
ky. Nemusíte tedy nikam jezdit, jak tomu bylo 
v minulosti.

S ohledem na bezpečnost všech zúčastněných 
bude natáčení probíhat při dodržení přísných pro-
tiepidemických opatření.

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

tým Casting – Barrandov, s.r.o.

RŮZNÉ
Hledám šikovného samostatné-
ho řemeslníka – kutila pro drobné 
opravy na domě blízko Petrovic 
u Sušice – nátěry dveří, opravu 
komínu, opravy venkovní dlaž-
by, drobné zednické práce atd.. 
Tel. 773 997 016 
Nabízím jazykové a stylistické 
úpravy textu, korektury baka-
lářských a magisterských prací, 
přípravu na maturitní a přijímací 
zkoušky z českého jazyka, dou-
čování. Více informací na www.
hezkycesky.top, tel. 606 49 49 96
Potřebujete opravit oděvy, ušít 
polštářek, vytvořit patchworko-
vou dečku, tašku a nebo někoho 
obdarovat? Vytváříme ručně růz-
né dárečky a děláme menší opra-
vy oděvů. Přijďte nás podpořit. 
Kolinec 28 – obecný úřad. 
Hledám brigádu jako strážný – 
hlídač apod. Důchodce. Tel. 606 
406 010
Online výuka angličtiny, příprava 
na maturitu, opravné i přijímací 
zkoušky. Doučování ZŠ/SŠ. Tel. 
776 180 080
Hledám brigádně jakoukoliv prá-
ci – soboty, neděle – i za špatného 
počasí – výkopové práce, na stav-
bě, v lese a pod. Možno volat po 
15 hod. Tel. 604 880 966
Nabízím strojní čištění kober-
ců, sedacích souprav, křesel, žid-
lí a čalounění, Zdeněk Kubeš, te-
lefon: 607 630 244 
Spravím staré knihy, svážu di-
plomové práce. Tel. 739 744 687
Nabízím – stříhání živých plo-
tů, ovocných stromů, sečení trávy 
a údržbu zahrad. Tel. 722 768 643
Provedu opravy střech, komínů, 
natěračské a drobné zednické prá-
ce. Sušice a okolí. Tel. 721 484 172



„Češi jsou národem plachým 
a bezuzdným, jemuž se nechce 
vstoupiti do ovčince církve, 
v němž dlí ostatní křesťané. Do-
kud tudíž nebudou míti ohlávku 
na krku, je s nimi třeba nakláda-
ti mírně, jakož se krotí kůň neb 
mezek…“ (basilejský legát Juan 
Palomar)

V dnešním pokračování husit-
ské historie vrátíme se do Basi-
leje, kde se kališníci pokoušeli 
o dohodu s reprezentanty teh-
dejší, ještě jednotné, římsko-ka-
tolické církve. Připomeňme si, 
že tato jednání začala v lednu 
1433. Po nekonečných disputa-
cích se na podzim téhož roku (me-
zitím se jednalo v Praze a opět 
v Basileji) vráti-
li do Čech Pro-
kop Holý, Martin 
Lupáč a Matěj 
Louda z Chlum-
čan s prvním 
návrhem doho-
dy ohledně čtyř 
Pražských arti-
kulů – tak zva-
nými kompak-
táty (compactus 
= smluvený). 
V Praze se o nich jednalo od po-
čátku listopadu. Za koncil vystu-
povali zejména francouzský bis-
kup Filibert de Montjeu a nám 
již známý Juan Palomar. Návrh 
dohody měl schválit Svatomar-
tinský sněm, ale formulace týka-
jící se prvního a čtvrtého artikulu 
byly pro českou stranu nepřijatel-
né. Husité se sice smiřují s tím, že 
prosadit přijímání podobojí pro 
celý křesťanský svět se jim ne-
podaří, ale nadále usilují o závaz-
nost kalicha pro obyvatele Čech 
a Moravy. Což katolíci nechtěli 
připustit. Problémem pro ně byl 
samozřejmě i husity zabraný cír-
kevní majetek.

Porážka radikálů v čele polních 
vojsk v bitvě u Lipan (30. května 
1434) změnila konstelaci sil v krá-
lovství. Zemský správce Aleš Vřeš-
ťovský z Riesenburka svolává na 
přelom června a července do Pra-
hy sněm, na němž je rozhodnuto 
nabídnout českou korunu Zikmun-
dovi (od roku 1433 je již římským 
císařem) a pokračovat v jednání 
s Basilejským koncilem. Zároveň 
jsou zástupci poražených polních 
vojsk donuceni vzdát se jejich ob-
novy. V celém království je vyhlá-
šeno roční příměří.

Jednání o kompaktátech, do 
nichž se zapojil i císař Zikmund 
pak probíhají v Řezně (1434), 
v Basileji (1434), v Brně (1435), 
ve Stoličném Bělehradě (1435–
1436) a nakonec v Jihlavě (1436). 
Cílem bylo dovést předběžnou 
dohodu z přelomu let 1433–1434 
k úspěšnému konci. Snahy husit-
ské strany text revidovat naráže-
jí na zeď. Kališníci jsou po bitvě 
u Lipan reprezentováni zejména 
univerzitním mistrem a budou-
cím arcibiskupem Janem Roky-
canou a nejen jemu začíná být 
jasné, že po porážce radikálů 
již není jiné cesty, než couvnout 
a nalézt s katolickou stranou při-
jatelný kompromis. Husité tedy 

ustupují od po-
žadavku vše- 
obecného za-
vedení přijí-
mání podobojí 
a žádají pouze 
určení koste-
lů v Čechách 
a na Moravě, 
kde bude z ka-
licha možné 
přijímat. Dal-
ším z jejich po-

žadavků je zavedení práva volit 
zemským sněmům pražského ar-
cibiskupa a olomouckého bisku-
pa. V Čechách se pomalu schylu-
je k vyhlášení dvojvěří…

I otázka českého trůnu se po-
malu uzavírá. Na Svatovalen-
tinském sněmu v Praze (bře-
zen 1435) vystupuje proti volbě 
Zikmunda vpodstatě už jen Tá-
bor v čele s hejtmanem Janem 
Roháčem z Dubé. Následné vá-
lečné neúspěchy ale Roháčo-
vo postavení podlomily a cesta 
Zikmunda Lucemburského na 
český trůn je otevřena.

Ještě jedna významná věc 
se stala tento rok – na Svato-
matoušském sněmu (měl za-
sednout v září, ale sešel se až 
počátkem října) byl jednomy-
slně zvolen historicky prvním 
společným pražským arcibis-
kupem katolíků a husitů Jan 
Rokycana. Světícími bisku-
py pak Martin Lupáč a Václav 
z Mýta. Mezi 16 voliteli mělo 
Sušicko dva zástupce – Ondře-
je, faráře v Sušici, a mistra Vác-
lava ze Sušice.

Krásný velikonoční čas, přá-
telé!    3. března 2021

Martin Mejstřík
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Očima Martina Mejstříka

Jan Rokycana

Minulou hádankou byl pohled 
na město Strážov, 482 m, (německy 
Drosau). Strážov se nachází 21 km 
severozápadně od Sušice, 5 km zá-
padně od Běšin. I když toto město 
je od Sušice více vzdálené než do-
savadní hádanky, mnozí jste ho na 
archivní fotografii poznali. Jako prv-
ní správnou odpověď napsala Petra 
Ledvinková ze Strážova, což je pěk-
ný důkaz o tom, že Sušické noviny 
se čtou i mimo náš region. 

Strážov byl pravděpodobně zalo-
žen v době panování krále Přemysla 
Otakara II. jako součást obranného 
pásu hraničních tvrzí již ve 13. sto-
letí, avšak první písemná zmínka 
o městě pochází až z roku 1352, kdy 
patřil k opáleckému panství. Strážov 
měl za úkol chránit a udržovat Svě-
telskou stezku, která vedla ze Zwie-
selu, přes Železnou Rudu, Strážov 
a Klatovy dále do českého vnitro-
zemí. Název města je tedy odvozen 
z jeho původního účelu, kdy oby-
vatelé udržovali obchodní stezku 
a strážili placení cla.

Musím přiznat, že napsání tohoto 
článku jsem měl částečně usnadně-
né tím, že mi následující informa-
ce k němu poskytl můj spolužák ze 
střední školy, kamarád a již několik 
let oblíbený a šikovný starosta města 
Strážova Ing. Josef Rousek, kterému 
záleží na jeho rozkvětu a propagaci. 

Strážov je malé město v podhůří 
Šumavy, které má nejen bohatou his-
torii, ale návštěvníkům nabízí za-
jímavé atraktivity i v současnosti. 
Historické jádro města si zachovalo 
památkový charakter a od roku 2003 
je městskou památkovou zónou.

Okolí Strážova přímo vybízí 
k příjemným procházkám. Rozhod-
nete-li se ve Strážově strávit celý 
den, určitě nezapomeňte navštívit 
místní raně gotický, farní kostel sv. 
Jiří se vzácným relikviářem svaté-
ho Jana Pavla II. Jedná se o kapku 
krve, která je uložena ve speciálním 
ozdobném relikviáři. Ten je natrvalo 
umístěn na jednom z bočních oltářů. 
Poté se můžete vydat na procház-
ku po historickém centru města. To 
má statut památkové zóny a v kři-
volakých uličkách pod kostelem si 
chvilkami budete připadat jako v po-
hádce. Celé centrum včetně náměstí 
a přilehlých ulic bylo v posledním 
desetiletí citlivě rekonstruováno, při-
čemž povrch ulic a náměstí tvoří 
vesměs žulová dlažba. 

Dalšími zdejšími památkami jsou 
na náměstí před radnicí socha Jana 
Nepomuckého z roku 1732 a po-
mník padlým v první a druhé svě-

tové válce, který vznikl přebudová-
ním původní kašny. Obsahuje jména 
padlých rodáků a nápis „Zborov – 
Terronne – Dosso Alto – Sibiř“ od-
kazuje na bitvy první světové války.

Další pamětihodnosti jsou budo-
vy obecné školy, měšťanské školy, 
u základní školy čtverhranná kašna 
nesoucí letopočet 1863, Kámen dote-
ku a domy čp. 5, 21 a 185. Ze židov-
ských památek jsou to budova býva-
lé židovské školy, mikve a místo, kde 
stávala synagoga. Za návštěvu zcela 
jistě stojí také zdejší starobylý židov-
ský hřbitov. Je vzdálen asi 1,5 km od 
středu městečka na svahu Smrkové 
hory. Celý areál i ohradní zeď byly 
nedávno kompletně rekonstruovány 
a můžete zde obdivovat kamenicky 
nádherně provedené náhrobky. Celý 
den pak můžete zakončit na strá-
žovské vyhlídce na Vinném vrchu. 
Ta byla postavena v roce 2009 strá-
žovskými turisty. Je odtud úžasný 
výhled na malebný Strážov i jeho 
okolí. Panorama uzavírá hradba šu-
mavských hor s dominantním Želiv-
ským vrchem, Prenetem, Plošinou 
a Hvězdníkem. Posezení na lavičce 
při západu slunce je zde nezapome-
nutelným zážitkem, na který budete 
zcela určitě ještě dlouho vzpomínat.

Velice oblíbený a vyhledáva-
ný je také místní areál koupaliště, 
který se nachází na křižovatce cyk-
lotras v příjemném prostředí na bře-
hu Městišťského potoka. Dvanáct 
sezonních čtyřlůžkových chatek je 
ideálních pro nenáročnou rodin-
nou dovolenou, školní výlety nebo 
prázdninové tábory.

Dohledal jsem, že k roku 1890 
bylo ve Strážově (+ osady Na Stra-
šidle či Nový Mlýn) 216 domů a žilo 
zde 1618 obyvatel. Nyní v samotném 
Strážově aktuálně žije 895 obyvatel, 
přičemž pod správu města spadá 
dalších patnáct místních částí. Z těch 
větších můžeme jmenovat Opálku, 
Lukavici, Zahorčice, Brtí či Viteň. 
Celkově tak na Strážovsku v součas-
né době žije 1330 obyvatel. Zatímco 
se český venkov potýká s neustálým 
vylidňováním a úbytkem trvale byd-
lících obyvatel, s potěšením se dá 
konstatovat, že Strážovsko se naštěs-
tí tomuto trendu vymyká. S růstem 
počtu obyvatel se zvyšuje také po-
četní stav žáků místní školy. Podle 
třídních výkazů letos základní ško-
lu navštěvuje 152 žáků, což je o 53 
více než před devíti roky. A počet 
obyvatel pravděpodobně ještě poros-
te, neboť letos se Strážovští chystají 
vybudovat dalších patnáct parcel pro 
rodinné domy. Veliká rekonstrukce 

POZNÁVÁTE?

 Před pěti lety se ve Volyni konalo 
setkání k stému výročí narození kně-
ze a básníka P. Františka Daniela 
Mertha. Tam vznikla myšlenka dát 
dohromady Merthovy básnické sbír-
ky. Jak napsala jedna z autorek sou-
borného vydání– Kristýna Mertho-
vá: „Toto jubileum se stalo pro mne 
a pro mé kolegy Antonína Petruželku 
a Václava Touchu podnětem pro vy-
dání Merthových básní. Naším cílem 
bylo zpřístupnit Merthovo básnické 
dílo v celé jeho šíři (čítá 23 básnic-
kých sbírek) tak, aby je měli k dispo-
zici čtenáři v rámci jednoho knižního 
vydání. Nyní Merthovy básně vychá-
zejí ve dvou svazcích.“

 Musím konstatovat, že zásluhou 
mravenčí práce těchto tří bohemis-
tů vzniklo unikátní dílo, jaké si be-
zesporu Merthova poezie zaslouží. 
V prvním díle jsou uvedeny sbírky 
z let 1947–1980 (Refrigerium, Nok-
turny, Peníz Kallitropé, Den Me-

OJEDINĚLÝ POČIN
dian. Kahany, Na jihu království, 
Orančina píseň, Ne krví býků, Sbí-
rání pokladu, Sedm písní). Dále zde 
najdeme stručnou biografii, odezvy 
na publikovanou tvorbu a ediční pří-
pravu. Druhý díl z let 1980– 1995 
obsahuje sbírky básní Malé hóry, 
Strašně lidský hlas, Kyrie, Matu-
tinum, Zastavení, Zápisy, Faeton, 
Zápisy omega, Zápisy z Malaú, Do-
pisy z dolu Pluto, Zápisy ze zimy, 
A zůstává domov a Malé hóry II. 
a oddíl Dodatky básní netištěných 
přináší výběr dvaceti nepublikova-
ných básní a ukázky ze strojopis-
ného souboru zápisů Malé fontány, 
ediční poznámku, seznam zkratek 
a symbolů, soupis použité literatury. 
Každý z dílů obsahuje i odezvy na 
publikovanou tvorbu, abecední sou-
pis všech básní podle roku prvního 
vydání a bibliografii beletristických 
prací F.D.Mertha. Domnívám se, že 
tato záslužná práce by měla být při-

nyní probíhá také v prostorách míst-
ní radnice, kde mimo jiné vzniká 
muzeum strážovského krajkářství.

Největším zaměstnavatelem v re-
gionu je již po dlouhá desetiletí Ko-
vodružstvo v. d. Strážov, které bylo 
místními řemeslníky založeno již 
v roce 1945. To se ve své více než pět-
asedmdesátileté historii stalo hlav-
ním zdrojem nabídky pracovních 

příležitostí pro místní občany. Pri-
márním výrobním programem jsou 
ventilátory, vzduchotechnika, sušár-
ny obilí, zahradní nářadí a zakáz-
ková výroba ocelových konstrukcí.

Pokud dokážete identifikovat 
novou hádanku, pište prosím na  
e-mail: bur.mira@seznam.cz.  
Děkuji. Mgr. Miroslav Buršík, 

Muzeum Šumavy

foto z Wikimedia Commons

nejmenším oceněna některou z cen 
na Šumavě liteře ve Vimperku.

 Ivan Nikl

F. D. Merth napsal krátkou 
úvahu o poezii: 

„Poezie má původ ve skrytých 
kořenech života, přírody i člověka. 
Taková je její transcendence. Od-
krývá povrch hmoty, přináší úžas, 
uzdravuje nitro, pomáhá v tonutí. 
Odedávna se měnila. Dnešní její 
forma je intuitivní, nikoliv imagi-
nativní, identifikační, nikoliv infor-
mativní, krátká, nikoli sága, přehlí-
žející syntax, ale věrná lidové písni. 
Tím má v sobě cosi dětského, a přece 
pravdivého, lehkého a přece vychá-
zejícího ze stesku, v síle přezmenu, 
a to i pokud jde o břemeno smrti. 
Jde z tmy do světla, z existencialis-
mu jde do věčnosti za život. Není 
pro každého, tak jako i lidová píseň 
u člověka mechanického nitra a hy-

pertrofie fyziologicky je parodií. Je 
Baudelairovým albatrosem, králem 
výšin, ale i posměškem námořníka, 
když racek klesne na palubu. Spoju-
je stále mohutně mladé lidi, kteří se 
setkávají v recitaci svých básní, ně-
kdy provázených kytarou, mnohdy 
velmi hodnotných. Skutečně je stá-
le budoucí.“
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Rytmus – Ostrov Santos – 16. 8. 2019 – 80. výročí založení Lucie Bílá a P. Malásek – KDS – 12. 4. 2019Dalibor Janda a Prototyp 
– KDS – 8. 10 2019

Michal Hromek Consort – Smetanův sál – 10. 4. 2019 – zpěv Petra Kohoutová

Olympic – KD Sokolovna – 16. 11. 2019

Spirituál Kvintet – KD Sokolovna – 29. 10. 2019 Pavel Dobeš – kino Sušice – 12. 11. 2019SDS Hlavní sbor řídí Josef Baierl – 

Český komorní orchestr – KD Sokolovna – 25. 6. 2020Urban Robot a Repešín – KlOUb! – 21. 2. Janáčkovo kvarteto – Smetanův sál – 27. 2. 2020Inflagranti a Pepa Vojtek – KDS– 25. 1. 2020 – Repre. ples

Svatobor – Smetanův sál – 14. 12. 2019 – Vánoční koncert Ivan Audes a spol. – Smetanův sál – 10. 12. – koledy v jazzrocku

C. m. Galán – náměstí Svobody– 8. 8. – vinné trhy Solovačka – náměstí Svobody – 18. 7 2020 – Farmářské trhy
Roman Holý a Matěj Ruppert 
– Pastvina – 28. 6. – otevření parkuDóma – Café America – 11. 8. 2020 – akce série Dvorečky

Teepee – Pastvina – 22. 8. 2020
– akce Do zahrádky za zvířátky Bossanoha – amfiteátr ZUŠ – 9. 9. 2020 – ZUŠ Open, 80. výročí školy

Čtvrtým dílem doputoval su-
šický kulturní had do současnosti. 
Jeho hlavou je logo Sušického kul-

turního centra. (Vzhledem k proříd-
lému kalendáři akcí roku 2020 jsme 
museli slevit z výběru a zařadit 

i vystoupení, která nebyla pouze 
samostatným koncertem. Udržela 

se ale pod-
mínka, že 

Janek Ledecký – KD Sokolovna – 3. 12. 2019

SDS Sluníčka a Včelky – KD Sokolovna – 11. 10. – 50. výročí

hudební těleso se v hadovi může ob-
jevit jen jednou.) Kdo během hry 
zatoužil uslyšet svého oblíbené-
ho interpreta naživo, nechť se 
prostřednictvím facebooku, in-
stagramu (viz str. 10), či e-mailu 
obrátí na tým kulturního centra, 
jenž se pokusí nejžádanější vy-

stoupení zajistit a při té příleži-
tosti vylosuje z autorů návrhů 
šťastlivce, který obdrží dvě vol-
né vstupenky. Doufejme, že se 
nový kulturní had brzy rozvlní 
a při hře přejeme hudební záži-
tek a dobrou zábavu.

text a foto Eduard Lískovec

Koncerty roku 2019–2020 (závěr deskové hry)


