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Krizový štáb ORP Sušice i na-
dále nepřetržitě pracuje a řeší ak-
tuální situaci. Zajišťuje ochranné 
pomůcky potřebným subjektům, 
zajišťuje dezinfekci exponovaných 
veřejných prostor, soustřeďuje in-
formace, monitoruje vývoj a koor-
dinuje práci jednotlivých městských 
institucí. Starosta města Petr Mottl 
jako starosta Obce s rozšířenou pů-
sobností v důležitých momentech 
svolává zasedání Krizového štábu 
ORP Sušice. 

Od 14. dubna zavedl hejtman
Plzeňského kraje Josef Bernard pra-
videlné videokonference, ve kte-
rých se starostové významných 
obcí dělí o zkušenosti a názory 
a přijímají se a koordinují společná 
opatření v rámci celého kraje. Touto 
problematikou se během nouzové-
ho stavu na svých jednáních zabývá 
i městská rada. -red-

Nová opatření krizového štábu a videokonference

Informace krizového štábu od 8. do 17. 4. (www.mestosusice.cz)

8. dubna

Tentokrát začneme informací o výskytu koronaviru v Sušici. Město 
odolávalo dlouho nákaze i díky dodržování krizových opatření. Vý-
skyt koronaviru by měl občany motivovat i nadále striktně dodržo-
vat nařízená opatření. Jsou známy dva případy výskytu koronaviru. 

První případ byl potvrzen u zaměstnankyně Sociálních služeb 
města Sušice, která nebydlí v Sušici a již 19 dnů není v zaměstnání. 
Situaci řeší hygienická stanice. V zařízení jsou přijímána striktní hy-
gienická a organizační opatření. Žádný další výskyt není potvrzen. Je 
a bude přísně dodržován zákaz návštěv. Zařízení je po materiální a or-
ganizační stránce připraveno na řešení případného rozšíření nákazy. 

Druhý výskyt byl 7. 4. potvrzen u lékařského personálu v Sušické 
nemocnici. Situaci rovněž řeší příslušná hygienická stanice. Provádí 
se testování a podle výsledků budou přijata opatření. Zatím by neměl 
být provoz ostatních oddělení ohrožen a narušen. 

Krizový štáb pokračuje v současné době v zajišťování ochran-
ných pomůcek pro sociální a zdravotnická zařízení, hasiče a měst-
skou policii. Městu se povedlo nakoupit 300 ks dvojkových respiráto-
rů, 60 ochranných brýlí a 200 jednorázových roušek. Firma PKC&D 
spol. s r. o. poskytla městu dar ve formě 1 000 jednorázových roušek 
a 100 dvojkových respirátorů. Všechny tyto prostředky budou vydá-
ny podle potřeby.

9. dubna – 6. zasedání KŠ

Krizový štáb zasedal za účasti vedení města, zástupců Sušické ne-
mocnice, Policie ČR, městské policie a tajemníka KŠ. Jediným pro-
jednávaným bodem bylo seznámení se se situací v Sušické nemocnici. 
V nemocnici byla potvrzena nákaza u dvou lékařů a jedné ošetřovatelky. 
V důsledku toho byl dnes testován personál a rovněž pacienti Oddělení 
následné péče. Výsledky budou známy v pátek 10. 4. Na základě výsled-
ků bude hygienickou stanicí rozhodnuto o dalším postupu. Nemocnice 
funguje v nouzovém režimu pro akutní případy (včetně rtg a SONA). Na 
poliklinice je rtg uzavřen.

Situace v Sociálních službách se zatím vyvíjí dobře. Klienti i personál 
jsou pod neustálým dohledem. Nejsou známky dalšího výskytu nákazy. 

14. dubna – 7. zasedání KŠ + videokonference s hejtmanem

Starosta Bc. Petr Mottl se dnes v 17 hodin zúčastnil videokonferen-
ce pořádané hejtmanem Plzeňského kraje se starosty významných měst 
okresu Klatovy. Videokonference se zúčastnil rovněž prof. MUDr. Petr 
Pazdiora, CSc., ředitel odboru dezinfekce, dezinsekce a deratizace KHS, 
ředitel HZS PK brig. gen. Ing. František Pavlas a vedoucí odboru bez-
pečnosti a krizového řízení KÚ Ing. Radek Svoboda. Cílem konferen-
ce bylo sladit činnost starostů těchto měst v souvislosti s dalším šířením 
nákazy. Hejtman si vyslechl názory a návrhy starostů a všech účastníků 
konference a všichni se jednohlasně usnesli, že je nutno nadále důsled-
ně dodržovat nařízená krizová opatření k zabránění dalšímu šíření ná-
kazy. Zároveň se všichni shodli, že je vhodné nařízená opatření podpo-
řit preventivním prováděním plošné dezinfekce. Videokonference bude 
hejtman pořádat každé tři dny. 

Již všichni víme, že se nákaza vyskytla i v našem městě. O to více je 
teď nutno být ostražitý a dodržovat nařízená krizová opatření – nošení 
roušek, důsledné dodržování pravidel hygieny, bezpečné vzdálenosti, po-
hyb pouze ve dvojicích s výjimkou rodin. Město dnem 16. dubna 2020 
zajistí z preventivních důvodů každodenní plošnou dezinfekci venkovních 
prostor s větší koncentrací osob. Budou to například autobusové zastávky 

se sezením, dětská hřiště a venkovní hrací plochy, vstupy do veřejných bu-
dov atd. Dezinfekci budou provádět hasiči a pracovníci společnosti SuLeS. 

Dne 15. dubna 2020 bude prováděna distribuce dezinfekce pro všechny 
obce ORP. Zajišťovat ji bude společnost SuLeS. Velké poděkování si zaslou-
ží ČEVAK a.s., který nabídl částku 81 500 Kč za tuto dezinfekci uhradit. 

S účinností od 15. 4. 2020 se v Klatovské nemocnici, a. s. otevírá „od-
běrový stan“ na testování koronaviru, který bude umístěn u spodní brány 
za lékárnou Dr. Max. Provozní doba 8–14 hodin. Na tomto pracovišti se 
budou vzorky odebírat formou, kdy pacient přijede autem do stanu, ne-
vystupuje, jen přes stáhnuté okno mu bude proveden stěr z nosu a odjíž-
dí. Podmínkou je indikace k odběru od Krajské hygienické správy Plzeň. 
Pozor – momentálně neslouží pro samoplátce, dobrovolné odběry, atd.

16. dubna

Nejdůležitější informace se týká nákazy koronavirem v Sušické ne-
mocnici a Sociálních službách města Sušice. Situace se zatím vyvíjí příz-
nivě. V nemocnici se od víkendového testování neobjevila nákaza a ne-
mocnice pracuje v nouzovém provozu pro akutní případy. V sociálních 
službách byli dodnes testováni všichni zaměstnanci (mimo pracovní ne-
schopnost, OČR a těch, co jsou doma s dětmi) s negativním výsledkem. 
Pozitivní klienti z domova se zvláštním režimem jsou stále pod přísným 
zdravotním dohledem a budou znovu testováni 26. 4. 2020.

Dnes byla zahájena avízovaná plošná dezinfekce vybraných veřej-
ných prostor v Sušici. V průběhu dne prováděla dezinfekci společnost 
SuLeS (viz. foto) a v odpoledních hodinách dobrovolní hasiči ze Sušice, 
Volšov a Chmelné. Dezinfekce bude prováděna každý den do odvolání. 

Z kraje dnes byly navezeny ochranné pomůcky po dvou liniích. Pro 
sociální služby a charitu byly přivezeny respirátory, roušky, rukavice, 
pláště, štíty a brýle. Pomůcky byly rozčleněny podle rozdělovníku a byl 
zahájen jejich výdej určeným subjektům. Po linii krizového řízení byly 
navezeny respirátory, roušky a rukavice. Respirátory a rukavice jsou ur-
čeny pro všechny pracovníky čističek na území ORP, jednotky JPO III 
na území ORP, Sušickou odpadovou, technické služby v Sušici a Kašper-
ských Horách. Budou vydávány od 17. 4. 2020.

Poděkování patří společnosti Koramex a.s., která dnes věnovala městu 
Sušice 125 litrů dezinfekce. Druhé poděkování patří obyvatelům města 
za výdrž a dodržování krizových opatření, která mohou a měla by zasta-
vit šíření nákazy. Všichni určitě netrpělivě čekáme na uvolňování krizo-
vých opatření. Nekázeň a snížení ostražitosti by nám uvolňování mohlo 
oddálit. Vydržte!

17. dubna – videokonference s hejtmanem + slovo starosty

Hejtman Plzeňského kraje dnes v 10 hodin pořádal videokonferenci se 
starosty měst okresu Klatovy. Starosta informoval hejtmana o přijatých 
opatřeních, která spočívala v realizaci plošné dezinfekce a seznámení pro-
vozoven s písemnou výzvou hejtmana o důsledném dodržování nařízených 
opatření. Zástupce Krajské hygienické stanice zhodnotil vývoj nákazy 
v okrese Klatovy. Došlo k mírnému nárůstu, který může předznamenat, 
že nedojde k nekontrolovatelnému šíření nákazy a šíření se dostane pod 
kontrolu. Starosta poděkoval hejtmanovi za poskytnutí ochranných pomů-
cek. Hejtman ocenil snahu všech starostů, hasičů, zdravotníků a pracovní-
ků hygieny. Poděkoval za vynaložené úsilí při řešení situace. 

V průběhu dne byly distribuovány ochranné pomůcky pro obce ORP. 
Dezinfekce veřejných prostorů ve městě bude prováděna i o víkendu.

Od pondělí 20. dubna 2020 budou úřední hodiny na Městském úřadě 
v pondělí a středu v době 8.00–17.00 hodin. V ostatní dny bude možno vy-
řizovat záležitosti pouze na podatelně a Czech Pointu. Preferována bude 
i nadále elektronická, písemná či telefonická komunikace, pokud to bude 
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HARMONOGRAM UVOLŇOVÁNÍ OPATŘENÍ VE ŠKOLÁCH A ŠKOLSKÝCH 

ZAŘÍZENÍCH, PODNIKATELSKÝCH A DALŠÍCH ČINNOSTÍ
Uvolnění podnikatelských a dalších činností

Pondělí 20. dubna: • Řemesla s provozovnou | • Farmářské trhy | • Autobazary a autosalony

• Venkovní tréninkové aktivity profesionálních sportovců s vyloučením veřejnosti v menších 

skupinách za přesně defi novaných podmínek (sportovci s profesionální smlouvou, vrcholo-

ví sportovci MO – AČR a MV ČR) | • Svatby do 10 lidí za specifi ckých hygienických podmínek

Pondělí 27. dubna: • Provozovny do 200 m2, pokud nejsou v nákupních centrech 

nad 5 000 m2 (netýká se provozoven, které budou otevírány v dalších etapách)

Pondělí 11. května: • Provozovny do 1 000 m2, pokud nejsou v nákupních centrech 

nad 5 000 m2 (netýká se provozoven, které budou otevírány v dalších etapách)

• Autoškoly | • Posilovny a fi tness centra bez využití zázemí (sprchy, šatny)

Pondělí 25. května: • Restaurace, hospody, bufety, kavárny, vinotéky, pivotéky s pro-

dejem přes výdejní okénko a v rámci venkovních (letních) zahrádek

• Holičství a kadeřnictví, pedikúry, manikúry, solária, kosmetické, masérské, regenerační 

nebo rekondiční služby

• Muzea, galerie a výstavní síně | • Zoologické zahrady (pouze venkovní výběhy)

Pondělí 8. června: • Všechny provozovny v nákupních centrech

• Provozovny nad 1 000 m2, které nejsou v nákupních centrech

• Restaurace, hospody, bufety, kavárny, vinotéky, pivotéky – vnitřní prostory

• Hotely a další ubytovací zařízení (včetně jejich restaurací a kaváren)

• Taxislužby (dosud nepovolené) | • Kulturní, společenské, sportovní akce (do 50 osob)

• Živnosti, při kterých je porušována integrita kůže (tetování, piercing)

• Divadla, zámky, hrady a ostatní kulturní aktivity za přesně defi novaných podmínek

• Hromadné akce s odstupňovaným počtem účastníků

• Zotavovací akce apod. pro děti do 15 let věku | • Další včetně opatření v cestovním ruchu 

• Svatby za specifi ckých hygienických podmínek | • Zoologické zahrady (včetně vnitřních prostor)

Během června:

• Ostatní činnosti budou povoleny během června podle aktuální epidemiologické situace.

Uvolnění ve školách a školských zařízeních

Pondělí 20. dubna: • Vysoké školy (vědecko-akademické instituce) – individuální 

aktivity pro studenty v posledním ročníku studia vždy do max. počtu 5 osob. Týká se 

např. individuálních konzultací či zkoušek, zejména státních závěrečných či rigorózních. 

Individuálně bude možné také navštívit knihovnu či studovnu, ale pouze za účelem pří-

jmu či odevzdání studijní literatury

Pondělí 11. května: • Studenti závěrečných ročníků středních škol, konzervatoří a vyšších 

odborných škol – výhradně pro účely přípravy na maturitní, závěrečné zkoušky a absolutoria

• Individuální výuka na základních uměleckých školách a jazykových školách s právem státní 

jazykové zkoušky

• Prezenční výuka ve školách při dětských domovech se školou, výchovných a diagnostických ústavech

Pondělí 25. května: • Možnost osobní přítomnosti žáků 1. stupně základních škol a jejich 

organizované a zájmové aktivity nepovinného charakteru formou školních skupin – doporuče-

no 15 dětí ve skupině (jedno dítě v lavici), bez možnosti měnit složení skupin, roušky doporučeny

(o nošení/nenošení rozhodne vyučující), povinně pak roušky ve společných prostorách školy.

• Výuka a vzdělávání na základních uměleckých školách, jazykových školách s právem státní 

jazykové zkoušky, výuka ve střediscích volného času a domech dětí a mládeže – max. 5 dětí.

Nejdříve 1. června: • Možnost realizace maturitních a závěrečných zkoušek a absolutorií 

na konzervatořích a vyšších odborných školách

• Omezená možnost realizovat praktické vyučování (odborný výcvik) na středních a vyšších 

odborných školách – podmínky obdobné jako u školních skupin

Červen:

• Možnost realizace jednotných přijímacích a školních přijímacích zkoušek na středních školách

• Realizace konzultací či občasných vzdělávacích aktivit v menších skupinách žáků na 2. stup-

ních základních škol a školách středních, a to formou třídnických hodin zdroj: Vláda ČR

možné. Při vyřizování záležitostí na úřadě dodržujte všechna bezpeč-
nostní nařízení. V každém patře je umístěna dezinfekce. Při shlukování 
dodržujte bezpečné odstupy. Nesundávejte si roušky. Děkujeme. 

Vzhledem k tomu, že se množí dotazy občanů města na zveřejnění ak-
tuálního počtu nakažených koronavirem v našem městě, sděluje starosta 
města a předseda krizového štábu města Sušice následující informace: 

• Krizový štáb pracuje nepřetržitě na úkolech vyplývajících s řešením 
nouzového stavu (není jich zrovna málo) a pravidelně zveřejňuje zprávy 
důležité pro informování obyvatel.

• Informace o počtu nakažených v jednotlivých městech jsou přísluš-
nými orgány (Ministerstvem zdravotnictví ČR, Krajskou hygienickou 
stanicí v Plzni) zakázány zveřejňovat, aby nedocházelo k nesmyslné de-
honestaci a „lynčování“ pozitivně testovaných, tak jak se tomu děje ze-
jména na sociálních sítích.

• Veřejně jsou poskytovány jen údaje za jednotlivé okresy. Odkaz na-
leznete na stránkách města, stejně tak, jako všechny potřebné a pravdi-
vé informace.

• Všichni pozitivně testovaní jsou v režimu nařízeném KHS, odpoví-
dajícím jejich stavu, tak aby nedocházelo k případnému šíření nákazy. 

• U pozitivně testovaných osob je zatím průběh nemoci bezproblé-
mový. V případě zhoršení jejich zdravotního stavu je zajištěn převoz do 
specializovaných zařízení. 

• Za důležité proto považuji čerpat pravdivé informace z ofi ciálních 
zdrojů a vyhnout se tak šíření paniky, fámám a lžím. Jejich šíření je v nou-
zovém stavu trestným činem. Starosta děkuje za pochopení. 
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ZŠ LERCHOVA ULICE
Jak probíhal zápis, kolik žáků 

bylo zapsáno, kolik požádalo 
o odklad? 

„Podle pokynů MŠMT – bez pří-
tomnosti žáků, t.j. bez motivační čás-
ti. Byl takový, jak to situace vyža-
dovala. Určitě by se nám více líbilo 
mít budoucí prvňáčky tady ve škole 
a zápis si užít. Ale nepovažuji to za 
nic smutného, je to realita a zdra-
ví všech je na prvním místě. Rodi-
če postupovali podle informací na 
webových stránkách školy, s někte-
rými jsme byli v telefonickém, popř. 
osobním spojení. 

Počet zapsaných žáků je 90, 
z toho 8 požádalo o odklad školní 
docházky. Plánujme tři první třídy. 
V současné době spolupracujeme 
s PPP a rodiči ohledně odkladů, aby 
byly náležitosti vyřízeny bez zbyteč-
ných průtahů. 

Byl to spíš takový administrativ-
ní akt, než zápis dětí. Určitě bych si 
přál, aby příští rok se tento neosobní 
úřední zápis neopakoval.

V letošním školním roce nepro-
běhne ani tradiční školní příprav-
ka. Pořád všichni věříme, že během 
června uskutečníme schůzku s rodi-
či budoucích prvňáčků, ale bez pří-
tomnosti dětí. 

Vše záleží na vyvíjející se situa-
ci. Doporučujeme tedy rodičům sle-
dovat webové stránky školy www.
zssusice.cz

Všichni už se budeme těšit na 
první školní den a společné slav-
nostní zahájení v hale školy.

V přijímacím řízení bylo přija-
to 90 budoucích prvňáčků, prav-
děpodobně bude 8 odkladů, ve 
dvou třídách bude probíhat výuka 
s asistentem.“

Jaké plánujete rozdělení žáků 
na jednotlivé třídy v příštím škol-
ním roce?

„Mimo čtvrtého ročníku, kde 
budeme mít 4 třídy, plánujeme mít 

Zápis dětí do sušických základ-
ních škol proběhl bez jejich osobní 
přítomnosti ve škole od 1. do 8. 4.

Na otázky reagují ředitelé ZŠ:
ZŠ T. G. MASARYKA
Jak probíhal zápis, kolik žáků 

bylo zapsáno, kolik požádalo 
o odklad?

„Zápis probíhal v ZŠ T. G. Masa-
ryka Sušice poprvé bez přítomnosti 
žáků. Na rovinu řeknu, že jsme se na 
naše nejmenší těšili. Určitě hlavně 
naše paní učitelky, konkrétně paní 
Mgr. Hana Hasnedlová a paní Mgr. 
Martina Vojíková, které budou tříd-
ními učitelkami v 1. třídách od září 
2020. Většinu dětí ovšem paní uči-
telky již poznaly, neboť se v obou 
objektech školy uskutečnilo něko-
lik schůzek v rámci Školičky pro 
předškoláky. A značná část našich 
budoucích žáků se těchto setkávání 
pravidelně účastnila. 

Zápis probíhal bezkontaktně. 
Zákonní zástupci žáků předali ško-
le vyplněný zápisový list, který byl 
k dispozici na webových stránkách 
školy, jednou ze čtyř možností. Nej-
častěji předali zápisový list vhoze-
ním do schránky u objektu školy, 
případně zaslali list poštou. Někteří 
rodiče zaslali list prostřednictvím 
datové schránky potvrzený elek-
tronickým podpisem.

Celkem 56 rodičů se rozhodlo 
pro ZŠ T. G. Masaryka Sušice. Do 
hlavního objektu v ulici Dr. E. Be-
neše 129 bude od září docházet 27 
dětí, do objektu v Komenského ulici 
pak 15 dětí. V někdy neprávem opo-
míjené škole v objektu v Komen-
ského ulici tak vznikne třída, kterou 
nám může každá městská škola zá-
vidět. Při takovém počtu žáků může 
učitel opravdu s dětmi individuálně 
pracovat. A díky školičce víme, že 
většina dětí, které do tohoto objek-
tu nastoupí, je velmi šikovná, což je 
ideální stav. Do tohoto objektu ješ-
tě nastoupí 2 děti, a to do tříd podle
§ 16 školského zákona. Celkem 11 
rodičů požádalo o odklad povinné 
školní docházky o 1 rok. 

V průběhu června tohoto roku 
plánujeme setkání s rodiči žáků bu-
doucí 1. třídy ZŠ. Při této schůzce 
budeme rodiče informovat o tom, 
jak to v obou objektech školy cho-
dí, jak probíhá provoz ve školní jí-

delně a družině, co je třeba dítěti 
zakoupit před zahájením školního 
roku apod.“ 

Jak po měsíci hodnotíte zave-
denou domácí výuku?

„Na ZŠ T. G. Masaryka je vý-
hodou, že již několik let využívá-
me program Bakalář. S progra-
mem umí pracovat nejen učitelé, ale 
i žáci a rodiče. Díky tomuto progra-
mu byli totiž rodiče již v předešlých 
letech v každodenním kontaktu se 
školou. A je tomu tak i nyní. Učite-
lé tak mají možnost zasílat žákům 
úkoly prostřednictvím tohoto pro-
gramu. Zároveň informují i rodiče 
o odeslání nového úkolu. Důleži-
tější je ovšem zpětná vazba, tj. zda 
žák úkol vůbec vypracoval a jak jej 
vypracoval. Probíhá to tak, že nám 
žáci opět prostřednictvím progra-
mu Bakalář, někteří e-mailem, ode-
sílají vypracované úkoly. A kantoři 
následně úkol opraví a žáka upo-
zorní na chyby, kterých se při vy-
pracování dopustil. V případě, že 
žáci učivo nepochopili, mají mož-
nost kontaktovat svého vyučující-
ho, který jim učivo objasní. 

Žáci, rodiče i kantoři spadli do 
on-line výuky nikoliv ze dne na 
den, ale z hodiny na hodinu. Nebyl 
sebemenší čas na přípravu. Mám-
-li být upřímný, obával jsem se, že 
s vyučujícími bude komunikovat 
nějakých 30 % žáků. Musím se 
přiznat, že jsem se mýlil. Většina 
žáků zareagovala a začala praco-
vat okamžitě. Někteří se ozvali po 
prvním upozornění. Pouze pár je-
dinců nadále nekomunikuje, a to 
i po upozornění třídními učiteli. 
Upozorněni byli jak žáci, tak i zá-
konní zástupci žáků. V případě, že 
nebude komunikace probíhat ani 
v dalších týdnech, nezbývá škole 
nic jiného, než informovat pracov-
níky Odboru sociálních věcí MÚ 
Sušice na tuto skutečnost.“ 

Jak bude vypadat závěr letoš-
ního školního roku?

„Jak bude vypadat závěr letošní-
ho školního roku, si nedovoluji od-
hadnout. Neví to asi nikdo. Musí-
me počkat na následující týdny. My, 
kantoři (a možná i mnozí rodiče), 
bychom si přáli, aby naše ‚zlobivé‘ 
děti seděli ve školních lavicích na za-
čátku tohoto dubna. To už asi nestih-

Školství

Zápis do sušických základních škol proběhl bezkontaktně
neme. Stále doufáme, že se s našimi 
dětmi ještě v tomto školním roce se-
tkáme. Na druhé straně je momen-
tálně nejdůležitější především zdra-
ví a životy dětí, rodičů, v mnohých 
rodinách prarodičů a pochopitelně 
i všech pracovníků školy. To by měla 
být určitě hlavní priorita.“

Kdy a jak proběhnou přijíma-
cí zkoušky na střední školy?

„Situace se momentálně často 
mění, a to v závislosti na vývoji pan-
demie koronaviru. Na webových 
stránkách školy uvádíme posled-
ní informace Ministerstva školství 
ČR, aby byli žáci i rodiče informo-
váni. Pokud vím, v poslední infor-
maci se hovoří o konání přijímacích 
zkoušek nejdříve 14 dní po nástupu 
žáků do školy. Přesto doporučuji zá-
konným zástupcům a pochopitel-
ně i žákům, aby sledovali stránky 
Ministerství školství ČR, případně 
se informovali přímo na ředitelství 
příslušné střední školy.“ 

„Závěrem bych chtěl poděko-
vat rodičovské veřejnosti. Jsem si 
vědom toho, že rodiče nemají roli 
jednoduchou. Nejsou to jen kaž-
dodenní pracovní povinnosti, ale 
i zajištění oběda pro děti, pomoc při 
vzdělávání, zajištění zábavy pro ty 
malé neposedy atd. atd. 

Na druhé straně děkuji kanto-
rům. Ti kantoři, kterým opravdu 
jde o to, aby naše děti stávající si-
tuací příliš netratili, opravdu dřou. 
Dovolím si říci, že mnozí ‚nemaka-
jí‘ ani 10 nebo 12 hodin denně, ale 
i výrazně více hodin denně. Při-
pravit učební materiály, aby dítě 
obsah učiva pochopilo, opravit de-
sítky prací denně, to chce opravdo-
vé nadšence. A to skutečně většina 
našich učitelů je.

Úplný závěr musí být optimis-
tický. Bude zase lépe. Určitě brzy. 
Vždy říkám, že jsme národem sice 
nevelkým, ale mimořádně kreativ-
ním. Možná proto, že jsme za po-
slední staletí zažili tolik průšvihů. 
Nakonec jsme vždy po vší té bídě 
vyšli posíleni. A budeme tomu tak 
i tentokrát. Takže vydržme a hla-
vy vzhůru. 

Přeji všem to nejdůležitější, tj. 
pevné zdraví a pozitivní pohled na 
svět.“ Richard Smola

ve všech ročnících po třech třídách. 
Celkem budeme mít 762 žáků ve 28 
třídách.“

Jak po měsíci hodnotíte zave-
denou domácí výuku?

„Tady jako první chci poděkovat, 
a to všem. Pro učitele je to určitě ča-
sově mnohem náročnější, než nor-
mální výuka. Obrovský úspěch je, 
že na II.st. už 95 % výuky probíhá 
přes Classroom od Googlu. Vlast-
ně i některé předměty na I.st. jsou 
už v tomto nástroji. Zatím pro větši-
nu žáků na I.st. zadáváme učivo přes 
náš školní web. 

V počátku a v některých před-
mětech zatím stále jde především 
o upevňování a procvičování učiva, 
ale postupně zkoušíme i nové učivo, 
samozřejmě v omezeném rozsahu. Je 
potěšitelné, že jen jednomu procen-
tu dětí zadáváme učivo v papírové 
podobě přes našeho pana vrátného. 
Je skvělé, jaký pokrok jsme za ten 
měsíc, co se týče zkvalitnění on-li-
ne výuky dokázali. A důležité je, 
že tyto získané znalosti použijeme 
do dalších let. Během jednoho mě-
síce jsme, my kantoři, na webiná-
řích, videokonferencích zvládli to, co 
jsme plánovali na příští léta jako dal-
ší vzdělávání pedagogického sboru. 

Obrovské velké poděkování patří 
všem rodičům našich žáků. Máme 
zpětnou vazbu, jak on-line výuka 
v rodinách probíhá a to tedy je paráda. 
Když se mluví o tom, jak bude kla-
sifi kace na konci školního roku, tak 
by se nemělo mluvit o známkách pro 
naše žáky, ale o jedničkách s hvězdič-
kou pro všechny maminky, babičky 
i dědečky a samozřejmě i pro taťky. 
Čím menší děti, tím větší hvězdičku 
si rodiče zaslouží. Samozřejmě si za-
slouží poděkování i naši žáci. Někdy 
máme pocit, že co se týče využívání 
techniky pro online výuku, tak tam 
naši žáci jsou před námi.“

Jak bude vypadat závěr letoš-
ního školního roku?

„Napadá mne jen jedno slovo 
– podivně. Zatím (rozhovor pro-
bíhal 16. 4.) nevíme, zda budeme 
vysvědčení předávat ve třídě, nebo 
před školou, fakt nevím. Uvědom-
me si, že zatím máme za sebou je-
den měsíc tohoto nouzového stavu 
a konec školního roku je za 2,5 mě-
síce. Já stále věřím, i žáci II. st. bu-
dou v červnu ve skupinách docházet 
do školy. A toho 30. 6. pravděpobně 
vytvoříme nějaký harmonogram, 
kdy a jaká skupina žáků si vyzvedne 
vysvědčení. Předpokládám, že vý-
sledná známka na vysvědčení bude 
souhrnem známek z doby, kdy žáci 
byli ve škole a z on-line vyučová-
ní. Koncem dubna nám Minister-
stvo školství ČR sdělí návod v tomto 
smyslu. Nebude to jednoduché roz-
hodování a určitě je dobře, že větši-
na žáků spolupracuje na výbornou. 
Tam se nám bude příjemně hodnotit. 
U těch žáků, jsou to jednotlivci, kde 
se spolupráce nedaří, bude muset 
proběhnout komisionální přezkou-
šení. Jsem rád, že na naší škole jsou 
to opravdu jen vyjimky. A třeba tyto 
tři žáky se nám podaří do naší online 
výuky zapojit a nebude třeba žádné 
přezkoušení. Opakuji znova, tento-
kráte bychom měli rozdávat dvoje 
vysvědčení, jedno pro žáky a druhé 
pro rodiče našich žáků, kde by měla 
být obrovská pochvala.“

Kdy a jak proběhnou přijímací 
zkoušky na střední školy? 

„To asi není otázka pro mne ře-
ditele základky, osobně si myslím, 
že okolo 9. 6. se děti po skupinkách 
dostaví na střední školy k napsání 
testů. Určitě to nebude v jeden den 
a možná bude ředitelům středních 
škol povoleno, že pokud jsou schop-
ni přijímací řízení udělat bez přijí-
macích testů, tak se konat nemusí. 
Ale to je jen můj názor a předpo-
kládám, že začátkem května nás 
MŠMT bude informovat.“ 

 Čestmír Kříž

Sušická učitelka postoupila do fi nále celostátní odborné ceny

Učitelka ZŠ Lerchova ul. Mgr. 
Štěpánka Baierlová (viz foto) byla 
vybrána do fi nále ceny pro nejlep-
šího pedagoga podle kritérii Glo-
bal Teacher Prize Czech Republic.

Global Teacher Prize Czech Re-
public je odborná cena pro pedagogy 
působící na základních a středních 
školách v České republice. Sleduje 
odbornost pedagogů, individuální 
přístup k žákům, vytváření a po-
užívání inovativních učebních me-
tod a zapojení učitelů do mimoškol-
ních aktivit a odborné komunity. Je 
ofi ciální národní variantou meziná-
rodní ceny Global Teacher Prize. 
Nultý ročník proběhl v roce 2017. 

Cíle ceny: Zvýšení prestiže uči-
telského povolání a posílení statu-
su učitele v ČR, nastavení standar-

dů učitelské praxe podle globálních 
měřítek, ocenění a podpora činnosti 
kvalitních pedagogů, inspirace, mo-
tivace a sdílení příkladů dobré praxe 
mezi učiteli. 

Do letošního ročníku ceny bylo 
zasláno rekordních 1875 nomina-
cí inspirativních pedagogů z celé 
republiky (zhruba 60% z nich jsou 
učitelé základních škol, 40% stře-
doškolští pedagogové), z toho 818 
bylo nominací unikátních. Do ceny 
se přihlásilo 184 kandidátů, ze kte-
rých bylo po prvním kole hodno-
cení odbornou porotou vybráno 32 
semifi nalistů. 

Mgr. Štěpánka Baierlová vy-
studovala učitelství na MFF UK 
v aprobaci matematika a informa-
tika. V současné době pracuje jako 

učitelka matematiky a robotiky v ZŠ 
Lerchova a vede kroužek Robotika 
pro děvčata v Plzni. Požádal jsem jí 
o odpovědi na následující otázky: 
Na základě jakých podkladů vás 
porota vybrala do semifi nále a po-
sléze i do fi nále?

„Porota se rozhoduje na základě 
čtyř kritérií. 1) Podpora vzděláva-
cího úspěchu každého žáka 2) Vy-
tváření přenositelných inovativních 
forem výuky 3) Spolupráce s další-
mi vzdělávacími organizacemi 4) 
Zapojení a vliv v profesní komunitě.

Myslím, že velkou výhodu mám 
v tom, že jsem prošla různými stup-
ni vzdělávání, jiná práce s nadanými 
studenty na gymnáziu, jiná na zá-
kladní škole a jinak se pracuje s dět-
mi v kroužcích. Tato zkušenost mi 

umožńuje mít jakýsi nadhled, ne-
bazírovat na nepodstatném a snažit 
se každého žáka posunout o kou-
sek dál.“

Co vám toto ocenění přineslo? 
„V prvé radě mi přineslo radost 

a potvrzení v tom, že má práce má 
smysl. Asi nejde úplně o ocenění, 
mile mne překvapila nominace od 
kolegy z druhého konce naší repub-
liky: ‚Štěpánka je průkopník robo-
tiky. Sice ji znám jen z workshopů, 
kde ukazuje různorodé příklady pra-
xe, kterými dokáže propojit roboty 
i s látkou, kde bych to nečekal. Na-
víc je vždy ochotna poradit, neustále 
nasává a aplikuje nové zdroje do vý-
uky. A co bych zvláště ocenil, hodně 
času tráví sdílením svých dovednos-
tí a znalostmi s jinými učiteli i žáky 
v centru robotiky. Nedávno začala 
v týmu tvořit onlinové kurzy roboti-
ky. Přijde mi, že je jedna ze zcela zá-

sadních průkopníků robotiky v české 
pedagogické kotlině. Štěpánko, moc 
děkuji za radost, kterou mi přináší 
tvé workshopy a všechen dobře vy-
užitý čas, který mi už tolikrát ukázal, 
kudy se také dá jít.‘

Chvíli jsem přemýšlela, zda no-
minaci přijmu, protože mi přijde ne-
možné srovnávat práci učitelů. Na 
druhou stranu cena Global Teacher 
Prize se snaží zvýšit prestiž učitel-
ského povolání a ukázat různé ino-
vativní metody výuky. 

Ale teď k tomu, co mi cena při-
nesla. Je to vše tak rychlé, že jsem 
o tom pořádně nezačala přemýšlet, 
ale těším se na setkání fi nalistů, 
které bude 11. června. Věřím, že 
se tam potkám s novými a inspira-
tivními kolegy, že si najdeme čas 
popovídat si o naší práci a hlavně 
o tomto zvláštním období vzdále-
né výuky.“ 

Do letošního fi nále postoupilo 11 
fi nalistů. O vítězi ceny Global Tea-
cher Prize CZ letos rozhodne díky 
pandemii to, jak umí učit na dálku. 
Pokud se opatření proti koronaviru 
budou uvolňovat podle plánu, bude 
vítěz slavnostně vyhlášen 11. června 
v Senátu Parlamentu České republi-
ky. (Zdroj: www.gtpcr.cz) ED
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Byt č. 7, velikost 3+1 (dříve označován jako byt I. ktg.), ul. Kaštano-
vá, č. p. 1168, Sušice. Byt se nachází ve čtvrtém nadzemním podlaží 
domu. V bytě jsou plastová okna. V domě není výtah. Rozměry jednot-
livých místností: kuchyň 9,30 m2, 1. pokoj 19,66 m2, 2. pokoj 17,06 m2, 3. 
pokoj 14,23 m2, předsíň 8,43 m2, koupelna 2,88 m2, WC 1,04 m2, balkon 
4,39 m2, sklep 5,76 m2, šatna 2,28 m2, komora v bytě 6,24 m2. Celková 
rozloha bytu 91,27 m2.
 Datum prohlídky bytu: 28. 4. 2020 od 9.00 do 9.15 hod.
Byt č. 6, velikost 4+1 (dříve označován jako byt I. ktg.), ul. Kaštanová, 
č. p. 1164, Sušice. Byt se nachází ve třetím nadzemním podlaží domu. 
V bytě jsou plastová okna. V domě se nachází výtah. Rozměry jednot-
livých místností: kuchyň 9,30 m2, 1. pokoj 19,32 m2, 2. pokoj 13,26 m2, 
3. pokoj 10,09 m2, 4. pokoj 9,28 m2, předsíň 12,13 m2, koupelna 2,88 m2, 
WC 1,03 m2, balkon 4,39 m2, sklep 5,76 m2, komora 2,28 m2. Celková 
rozloha bytu 89,72 m2.
 Datum prohlídky bytu: 28. 4. 2020 od 9.20 do 9.35 hod.
Žadatel musí splnit tyto podmínky:
– musí být zletilý a plně způsobilý k právním úkonům
–  nesmí být dlužníkem města, nesmí být v insolvenci a nesmí být proti 

němu vedeno exekuční řízení
– nesmí protiprávně užívat byt či nebytový prostor k bydlení
–  během posledních 3 let neodmítl uzavřít nájemní smlouvu na byt, 

který mu byl městem nabídnut k nájmu
–  uplynula již lhůta, na kterou byla žádost ze seznamu žadatelů vyřazena 

(týká se pouze žadatele, kterému byla žádost o pronájem bytu vyřazena)
–  musí řádně a pravdivě vyplnit předepsaný formulář žádosti
–  musí uvést výši navrhovaného nájemného za m2/měsíc (minimální výše 

nájemného: 44,91 Kč/m2/měsíc)
Výše uvedené podmínky se vztahují i na osoby, které by sdílely s žada-
telem společnou domácnost.
Nabídka musí být podána nejpozději: 30. 4. 2020 v zalepené obálce 
s nápisem „neotvírat – nabídka na pronájem bytu“ + označení po-
žadovaného bytu + adresa odesílatele.
Kritéria pro výběr nejvhodnější nabídky: Rada města při výběru nej-
vhodnější nabídky přihlédne především k sociální a bytové situaci žada-
tele a k výši jím navrhovaného nájemného za m2/měsíc. Nájemní smlouva 
bude uzavřena na dobu určitou pěti let. Zadavatel si vyhrazuje právo na 
zrušení výzvy k podání nabídky na pronájem bytu, případně nevybrání 
žádného z uchazečů, a to i bez udání důvodů.
Bližší info bude podáno všem zájemcům na MÚ v Sušici, odbor majetku 
a rozvoje města, 4. patro, č. dveří 410, nebo na tel. 376 540 141. -VM-

Výzva k podání nabídky na pronájem

městského bytu velikosti 3+1 a 4+1 
Zasedání rady města

Usnesení ze zasedání rady města ze dne 6. dubna 2020 
• Rada města schválila postup pro naplňování fondu odměn u škol-

ských zařízení takto: Fond odměn školských zařízení bude naplňován 
na základě rozhodnutí rady. Ředitel příspěvkové organizace navrhne, 
jak se rozdělí přidělená částka do rezervního fondu a fondu odměn. 
Maximální výše bude určena jako 15 % z částky, která je podle pra-
videl určena pro naplnění rezervního fondu organizace ze zlepšeného 
výsledku hospodaření. O schválenou částku pro převod do fondu od-
měn bude částka pro naplnění rezervního fondu ze zlepšeného výsledku 
hospodaření (vypočtená podle pravidel) snížena. O čerpání fondu od-
měn rozhoduje rada. Ta musí rozhodnout i o čerpání částky na úhradu 
zdravotního a sociálního pojištění, které se hradí z rezervního fondu. 
• Rada města schválila účetní závěrku organizace Sociální služby 

města Sušice, příspěvková organizace, za rok 2019.
• Rada města schválila účetní závěrku příspěvkové organizace 

Sušické kulturní centrum za rok 2019.
• Rada města schválila účetní závěrku příspěvkové organizace 

Sportoviště města Sušice za rok 2019.
• Rada města schválila účetní závěrku za rok 2019 těmto příspěv-

kovým organizacím: MŠ Tylova, MŠ Smetanova, ZŠ T. G. Masaryka, 
ZUŠ Fr. Stupky, ZŠ Lerchova, ŠJ Nuželická. 
• Rada města schválila výběr zhotovitele veřejné zakázky malého 

rozsahu II. kategorie podle Směrnice č. 1/2017 města Sušice na služby 
„Dodávka a montáž interiéru informačního centra v prostoru 1 příze-
mí domu č. p. 10/I v Sušici“ fi rmu Jan Čtvrtník ZAKÁZKOVÁ VÝ-
ROBA NÁBYTKU, Na Hejčarech 160, 373 65 Dolní Bukovsko, IČ: 
40732550, DIČ: CZ 6407040420 s nabídkovou cenou 729 600 Kč bez 
DPH, t. j. 882 816 Kč včetně 21% DPH a zároveň rada města pověřila 
starostu města podpisem smlouvy o dílo s podmínkou schválení roz-
počtového opatření č. 8 zastupitelstvem města Sušice.
• Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit rozpočto-

vé opatření č. 8, kterým by se povýšila organizace 2018 – Sušice č. p. 
10 vybavení infocentra o částku 780 tis. Kč a zároveň by se ponížila 
organizace 73 – rezerva na investice a provoz o tutéž částku.
• Rada města schválila nové výběrové řízení na pronájem neby-

tových prostor o výměře 46,8 m2 (prostor č. 4) v objektu čp. 10 v Su-
šici I, který je nedílnou součástí pozemku p. č. st. 113/1 (zastavěná 
plocha a nádvoří), k. ú. Sušice nad Otavou, Poštovní ul., formou vý-
zvy k podání nabídek s tím, že minimální výše ročního nabídnutého 
nájemného bude ve výši 2 500 Kč/m2 + DPH.
• Rada města schválila výběrové řízení na pronájem nebyto-

vých prostor o výměře 71,68 m2 v objektu č. p. 29 v Sušici I, který je 
nedílnou součástí pozemku p. č. st. 13 (zastavěná plocha a nádvoří),
k. ú. Sušice nad Otavou, náměstí Svobody, formou výzvy k podání na-
bídek s tím, že minimální výše ročního nabídnutého nájemného bude 
ve výši 2 500 Kč/m2 + DPH.
• Rada města schválila z důvodu vyhlášení krizových opatření 
ČR v souvislosti s výskytem koronaviru odložení splatnosti nájmu 
pro nebytové prostory v objektech města do 31. 7. 2020. Rada města 
pověřila Odbor majetku a rozvoje města vypracováním potřebných 
administrativních náležitostí.
• Rada města schválila z důvodu vyhlášení krizových opatření 
ČR v souvislosti s výskytem koronaviru, v odůvodněných případech, 
možnost prominutí nájmu pro nebytové prostory v objektech města na 
základě individuální žádosti. Rada města pověřila Odbor majetku a roz-
voje města vypracováním potřebných administrativních náležitostí.
• Rada města schválila z důvodu vyhlášení krizových opatření 
ČR v souvislosti s výskytem koronaviru, v odůvodněných případech, 
možnost podání žádosti o prominutí nájmu městských bytů za jeden 
měsíc. Rada města pověřila Odbor majetku a rozvoje města vypraco-
váním potřebných administrativních náležitostí. 
• Rada města schválila záměr prodeje části pozemku p.č. 149/2 

k.ú. Sušice nad Otavou (ovocný sad) o výměře cca 350 m2 a jeho zve-
řejnění na úřední desce města. 
• Rada města schválila příkazní smlouvu k výkonu funkce TDS 

spojený s realizací a uvedením do provozu Kotelny č. p. 357 – rekon-
strukce, se společností GPL-INVEST s. r. o., Kněžskodvorská 2632, 
370 04 České Budějovice , IČ. 26070766 ve výši 75 000 Kč bez DPH.
• Rada města rozhodla o výběru zhotovitele na akci „Sušice, 

Lerchova č. p. 709, 710, 711 teplofi kace bytových domů“ – společnos-
ti STAVOPLAST KL, spol. s r. o., Stachy 266, 38473, IČ: 40740056, 
za cenu 1 205 226,70 Kč bez DPH, tj. 1 386 010,70 Kč včetně 15 % 
DPH. Rada města schválila smlouvu o dílo a pověřila starostu města 
jejím podpisem.
• Rada města v souvislosti s koronavirovou infekcí a přijatými 

vládními opatřeními rozhodla o odložení realizace soutěže mladých 
muzikantů Young musicians competition 2020, která měla proběhnout 
v Sušici v termínu 28. 6.–3. 7. 2020, na rok 2021.
• Rada města vzala na vědomí informace komise Douzelage pro 

zahraniční záležitosti o akcích, původně plánovaných na letošní rok.
• Rada města podle § 103 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o ob-

cích (obecní zřízení), svěřila svojí pravomoc o rozhodování rozdává-
ní ochranných pomůcek pro realizaci krizových opatření vyhlášených 
vládou v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu starostovi města, 
jako vedoucímu krizového orgánu. 
• Rada města rozhodla, že město Sušice jako jediný společník 

obchodní společnosti Sušická nemocnice s. r. o., se sídlem Chmelen-
ská 117, 342 01 Sušice, IČO: 081 76 302, poskytne uvedené společ-
nosti po obdržení souhlasu jejích jednatelů ve smyslu ust. § 163 odst. 
1 zákona č. 90/2012 Sb., v platném znění, peněžitý příplatek ve výši 
7 300 000 Kč, a to z důvodu zajištění fi nanční konsolidace obchodní 
společnosti za účelem poskytování zdravotních služeb. Rada města 
souhlasí s tím, aby město Sušice za účelem naplnění tohoto usnesení 
učinilo vůči společnosti Sušická nemocnice s. r. o. potřebná právní 
jednání zejména v podobě uzavření smlouvy o poskytnutí příplatku.
Kompletní usnesení z jednání rady města na www.mestosusice.cz

Informace nájemcům nebytových prostor 

a bytů v objektech ve vlastnictví města Sušice
Rada města na svém jednání dne 6. 4. 2020 projednala mož-

nost pomoci nájemcům v objektech města, kteří se ocitli v ne-
lehké situaci v době nouzového stavu. Formuláře žádostí o pro-
minutí nájemného a aktuální informace budou k dispozici na 
webových stránkách města. -VT-, OMRM

Reakce MUDr. Barbory Pivetzové
Dostala jsem možnost vyjádřit se ke stížnosti paní Píckové o způsobu 

vyšetření. V době, kdy bylo gastroenterologickou společností doporučeno 
zrušit všechna vyšetření a provádět jen urgentní vyšetření u život a zdra-
ví ohrožujících stavů, se pacientka objednala ke kontrolnímu vyšetření 
(neboť byla již léčena jiným lékařem).

Vzhledem k nutnosti dodržování lékařského tajemství ale nemohu 
prezentovat veřejně pacientčiny potíže, budu vše komentovat ve velmi 
obecné rovině. Přes zavedenou léčbu, kterou pacientka užívala 4 týdny 
nedošlo k úlevě, a protože popisované potíže mohly být příznakem ještě 
jiných onemocnění, byla kromě endoskopického vyšetření doplněna ješ-
tě další vyšetření, se kterými pacientka souhlasila. Na základě výsledků 
vyšetření a potíží pacientky jsem vyslovila podezření na možnou nákazu 
COVID-19 a doporučila vyšetření KHS (Krajskou hygienickou stanicí), 
tak, jak je mou povinností. O pacientčiných soukromých komplikacích 
se dozvídám až ze stížnosti. Nikdy nikdo v mé přítomnosti nenařkl paní 
Píckovou z nezodpovědnosti a z toho, že nás nakazila, rovněž vylíčení pa-
cientčiných potíží ve stížnosti je rozdílné, než mi uvedla v den vyšetření.

V rámci koronavirové pandemie jsou pro dobro a zdraví nás všech 
přijímána opatření, která se málokomu z nás líbí. Všichni zdravotníci (ale 
zrovna tak policisté, hasiči, prodavačky,.) chodí denně do práce s tím, že 
se mohou kdykoliv nakazit. A většinou nemáme šanci zjistit, kde jsme se 
nakazili, protože nemoc mohou roznášet asymptomatičtí lidé. Můžeme 
se pouze snažit striktním dodržováním doporučených postupů zamezit 
dalšímu šíření této nebezpečné, pro některé lidi smrtelné, nemoci. Pro-
tože každé nedodržení postupu může stát zdraví jiného člověka. Tuto 
profesi jsem si zvolila v touze léčit nebo alespoň zmírňovat utrpení ne-
mocných. Takže, pokud je mi vytýkáno pečlivé vyšetření ve snaze zba-
vit pacienta potíží, je mi to líto. Ale nic s tím neudělám. Každý si musí 
udělat názor sám. MUDr. Barbora Pivetzová

Názor: Nelidský přístup lékařky Pivetzové
Dne 2. 4. jsem podstoupila vyšetření gastroskopie v naší nemocnici 

kam jsem se telefonicky objednávala den předtím (1. 4.) a už přístup paní 
doktorky po telefonu nebyl důstojný (otázky paní doktorky jako: Jak víte 
že máte zánět sliznice? Léčím se v Německu. Proč teda nejedete do Ně-
mecka, když vás tam léčí? Máme uzavřené hranice a lékař z Německa řekl, 
že mám požádat o vyšetření v ČR, jelikož můj zdravotní stav se nelepšil 
ba naopak), ale přes mé zdravotní obtíže bylo vyšetření nutné, tak jsem to 
nějak neřešila a v závěru telefonátu dořešila termín se zdravotní sestrou. 

Při vstupu do nemocnice jsem prošla kontrolou na teplotu, která byla 
v naprostém pořádku. Po 20minutovém vyšetření, který doprovázel hlasitý 
pláč jsme usedly k sepsání závěru vyšetření, kde jsem o všem paní doktorku 
informovala, jak se již 4 týdny léčím a co to vše doprovázelo a doprovází 
tak paní doktorka neváhala, změřila mi teplotu která byla 37,3 a následně 
se mi otočil svět. Byla jsem oslovena za nezodpovědnou pacientku, a že 
jsem je infi kovala odvlečena do izolační místnosti a nahlášena na KHS. Pak 
jsem po předání zprávy z vyšetření mohla odejít do domácí karantény (při 
odchodu z nemocnice jsem požádala o opětovné přeměření a teplota byla 
36,5) a čekat do druhého dne na odběry a následně na výsledky. Neumíte 
si představit, co mi tím bylo způsobeno za komplikace. Shodou okolností 
jsem měla hospitalizovaného strejdu ve zdejší nemocnici, který s námi žije 
v jedné domácnosti a měl být po 5 týdnech propuštěn – odloženo po dobu 
výsledku odběru. Starám se o matku 60 let po dobu karantény velké ome-
zení, ale co je zajímavé na tom celé tak paní doktorka vesele ordinovala dál. 
Vím a uznávám, že je momentálně špatné období a všichni máme strach, 
ale kdyby se používalo trochu lidskosti a selského rozumu nikdy k takové-
mu nedorozumění nemuselo dojít. Paní doktorka hlavně na KHS uvedla 
i nepravdivé informace, že jsem jako pacienta ztratila chuť, čich a teploty. 
K chui pouze dodám, že jistá ztráta tam byla, ale to po dobraní (přeruše-
ní po 9 dnech z důvodu alergie) antibiotika a vytvoření mykózy v dutině 
ústní, kterou jsem léčila genciánou, jelikož nemáme jinou možnost léčení 
(konzultováno s MUDr. Nikodémovou), se mi chuť opět vracela. Jak jsem 
zmiňovala, je to velmi těžké období pro nás všechny a třeba zrovna v tu 
dobu, kdy byl odběr u mě, se mohli věnovat pacientovi, který jejich pomoc 
doopravdy potřebuje. Věc už jsem projednávala 1) Jak s vedením nemoc-
nice p. Rada, který bohužel sám nedostal vyjádření od paní doktorky 2) 
tak s ČLK z důvodu, že tento postup se mi vážně nelíbil a chtěla bych na to 
upozornit, že ani v takové nouzové situaci se k nám lékaři nemohou chovat 
nedůstojně a nelidsky. Lenka Pícková

Aktuální situace v sušické nemocnici
Už více než měsíc trvá v naší zemi nouzový stav související s epide-

mií nemoci covid-19. Stejně jako mnoho dalších fi rem a občanů omezi-
la epidemie i provoz Sušické nemocnice. Na základě nařízení ministra 
zdravotnictví jsme byli nuceni utlumit plánovanou péči, což se týká chi-
rurgické operativy, ale i některých ambulantních výkonů, které nejsou 
urgentní. Z důvodu nízké návštěvnosti byla uzavřena rehabilitace. To 
všechno bude mít negativní vliv na výsledky hospodaření nemocnice. 

Mezi další opatření patří zavedení kontroly u vstupu do nemocnice, 
uzavření všech dalších vchodů a zřízení izolační místnosti a izolačního 
oddělení pro pacienty s podezřením na nákazu. Všechna tato omezení 
způsobují nepohodlí i pacientům přicházejícím do ambulancí, ale vzhle-
dem k tomu, že chceme udržet čisté ambulance a oddělení pro akutní léč-
bu, nedá se postupovat jinak. Do odvolání platí zákaz veškerých návštěv. 
V celé nemocnici jsou zavedena přísná hygienická pravidla.

Situace není příznivá ani po personální stránce, okolní nemocnice zaká-
zaly nebo omezily výpomoc svých kmenových zaměstnanců u nás, někteří 
zdravotníci jsou nebo byli v domácí karanténě, jiní se musejí starat o ne-
mocné děti nebo rodinné příslušníky. Bohužel se koronavirus nevyhnul ani 
nemocnici. Z důvodu opatrnosti a podezření jsme vlastními silami provedli 
více než 110 odběrů zaměstnanců a pacientů, přičemž jsme zaznamenali 
nákazu u pěti zaměstnanců. Všichni jsou v domácí karanténě, léčí se a ne-
mocnice jim přeje brzké uzdravení. Dobrá zpráva je, že se nemoc do dne 
psaní tohoto článku neprokázala u žádného z hospitalizovaných pacientů. 

I v této těžké době nás těší pomoc lidí i fi rem, kteří přicházejí s nabíd-
kou pomoci. Nelze v tomto článku jmenovitě poděkovat všem, tak vyberu 
alespoň pár z nich. Společnost Průša 3D dodala více než 200 ochranných 
štítů, ČVÚT přispěla 70 maskami s fi ltrem a ochranou třídy ffp3. Rozběh-
la se i pomoc od Plzeňského kraje, který nás začal zásobovat potřebnými 
ochrannými pomůckami. Do nemocnice přišli na pomoc i dobrovolníci 
z řad studentů lékařských a zdravotnických fakult. Patří jim velký dík 
stejně jako všem dalším, kteří nás podpořili a stále podporují.

V neposlední řadě si zaslouží obrovský dík a uznání i naši zaměst-
nanci, kteří přesčasovou prací nebo výpomocí na jiných pozicích nebo 

i odděleních kompenzu-
jí nedostatek personálu 
a pečují o naše pacien-
ty. Přes všechny problé-
my nesmíme zapomínat 
na to, že nemocnice je 
stále v provozu, a to jak 
ambulance, tak i lůžko-
vá oddělení, kde je mo-
mentálně hospitalizo-
váno více než šedesát 
pacientů, kteří potře-
bují zdravotní péči. Na 
závěr bych rád vyjádřil 
přání, aby se provoz co 
nejdříve vrátil do stan-
dardních kolejí a ne-
mocnice mohla opět za-
čít provádět plánované 
výkony a operace, které 
jsou pro občany regionu 
potřebné.

Václav Rada

Důležitá 
telefonní čísla

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

Odběrové specialistky Jiřina Hůlová 
a Katka Bernardová

Uzavírka ulice 

T. G. Masaryka 
v úseku od kruhového ob-

jezdu u Rendla k nábřeží 

je z důvodu rekonstrukce 

plánovaná od 4. 5. 2020 

do 20. 12. 2020.
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I malé jarní kvítky pomohou a vnímavého potěší
Slunce, teplo i coronavirové 

opatření nám otevřely dveře do 
přírody. Vyběhli jsme mnohdy už 
letně ustrojení, ovšem samotná pří-
roda nereaguje překotně a ctí svůj 
zavedený postup. Přivítala nás tedy 
hlavně holými stromy a keři a ještě 
nízkými travinami. O to více v ta-
kové krajině vyniknou první kvě-
ty rostlin. Jako perly na mořském 
dně, či hvězdy na nebi potěší jasné 
svěží jaterníky, podběly, plicníky, 
mochny, sasanky či např. sedmi-
krásky všechny vnímavé návštěv-
níky lesů, luk a hájů. 

A květiny nám lidem mohou 
dát nejen krásu. Skloníme-li se ke 
kvítku, můžeme nasát jeho jemnou 
vůni. Velí-li nám zvídavost jít dál, 
bylinku utrhneme a přitom se hma-
tem seznámíme s jejím povrchem. 
Doma pak přelijeme dary louky hor-
kou vodou a připravený čaj vydá 
našim chuťovým pohárkům další 
skrytou vlastnost. Největší tajemství 

a zázrak květin zapů-
sobí ale až později, až 
v našem těle. 

Většina rostlin 
má na náš organis-
mus blahodárné účin-
ky a předávané lidské 
zkušenosti nám umož-
ňují jich využít. Kvě-
tina tedy může potěšit 
všechny naše smysly 
a prospět přímo naše-
mu zdraví. Ano vím, ří-
káte, že jsem zapomněl 
na sluch. Máte pravdu, 
květiny nezpívají. Za 
dokonalostí musíme 
totiž ven od domácích 
bylinek a teprve ve vol-
né přírodě, kde ševelí 
stromy a zpívají ptáci 
můžeme vydechnout 
spolu s Páterem Ferdou: 
Příroda je lékárna boží.

text a foto ED

Brány do vesmíru i v Sušici
Možná málokoho by napadlo, 

že i hluboký vesmír jde od nás 
z okolí Sušice velmi dobře pozo-
rovat. Máme štěstí, že je tu krás-
ná Šumava, která přes den, ale 
i v noci otvírá své krásy naplno. 
Pro nás astronomy je důležitá tem-
ná obloha a krásný výhled nejlépe 
od V -J -Z. Pokud světelný smog 
ze Sušice necháme za sebou se-
verním směrem, naskytne se nám 
krásný a ničím nerušený výhled do 
hlubokého vesmíru.

Předně je ale důležité vědět, 
že naše oči si zvykají na temnou 
oblohu celých 20 minut a nesmí 

být rušeny bílým světlem. Proto 
všichni astronomové používají 
k práci červené světlo. Po úvod-
ním rozkoukání pak vidíme vše do 
světelnosti Mag 6, tedy 10x více 
než na samém začátku! To nám 
stačí k perfektní orientaci v sou-
hvězdích, která přímo z města není 
možná. (Pokud máte vedle sebe 
astronoma s laserovým ukazovát-
kem, můžete proniknout do tajů 
souhvězdí rychleji.)

Co vše je kromě jasných 
hvězd možné pozorovat okem 
na příměstské noční obloze? Ur-
čitě jednotlivé fáze Měsíce, s jed-

noduchou aplikací přelety ISS a ta-
kové ty cestující jasné „hvězdy“ 
– tedy planety (Venuše známá jako 
Jitřenka či Večernice v dnešních 
dnech dominanta večer na JZ a Ju-
piter). Ostatní planety jsou pro oko 
nezajímavé.

Co vše uvidíme v astronomic-
kém dalekohledu na perfektní 
tmavé obloze? Tolik, že to nestih-
nete prozkoumat ani za celý svůj 
život! Díky čočkovému daleko-
hledu, jehož průkopníkem byl Ga-
lileo Galilei, nebo díky zrcadlo-
vému dalekohledu, jenž objevil 
Isaac Newton, se nám jemné svět-

lo z milionů galaxií, či hvězdokup 
400x-1000x zesílí a my jej uvidí-
me. (Je to opravdu takové zesílení 
– naše zornička má ve tmě 6 mm 
a náš teleskop 10–40 cm v průmě-
ru.) V dosahu tak máme objekty 
i 10 Mag – a že jich ve vesmíru je 
požehnaně.

Pokud máme tmavou oblohu, 
tak zde u teleskopů platí přímá 
úměrnost, čím větší tím lepší. 
Více světla a více detailů. Všech-
ny planety vidíme jako barevné 
kotoučky, ne body. Saturn i Jupi-
ter se jeví jako centimetrové ob-
jekty, kde řešíme podnebné pásy, 

V dávné minulosti nebyli med-
vědi v našich krajích ničím zvlášt-
ním a neobvyklým. Dokladem 
toho jsou například některé měst-
ské a šlechtické znaky v Čechách. 
Doba tereziánských a josefínských 
reforem, kdy téměř na každém vel-
kostatku bylo mysliveckému per-
sonálu i poddaným nařízeno hu-
bit velké šelmy, zahnala medvědy 
na ústup. Tyto velké šelmy u nás 
nepřežily 19. století. Vedle přímé-
ho pronásledování se uplatňova-
ly i další limitující faktory, zejmé-
na rozsáhlé odlesňování a přechod 
od původních pralesů k hospodář-
skému lesu vrcholícím smrkovou 
monokulturou.

Poměrně dobré podmínky měli 
medvědi na Šumavě pro rozsáh-
lost zdejších hvozdů, odloučenost 
a pozdní osídlení kraje. Bohuslav 
Balbín ve svém encyklopedickém 
díle „Miscelanea…“ z let 1687 až 
1697 uvádí, že v hloubi Šumavy 
se rodí a vyrůstají medvědi růz-
ných druhů. O půl století později 
se objevují první nařízení k ochraně 
ubývajících medvědů na Šumavě, 
které vydal majitel zdejšího velké-
ho lesního panství Adam František 
Schwarzenberg.

Medvěd byl loven především 
pro maso, sádlo a kožešiny. Léčivé 
účinky se připisovaly medvědímu 
sádlu a žluči. K organizovanému 
lovu se často hodily jako záminka 
škody, které medvědi způsobovali 
místním osadníkům.

Medvěd se běžně živí ryba-
mi a mršinami, potravou jsou mu 

lesní plody, ale i hmyz, mravenci 
a jejich kukly. Potravní nabídka se 
medvědu rozšířila s lidským osíd-
lováním o obilniny a med. Větší 
zvířata medvěd požírá jen výji-
mečně. Přesto kronikářské zázna-
my z Vimperka uvádějí, že v roce 
1572 zde lidé zastřelili medvěda, 
když právě požíral koně. Tento 
medvěd prý udávil celkem 7 koní 
a dva strhal. „Roku 1581 trefi l Volf 
Tkadlec z města Vimperka, když 
myslivcům v myslivosti pomáhal, 
na lesích na medvědici se dvěma 
mladými medvědy. Medvědice
ihned se do něho dala a šaty na něm 
roztrhala, a když tento ze strachu 
omdlel, majíc jej za mrtvého, ode-
šla.“ Roku 1673 oznamoval vimper-
ský hejtman Jan Braxl, že dva sed-
láci z Pravětína odchytili tři mladé 
medvědy. Lov to byl s ohrožením 
života, poněvadž je stará medvědi-
ce pronásledovala. Topograf Schal-
ler zaznamenává, že v lesích staré 
královácké rychty Stodůlky zastře-

Medvědi děsili obyvatele staré Šumavy

krásné prstence, či přechody mě-
síců před planetou. Měsíc nechá-
me raději pod obzorem, neboť by 
jeho přítomnost zcela znemožnila 
pozorování objektů DSO (Deep 
Sky Objects), ale pokud už je na 
obloze tak od stonásobného zvět-
šení se projdeme přímo po jeho 
povrchu a na ISS zkontrolujeme 
solární panely.

Všechny tyto výše jmenované 
objekty nám odrážejí pouze svět-
lo z našeho Slunce a to je z astro-
nomického hlediska „za rohem“, 
ale vydejme se dál ke hvězdám. 
Vesmír je přece obrovský. Doma 
je dobré prostudovat program Stel-
larium, který je virtuální prohlíd-
kou, Messierův katalog nám na-
bídne polohu těch nejjasnějších 
galaxií, hvězdokup a mlhovin. Za-
pomeňte ale na fotografi e z Hubb-
lova teleskopu – vizuálně pouze 
černobíle, ale i tak je to krásné.. 

Na vlastní oči a většinou 
i v naprosté izolaci, tak může 
člověk obdivovat harmonii 
a krásu stvoření všeho. Jediné 
hvězdy mají svou barvu – od čer-
vené přes žlutou až po modrou 
a tím dávají najevo své stadium 
vývoje. Jejich planetární mlho-
viny jsou krásným náhrobním 
kamenem, svědčícím o jejich zá-
niku. Ale vše je ve vesmíru pro-
vázané a zánik je logicky vystří-
dán zrozením něčeho nového.

Astronomie je koníček jako 
každý jiný, jen je třeba chuť 
jít v noci pozorovat, mít jasno 
ideálně bez Měsíce a chtít in-
vestovat nějaké peníze do vy-
bavení, které naštěstí vydrží 
hodně dlouho! A to nejdůle-
žitější – mít v dnešní moderní 
době místo, kde je tma a to my 
v okolí Sušice máme! 

 Jan Schodelbauer 
lil sedmnáctiletý mládenec v lednu 
1779 starou medvědici, která ohro-
žovala stáda. V archívu velkostatku 
Dlouhá Ves – Prášily byla objevena 
zpráva z 18. století o tom, že potulu-
jící se medvěd zde strhl během 14 let 
250 kusů pasoucího se skotu. Čas-
to strhl až 5 nebo 6 kusů najednou. 
Dlouho pastevci na medvěda líčili, 
ale bez úspěchu. Teprve v červenci 
1795 přišel medvěd o život zavadě-
ním o koňskou žíni přivázanou ke 
kohoutku nabité zbraně. Vážil 293 
kilogramů a jeho tělo vyneslo z pra-
lesa deset dřevařů.

Z několika verzí je známo 
vyprávění o úspěšném zápa-
su sedláka s medvědem u osa-
dy Fuchsberg (Liščí) u Sv. Ka-
teřiny. Na památku události zde 
byla vystavěna „Medvědí“ kaple. 
Kdysi velmi známá poutní kaple 
v Hauswaldu u Srní byla posta-
vena na místě, kde dvě ženy vy-
děsil velký hnědý medvěd. Před 
jeho útokem se ženy zachránily 
prosbami k Matce Boží. O med-
vědech v oblasti Kvild se zmiňuje 
ve svých fejetonech Heiteres und 
trauriges aus dem Böhmerwal-
de (1885–1886) spisovatel Ka-
rel Klostermann: „Škody, které 
způsobovali medvědi na dobyt-
ku, bývaly asi ohromné. Jak se 
mi vypravovalo, jenom Kvildští 
mědvědy pozbývali ročně přes 
sto kusů hovězího dobytka, jeh-
ňat a koz nepočítaje. Poslední 
medvěd byl zastřelen roku 1856 
ve velkých hvozdech želnavského 
revíru. Kdy padl poslední v konči-
nách kvildských, nedozvěděl jsem 
se, ač mnoho dovedou vyprávě-
ti o těch šelmách lidé, kterým je 
sotva přes padesát let.“ Z četných 
zpráv o medvědech na Šumavě 
lze připomenout cestopis vydaný 
v roce 1842 v Drážďanech, který 
upozorňuje, že s medvědy se lze 
setkat především v divočině ko-
lem Plešného jezera a Prášil. Hod-
ně těchto šelem bývalo na krum-
lovském panství, kde v létech 
1603–1649 ulovili 85 medvědů.

Jedním z posledních dolože-
ných šumavských medvědů je 

exemplář zastřelený v roce 1870 
pod Grádlem v polesí Debrník, 
jehož preparát je nyní uložen 
v Západočeském muzeu v Plzni. 
Za posledního medvěda Šumavy 
byla považována medvědice za-
střelená 14. 11. 1856 v želnavském 
revíru. Podle vyprávění hostin-
ského Blahouta z Pohorska byl 
v květnu 1873 vyplašen kníže 
Lamberk silným medvědem na 
hoře Žďánově. Bavorské prame-
ny uvádějí posledního medvěda 
Šumavy a Bavorského lesa k roku 
1875. Tato šelma byla ulovena na 
hranici za Luzným.

Medvěd na Šumavě by neměl 
být jen historickou vzpomínkou. 
Otázkami jeho případného vysa-
zení na Šumavě se před několika 
lety zabývali odborníci. Dokláda-
jí to shrnutí v publikaci Ladislava 
Vodáka „Šumavští medvědi“, která 
vyšla péčí Správy Národního parku 
Šumava ve Vimperku v roce 1993. 

Vladimír Horpeniak
Muzeum Šumavy Kašperské Hory Petr Hrach

V šumavském luhu máme už jen med-
věda sušického dřevěného. ED

Medvěd skalní v hlubokých 
lesích tajemné hory Vidhošť. ED
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27. října od 20 hod. – Kino Sušice

14. listopadu od 19 hod. – KD Sokolovna

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

GALERIE SIRKUS 
ZAVŘENO!

KAFE SIRKUS, Příkopy 178, Sušice
ZAVŘENO!

KD SOKOLOVNA, T. G. Masaryka 120, Sušice
správa budov   376 521 682
kulturní akce, kurzy, výlety, 
předprodej vstupenek  376 528 686
redakce SN    376 555 070
ZAVŘENO!
MĚSTSKÁ KNIHOVNA SUŠICE
komunitní centrum, ul. Klostermannova čp. 1330 
tel. 376 526 531, www.knihovnasusice.cz 
e-mail: knihovna@kulturasusice.cz
ZAVŘENO!

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

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

Přehled akcí / Kino
6. června od 8 hod. – náměstí Sušice
Farmářské trhy

18. června od 19.30 hod. – Smetanův sál

25. června od 19.30 hod. – Smetanův sál
Český komorní orchestr 
umělecká vedoucí Jana Vlacho-
vá, J. S. Bach, M. Richter, A. Pärt

18. července od 8 hod. – náměstí Sušice
Farmářské trhy

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

8. srpna od 8 hod. – náměstí Sušice
Farmářské trhy

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

18. září od 20 hod. – Kino Sušice
Lázeň perlivá – SušDivOch (přeloženo z 1. 5.)

24. září od 19 hod. – Kino Sušice

25. září od 20 hod. – Kino Sušice
Lázeň perlivá – SušDivOch (přeloženo z 8. 5.)

26. září od 8 hod. – náměstí Sušice
Farmářské trhy a pivní festival

27. září – KD Sokolovna
TŘI SESTRY – Vinyl tour 2020 (přeloženo z 16. 5.)

5. října – KD Sokolovna
David Koller – Acoustic tour (přeloženo z 27. 5.)

13. října od 19 hod. – KD Sokolovna
Caveman – one man show (přeloženo z 24. 3.)

15. října od 19.30 hod. – Smetanův sál
Alinde Quintet – Vítěz mezinárodní soutěže dechových 
kvintet „Bucharest International 
Music Competition 2019“ – A. 
Rejcha, P. Hindemith, G. Hallam

24. října od 8 hod. – náměstí Sušice
Farmářské trhy

6. května – náměstí Sušice

8. května od 20 hod. – Kino Sušice

9. května od 8 hod. – náměstí Sušice
Farmářské trhy – ZRUŠENO!

16. května – KD Sokolovna

21. května – KD Sokolovna
premiéra nové hry divadla Schody – ZRUŠENO!

22.–23. května – náměstí Sušice

27. května – KD Sokolovna

Sušice

OSLAVY OSVOBOZENÍ 2020
Z důvodu přijatých opatření v souvislostí se šířením 

nového typu koronaviru se letos neuskuteční veřej-

né oslavy osvobození. Zástupci města uctí památku 

padlých položením květin. Petr Mottl, starosta města

Informace ohledně jednotlivých představení 

naleznete na webu www.kulturasusice.cz,

případně na našich sociálních sítích.

REDAKCE SUŠICKÝCH NOVIN FUNGUJE DÁL!

PŘÍSPĚVKY, BLAHOPŘÁNÍ, VZPOMÍNKY, 

PODĚKOVÁNÍ APOD. MŮŽETE I NADÁLE 

ZASÍLAT REDAKTOROVI SUŠICKÝCH 

NOVIN ING. LÍSKOVCOVI 

NA E-MAIL: liskovec@kulturasusice.cz, 

PŘÍPADNĚ HO KONTAKTUJTE 

NA TEL.:  724 981 554.

Jak vyrazit 
do virtuálního kina?
• Zakoupíte vstupenku na webu www.kinosusice.cz

• Obdržíte do e-mailu vstupenku s číselným kódem 

 (pod čárovým kódem)

• Na www.vasekino.cz vyberete kino a zadáte kód

PROGRAM:
čt 23. 4. | 17.30 Nejvyšší pocta

      20.30 Ženská na vrcholu

pá 24. 4. | 19.00 Ženská na vrcholu

       22.00 Kursk

so 25. 4. | 17.00 Mrňouskové 2: Daleko od domova

       20.30 Ženská na vrcholu

ne 26. 4. | 17.00 Mrňouskové 2: Daleko od domova

       20.30 Kursk

Nejvyšší pocta – Todd Robinson | USA | 110 min.

Skutečný příběh zdravotníka amerického letectva U.S. Air Force, Williama 

H. Pitsenbargera, jehož statečnost zachránila ve Vietnamu desítky životů. 

V roce 1966 se poblíž Saigonu odehrála jedna z nejkrvavějších bitev viet-

namské války. Během záchranné mise 11. dubna se jednadvacetiletý medik 

přezdívaný Pits rozhodl dobrovolně opustit relativní bezpečí záchranného 

vrtulníku, aby pomohl vojákům na zemi. S neobyčejnou odvahou a odhod-

láním osobně zachránil a dopravil do bezpečí více než 60 mužů 1. pěší di-

vize americké armády. Poté, co mu bylo nařízeno využít místo v posledním 

vrtulníku, odmítl a zůstal se zbytkem armády uprostřed těžké palby. O 32 let 

později dostane ambiciózní byrokrat z Pentagonu Scott Huff man na starost 

dokončení posudku, který má rozhodnout, zda údajné hrdinské činy vojáka 

Pitsenbargera zaslouží nejvyšší ocenění za statečnost – Medaili cti. Huff man 

sbírá svědectví armádních veteránů, kteří byli přímými účastníky bitvy. Bě-

hem jeho vyšetřování vyplouvají na povrch závažné utajované skutečnosti, 

jejichž zveřejnění může Scotta stát víc než jen kariéru…

Pláč svatého Šebestiána – Tomáš Uher, Milan Cyroň | ČR | 88 min.

Nejpřekvapivější a nejpřehlíženější český fi lm loňského roku. Dobové středově-

ké drama debutujících režisérů Milana Cyroně a Tomáše Uhra odkazuje nejen 

černobílým širokoúhlým formátem na kultovní Markétu Lazarovou Františka 

Vláčila. Uvěřitelný scénář a přesvědčivé herecké výkony na čele s hvězdami 

Matějem Rumlem a Ondřejem Malým z něj činí zcela plnohodnotný a součas-

ný počin, který navíc vznikl prakticky bez fi nancí. Je tak neméně fascinujícím 

plodem osobního zaujetí autorů jako Nabarvené ptáče, i když z hlediska roz-

počtu na opačném konci žebříčku. Autoři patří k okruhu, který bývá označo-

ván za Olomouckou novou vlnu a vzešel z řad studentů tamní fi lmové vědy. 

Řada jejich kolegů jako Andy Fehu, Jan Haluza nebo Marek Čermák už patří 

k výrazným nastupujícím jménům českého fi lmu.

Ženská na vrcholu – Lenka Kny | ČR | 105 min.

Trochu svérázná svobodná majitelka biokavárny Helena (Anna Polívková) odjíždí 

na popud své tety Ely (Jana Krausová ) s osmiletým synem Mikulášem strávit 

advent v klidu na horách. Díky hře osudu se však místo v luxusním hotelu oci-

tá ve vysokohorské chatě, kde samotářský horal Richard (Martin Dejdar) pro-

vozuje adrenalinové sporty a žije tu se svou malou dcerkou Zuzou a živelným 

bratrem Mišem (Marek Němec), uznávaným členem horské služby, milovníkem 

žen a zábavy. Celá tahle nesourodá partička se ve sněhem zapadané Samo-

tě rozhodně nenudí. A to Helena netuší, že v tu samou dobu její starostlivá 

milující matka (Jana Preissová) donutí protestujícího otce (Bolek Polívka), aby 

se za nimi na hory vydali. Jsou přece Vánoce a rodina musí být pohromadě!

Cesta kolem světa – Dan Svátek | ČR | 94 min. 

Ondřej Sokol a Lukáš Pavlásek se s fi lmovým štábem v čele s režisérem Da-

nem Svátkem a kameramanem Jakubem Šimůnkem rozhodli natočit cesto-

pisný seriál, jaký nikdo nikdy neviděl. To se jim skutečně povedlo... Z navští-

vených zemí toho divák zatím moc neviděl, zato jejich kamery zaznamenaly 

jeden průser za druhým. A proto mohl vzniknout tento fi lm... Dozvíte se, co 

se těmto dvěma komikům, kteří se chtěli přiblížit slávě Zikmunda a Hanzelky, 

během 80 dní na cestě kolem světa stalo. Nakonec se totiž z ambice vyrobit 

„cestopis snů" stává šílený až dobrodružný a akční úprk přede všemi a vším, 

kdo a co se pro ně na cestě kolem zeměkoule stalo životu nebezpečným.

Kursk - Thomas Vinterberg | BLG/LUX | 117 min.

Film vypráví o skutečné katastrofi cké události, ke které došlo v roce 2000 

na palubě jaderné ponorky K-141 Kursk. 155 metrů dlouhá jaderná ponorka 

K-141 Kursk je „nepotopitelnou“ pýchou Severního loďstva ruského válečného 

námořnictva. Během námořního cvičení v srpnu 2000 se na palubě nachází 

118 členů posádky. 12. srpna otřesou trupem Kursku mohutné exploze, které 

plavidlo pošlou do hloubky 108 metrů, na dno arktických vod Barentsova 

moře. Začíná zoufalý boj s časem. Pro námořníky. Pro jejich rodiny. Záchra-

nou operaci komplikuje zchátralé vybavení a odmítavý postoj ruské vlády 

přijmout zahraniční pomoc...

Více informací na www.kulturasusice.cz 

nebo na www.kinosusice.cz

WWW.VASEKINO.CZ
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Pojeďte s námi... Vzpomínky Poděkování

Libuše Železná r. 1945, Jindřiška Machová r. 1926, Václav Kopačka 
r. 1934, Lubomír Švelch r. 1926, František Reiser r. 1945, Josef Kolář 
r. 1935, Miloš Kuděj r. 1947.

sobota 25. dubna 2020
TARZAN – DIVADLO HYBERNIA – PRAHA

Odloženo na 21. listopadu 2020! 
sobota 30. května 2020

JEZERA SOLNÉ KOMORY A LÁZNĚ BAD ISCHL – Rakousko 
Zrušeno! 

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

Zrušeno! 
pátek 19. června 2020

DA VINCI – OTÁČIVÉ HLEDIŠTĚ – ČESKÝ KRUMLOV
Zrušeno! 

sobota 26. září 2020
HOHENWERFEN A JEZERO KÖNNIGSSEE – Rakousko/Německo 
Návštěva jednoho z nejstarších hradů Salzburska uprostřed alpských hor. 
Plavba po ledovcovém jezeře Königssee pod horou Watzmann. Možnost 

ochutnávky uzených ryb z jezera.

sobota 10. října 2020
WACHAU – ÚDOLÍ DUNAJE PLNÉ MERUNĚK A VÍNA – Rakousko

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

pelku. Návštěva historického jádra Drážďan a adventních trhů. 

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

Opustili nás...

Děkuji touto cestou paní Lence Čonkové a Kátě Drbalové za záchranu 
pejska, který se topil v náhonu Otavy a jeho majitelky, která pro psa skočila 
a nemohla se z náhonu dostat na břeh. Stalo se dne 7. 4. 2020.

Obětavým záchranářkám patří dík za jejich rychlou pomoc i následnou 
kontrolu, zda jsme já i pes v úplném pořádku. 

Veliký dík posílá     Kieslingerová Yvona

Těžko se s Tebou loučilo, těžko je bez Tebe žít.
Láska však smrtí nekončí, v srdci Tě budeme mít.

Dne 24. dubna vzpomeneme prvního smutného výročí, 
kdy nás navždy opustila naše milá manželka, maminka 
a babička paní

Vlasta Jelínková.
Vzpomíná manžel, dcera s rodinou a neteř s rodinou.
Děkujeme za milou vzpomínku.

Čas prý rány hojí, ale je to zdání,
stále je v srdcích bolest a tiché vzpomínání.

Dne 4. května uplyne desátý rok, kdy od nás navždy 
odešel pan

Václav Bucifal
ze Sušice. S láskou stále vzpomínají manželka, 
syn a dcery s rodinami.

Rodinné centrum Sušice 

– Medvídek, z.s

Nuželická 26, 342 01 Sušice
 

RODINNÁ PORADNA
aneb První pomoc rodinám v době koronavirové

Anonymní rodinná linka vždy každý čtvrtek od 15.30 do 16.30

Pomoc je hrazena z projektu MPSV Rodina 2020

16. 4. 2020 – Mgr. Pavla Skalová – tel.: 731 445 502
Dotazy ohledně vývojového a výchovného poradenství týkající se dětí raného věku 

(0–7 let) s důrazem na podporu komunikačních dovedností a podporu vývoje dítěte 

prostřednictvím hry. Dále poradenství pro rodiče dětí s opožděným nebo rizikovým 

vývojem (např. dětí předčasně narozených), dětí s neobvyklými projevy, dětí se 

zdravotním postižením nebo rodiče, kteří mají pochybnosti ohledně vývoje svého dítěte.

23. 4. 2020 Mgr. et Bc. Petra Haisová Marková – tel.: 724 324 757
Dotazy ohledně sladění zaměstnání a rodiny, informace o fl exibilních formách práce, 

o službách péče o děti, jaké jsou možnosti rekvalifi kačních kurzů, poradenství ohledně 

právního minima, zdravého životního stylu dětí i celé rodiny, pomáhat vyřizovat 

různé dávky, poradenství v oblasti zákoníku práce, občanského zákoníku v kontextu 

rodičovství a návratu na trh práce. Přehled situace v ČR: COVID-19

30. 4. 2020 – Mgr. Svatava Vítková – tel.: 736 527 016
Dotazy na možnosti řešení celé škály problémů – od osobních, přes partnerské, 

v rodinách. Dotazy na výchovu, a výchovné problémy s dětmi, vztahy, komunikace mezi 

členy rodiny, komunikace partnerská a rodičovská, neznalost rodičů, jak postupovat ve 

výchově a v neposlední řadě i veškerou problematiku rozvodovou. Ohledně rozvodů 

preferujeme Cochemský model – Všichni účastníci sporu, právní zástupci, odbory péče 

o děti, soud a soudní znalci se snaží rodiče dovést k dohodě ohledně péče o jejich děti, 

kterou rodiče sami nebo s jejich pomocí sestaví, oba ji akceptují a následně dodržují. 

Sledují přitom jediný cíl a to je skutečné dobro dítěte a jeho právo na oba rodiče.

Odešel čestný občan obce Petrovic
Ve věku nedožitých 

93 let zemřel v úterý 
31. 3. 2020 pan Josef 
Koudelka. 

Celý jeho život byl 
svázaný s Petrovicemi. 
V nedalekých Chamu-
ticích se 20. 6. 1927 na-
rodil, v Petrovicích pro-
žil školní léta, dojížděl 
do sušického gymnázia, 
za okupace do Strako-
nic a do Petrovic spě-
chal z Prahy, kde stu-
doval vysokou školu. 
Našel v nich i svoji bu-
doucí manželku, se kte-
rou prožil 68 let společ-
ného života. Po jejím odchodu se jeho zdravotní stav rychle zhoršoval 
a dokázal bez ní žít pouze jeden měsíc. 

Těžko bychom hledali člověka tak zásadového, vzdělaného, milující-
ho a pracovitého. Léta psal se svojí manželkou obecní kroniku Petrovic, 
doplnil ji fotografi ckou i obrazovou přílohou. Napsal několik publikací, 
které se týkají života a významných osobností Petrovic. Pomáhal Petro-
vicím kde se dalo. Proto se stal čestným občanem obce. Zatím jediným. 
Svoji profesní dráhu začínal jako učitel na Malči, do důchodu odcházel 
jako školní inspektor. Se svými žáky z velhartické a petrovické školy se 
setkával do posledních let. Zvali ho na svá setkání, vážili si ho.

S odchodem pana Josefa Koudelky odešel nejen náš milovaný ta-
tínek, nezapomenutelný dědeček a pradědeček, skvělý tchán, ale také 
vzácný člověk. Anna Kuthanová 

Rádi bychom touto cestou poděkovali celému týmu lékařů, zdravotních 
sester a ostatnímu personálu na oddělení JIP a LDN při péči o manžela 
a tatínka Václava Kopačku, kteří o něj v této nelehké době obětavě a citlivě 
pečovali až do samotného konce života. Zvláštní dík patří MUDr. Masákovi 
za ochotu a lidský přístup. manželka Marie a děti s rodinami

Dne 1. května uplyne deset let ode dne, kdy zemřela 
naše maminka, babička, prababička, paní 

Věra Lerchová.
Vzpomínají dcery Věra a Jaroslava s rodinami. 

Večer, když slunce zemi opustilo, Tvoje srdce se navždy zastavilo… 

Dne 24. dubna vzpomeneme třetí smutné výročí, 
kdy nás navždy opustil náš milovaný manžel, 
tatínek, dědeček, pan 

Josef Hlinka 
ze Sušice. S láskou vzpomínají manželka Jaroslava, syn 
Josef, dcera Ivana s rodinou a ostatní příbuzní.

BUĎTE IDEÁLNÍ 
aneb 30 let vlastní cestou

Máme výzvu pro všechny pionýry i nepionýry. Jelikož Pio-
nýr letos slaví 30 let od svého samostatného fungování, tak si 
připravil výzvu v podobě 210 úkolů. Úkoly se vztahují k sed-
mi pionýrským ideálům. Pionýrské ideály by měl každý pionýr 
znát, ale ráda vám je představím. Všechny začínají písmenkem 
P jako PIONÝR a jsou to: PAMĚŤ, POMOC, POZNÁNÍ, PRAV-
DA, PŘÁTELSTVÍ, PŘEKONÁNÍ, PŘÍRODA. Výzvy se mohou 
zúčastnit opravdu všichni, stačí se pouze zaregistrovat na strán-
kách www.budidealni.cz. 

Úkoly můžete plnit samostatně nebo ve skupině, všechny dů-
ležité informace se dozvíte na webové adrese. Pokud byste se 
chtěli pochlubit, jak vám plnění jde, kontaktujte nás na našem 
pionýrském Facebooku či sušickém Instagramu. Naše pionýrské 
děti v této složité situaci alespoň nezapomenou, že pravidelně na 
pionýrské schůzky chodí. A budeme moc rádi, když nějaké děti, 
které ještě našimi členy nejsou, tento program navnadí a v bu-
doucnu se k nám do Klubovny přijdou podívat. Nebo s námi mů-
žou jet na letní tábor! Doufáme, že pokud výzvu zkusíte, že vás 
to bude bavit a možná se i něco naučíte. 

Kudrlina – Karol Kremlíková, PS Otava Sušice

Byl sluncem a ne planetou
Dušan Vančura, jeden z pilířů Spirituál kvintetu 16. dubna ze-

mřel. Bylo mu 82 let. Odešel nečekaně, s vitalitou a energií byl ve 
víru muzikantského dění a plánoval další hudební počiny. 

Vše je tak trochu symbolické. Stalo se to v době, kdy Spirituál kvintet 
měl mít poslední vystoupení, sérii posledních čtrnácti koncertů k šede-
sátiletému výročí kapely v pražské Lucerně. Dva stačil ještě odehrát než 
přišla koronavirová pandemie a související opatření. A byly to nakonec 
dva poslední koncerty Spiritál kvintetu v této sestavě. 

Dušan Vančura, ač nebyl zakládajícím členem souboru, byl s ním od 
počátku v kontaktu a ke stejně starému Jiřímu Tichotovi se připojil při 
první velké proměně kapely v roce 1969. Od té doby se stal nepřehléd-
nutelným basistou, zpěvákem s nezaměnitelným nosovým hlasem, bra-
vurním textařem i partnerem Tichoty v dialogu na pódiu. 

V Sušici jsme měli na konci minulého roku to štěstí, že jsme si se 
Spirituál kvintetem mohli naposledy naživo zazpívat. V nabité soko-
lovně zazněly nezapomenutelné písně, zpívaly je spolu i stovky zpě-
váků z řad obecenstva. Písně, které bez nadsázky ovlivnily vývoj této 
země a dodnes přispívají k sounáležitosti a přátelství mezi lidmi. Zpí-
valo se např.: Až se k nám právo vrátí (viz níže), Batalion, Stará ar-
cha, Mlýny. Autorem textů k těmto písním je právě Dušan Vančura. 

V té době členům kapely do konce společného hraní zbývalo pár 
koncertů a Jiří Tichota mluvil o poslední sérii k šedesátinám kapely 
nahrazující jeden velký koncert v hale. Bohužel děj světa se vyvi-
nul jinak, přišel koronavirus a to ovlivnilo i odchod Dušana Vanču-
ry. Spirituál kvintet měl sice skončit, ale muzikant Vančura pláno-
val dále zpívat a hrát se svojí skupinou Antikvartet a vedl též dětský 
sbor Sejkorky v Chlumu u Třeboně. 

Chci sluncem být a ne planetou, zpíval v době totality Spirituál 
kvintet. Původní melodie byla sice starý černošský spirituál (A Little 
More Faith In Jesus), ale český text je od Dušana Vančury. Všichni 
jsme tomu tehdy rozuměli, nebylo pochyb. Text byl určen pro nás 
a většině mluvil z duše. Ta slova v nás zůstanou napořád. Dušan Van-
čura přispěl k tomu, že nejen on, ale i my jsme se mohli stát sluncem.

text a foto Eduard Lískovec

Dušan Vančura na posledním koncertě SK v Sušici 20. října 2019
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1 – Předmět nájmu:
Prostor k podnikání o celkové výměře 47 m2, podle plánku uve-
dený jako prostor č. 4, nacházející se v I.NP objektu č. p. 10, Su-
šice I., Poštovní ul., na st. p. č. 113/1 k. ú. Sušice nad Otavou.

Objekt čp. 10/I stojí na rohu ulic Poštovní a náměstí Svobo-
dy, v městské památkové zóně. V současné době je dokončena 
rekonstrukce I.NP objektu. Prostor bude zkolaudován k užívání 
jako komerční prostor. 

Prostor tvoří : prodejna   35,1 m2

   technická místnost   6,1 m2

   WC      1,9 m2

   kuchyňka    3,9 m2

   celkem :    47,0 m2 
Zadávací dokumentace (výzva, situační plánek) je k dispozici zájem-

cům na Odboru majetku a rozvoje města Městského úřadu v Sušici, 4. 
NP, kancelář č. 411, e-mail: vtomasova@mususice.cz, tel.: 376 540 145. 

2 – Podmínky nájmu: 
•  Minimální nabídková cena ročního nájemného byla stanovena na 

2 500 Kč za m2 bez DPH
•  Doba nájmu na dobu neurčitou cca od 1. 7. 2020 s výpovědní lhů-

tou 3 měsíce
•  Užívání prostoru musí být v souladu se stavebním určením pro-

storu (např. obchod, kancelář), nelze jej využít jako restauraci, 
hernu, ordinaci, kadeřnictví apod.

•  Nájemce si na své náklady zajistí reklamní pásy (ve shodném gra-
fi ckém  provedení jako u sousedních prostor) 

•  Užívání venkovního prostoru pod markýzou bude řešeno samo-
statnou smlouvou 

3 – Informační prohlídka a podání dalších informací: 
Prohlídka prostoru se uskuteční ve středu dne 13. 5. 2020 v 15.00 hodin

4 – Lhůta a způsob podávání nabídek: 
Zájemci podají své nabídky písemně v zalepených obálkách, osob-
ně nebo poštou na adresu MĚSTO SUŠICE, náměstí Svobody 138, 
342 01 Sušice I. tak, aby byly doručeny nejpozději do 1. 6. 2020 
do 12.00 hodin. 

Nabídka bude předložena na příslušném formuláři (příloha č. 1), 
vlastnoručně podepsána, podána v zalepené neprůhledné obálce 
se zpáteční adresou a označením „NEOTVÍRAT – PRONÁJEM 
PROSTORU č. 4 v č. p. 10/I“. 

5 – Obsah nabídky:
• veškeré identifi kační údaje žadatele
• nabídková cena nájmu 
• záměr využití

6 – Práva zadavatele:
Zadavatel si vyhrazuje právo nestanovit vítězem ani jednoho 

z účastníků nabídkového řízení.
Zadavatel může zrušit nabídkové řízení před rozhodnutím o nej-

vhodnější nabídce s tím, že není povinen uhradit účastníkům ná-
klady spojené s účastí v nabídkovém řízení. 

Zadavatel si vyhrazuje právo nevracet podané nabídky.
Zadavatel si vyhrazuje právo vyloučit uchazeče, jehož nabídka 

nebude splňovat podmínky stanovené výzvou.
Zadavatel může provádět změny a doplňky předmětu nabídkového řízení.
7 – Další podmínky: 
Účastníci nabídkového řízení nemají nárok na náhradu nákladů 

spojených s účastí v nabídkovém řízení. 
Realizace pronájmu vybranému vítězi nabídkového řízení pod-

léhá schválení radou města Sušice.
8 – Kritéria hodnocení nabídek: 
Výše nabídkové ceny nájmu 
Záměr využití 
V Sušici dne: 14. 4. 2020  Bc. Petr Mottl, starosta města

Město Sušice, náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice I., 

IČ: 002 56 129, e-mail: podatelna@mususice.cz, 

ID datové schránky: i7ab4sa, tel.: 376 540 111

vyzývá zájemce k podání nabídek 

na pronájem prostor v č. p. 10, Sušice I., Poštovní ul., 

na st. p. č. 113/1 k. ú. Sušice nad Otavou 

1 – Předmět nájmu:
Prostor k podnikání o celkové výměře 71,68 m2, nacházející se 

v I.NP objektu čp. 29, Sušice I., náměstí Svobody, na st. p. č. 13 
k.ú. Sušice nad Otavou. Prostor byl dosud užíván k provozování 
bankovní činnosti. Objekt se nachází v městské památkové zóně. 

Prostor tvoří : hlavní místnost   36,34 m2

   chodba   13,2 m2

   zázemí a soc.zařízení 22,14 m2

   celkem :    71,68 m2

Zadávací dokumentace (výzva, situační plánek) je k dispozici 
zájemcům na Odboru majetku a rozvoje města Městského úřadu 
v Sušici, 4. NP, kancelář č. 411, e-mail: vtomasova@mususice.cz, 
376 540 145. 

2 – Podmínky nájmu: 
•  Minimální nabídková cena ročního nájemného byla stanovena 

na 2 500 Kč za m2 bez DPH
•  Doba nájmu na dobu neurčitou cca od 1.7.2020 s výpovědní 

lhůtou 3 měsíce
•  Prostor nelze využít jako restauraci, hernu, ordinaci, kadeř-

nictví apod. 

3 – Informační prohlídka a podání dalších informací: 
Prohlídka prostoru se uskuteční ve středu dne 13. 5. 2020 v 16.
oo hod.

4 – Lhůta a způsob podávání nabídek: 
Zájemci podají své nabídky písemně v zalepených obálkách, 
osobně nebo poštou na adresu MĚSTO SUŠICE, náměstí Svo-
body 138, 342 01 Sušice I. tak, aby byly doručeny nejpozději do 
1. 6. 2020 do 12.00 hodin. 

Nabídka bude předložena na příslušném formuláři (příloha 
č. 1), vlastnoručně podepsána, podána v zalepené neprůhledné 
obálce se zpáteční adresou a označením „NEOTVÍRAT – PRO-
NÁJEM PROSTORU v č. p. 29/I“. 

5 – Obsah nabídky:
• veškeré identifikační údaje žadatele
• nabídková cena nájmu 
• záměr využití

6 – Práva zadavatele:
Zadavatel si vyhrazuje právo nestanovit vítězem ani jednoho 

z účastníků nabídkového řízení.
Zadavatel může zrušit nabídkové řízení před rozhodnutím 

o nejvhodnější nabídce s tím, že není povinen uhradit účastní-
kům náklady spojené s účastí v nabídkovém řízení. 

Zadavatel si vyhrazuje právo nevracet podané nabídky.
Zadavatel si vyhrazuje právo vyloučit uchazeče, jehož nabídka 

nebude splňovat podmínky stanovené výzvou.
Zadavatel může provádět změny a doplňky předmětu nabíd-

kového řízení.

7 – Další podmínky: 
Účastníci nabídkového řízení nemají nárok na náhradu nákla-

dů spojených s účastí v nabídkovém řízení. 
Realizace pronájmu vybranému vítězi nabídkového řízení pod-

léhá schválení radou města Sušice.

8 – Kriteria hodnocení nabídek : 
Výše nabídkové ceny nájmu 
Záměr využití 
V Sušici dne: 14. 4. 2020  Bc. Petr Mottl, starosta města

Město Sušice, náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice I., 

IČ: 002 56 129, e-mail: podatelna@mususice.cz, 

ID datové schránky: i7ab4sa, tel.: 376 540 111

vyzývá zájemce k podání nabídek 

na pronájem prostor v č. p. 29, Sušice I., náměstí Svobody, 

na st. p. č. 13 k. ú. Sušice nad Otavou

Obec Frymburk Nadmořská výška: 493 m n. m.
Počet částí: 2 – Frymburk, Damětice
Katastrální výměra: 653 ha
Počet obyvatel: 113 Z toho v produkt. věku: 59 
Průměrný věk: 44  Pošta: Ne
Škola: Ne Zdravotnické zařízení: Ne
Policie: Ne Kanalizace (ČOV): Ne
Vodovod: Ne (stavba se připravuje) Plynofi kace: Ne
Historie: Kolem roku 1260 už zde stál hrádek, který vlastnil Zdeslav 
z Kasejovic. V 15. století byl pobořen a zpustl. Jan Vojslav z Brani-
šova zde postavil roku 1578 novou tvrz. Za třicetileté války znovu 
vypáleno a přilehlý statek zkonfi skován. Pak vlastnili hrad ještě Ko-
lowratové z Lobkovic a nakonec Lamberkové. 
Pamětihodnosti: Novogotická kaple z konce 19. stol. na hradišti, z tvrze 
zbytky valů a příkopů, pomník padlým první světové války.
Spolky: Sbor dobrovolných hasičů (reprezentuje obec na hasičských sou-
těžích), Rybářský spolek Frymburk. Oba spolky dělají brigády pro obec.
Kontakt: tel. 725 459 249, e-mail: obec.frymburk@mybox.cz 
Úřední hodiny: čt 19.00–20.00 
Starosta: David Šíma informuje o tradičních akcích:
Akce během roku – masopustní průvod, velikonoční hrkání, stavění máj-
ky, pouť sv. Antonína, rybářské závody, rozsvícení vánočního stromu.
Zdroj: info portál územní samosprávy – města.obce.cz, wikipedia,
www.obecfrymburk.cz  ED

• Obce ORP Sušice •

Frymburk

DYNAMICKÉ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Před necelým rokem měli čtenáři SN možnost se seznámit s informa-
cemi o projektu Dynamic Light. Tento výzkumný pilotní projekt řešil za 
fi nanční podpory z Evropského regionálního rozvojového fondu a progra-
mu INTERREG CENTRAL EUROPE možnosti implementace inteligentní 
formy veřejného osvětlení do běžného veřejného prostoru s cílem maxima-
lizace energetických úspor společně s minimalizací negativních faktorů 
světla (světelný smog, modrá složka aj.). Projekt byl úspěšně ukončen a ve 
svých závěrech určil základní parametry, které budou implementovány do 
podmínek dotačních podpor.

Nyní volně navazujeme implementací podobného systému pod pracov-
ním názvem Ekoinovace počínaje v úseku cyklostezky od koupaliště smě-
rem na Fuferna (výměna kompletní soustavy) a dále v ulici Komenského 
směrem na náměstí a konče u Branky (výměna světelných bodů). Celkově 
se jedná o 93 světelných bodů, 12 architekturních refl ektorů a dvě odběrná 
místa. Tato akce je spolufi nancována ze zdrojů Národního programu Život-
ní prostředí a jedná se o inovativní projekt, který užívá nové technologie 
a metody řízení světel veřejného osvětlení. Předpokládáme, že ve fi nální 
podobě uvidíme systém ke konci srpna a budeme se snažit o minimaliza-
ci času bez světla (vypínání úseků z důvodu montáže). Zkušební provoz 
bude probíhat do konce listopadu (ladění systému řízení). Při provádě-
ní zejména montážních prací v terénu prosíme veřejnost o trpělivost 
a zejména o zvýšenou opatrnost při procházení výše uvedených úseků.

Pro dosažení požadovaných cílů je projekt rozvrstvený na dílčí úlohy 
tak, aby při selhání jedné nebyla narušena funkce jiné. V podstatě se jed-
ná o tyto základní kameny: změna systému napájení, implementace tech-
nologie dálkového řízení s možností rozšíření o technologické nadstavby, 
zavedení kalendáře časového diagramu, užití řízení pohybem, inkremen-
tální změny toku světla, vyhodnocování události rozborem vizuálních dat, 
sloučení technologií a demonstrační úloha vyhodnocování režimu plochy 
náměstí z pohledu parkovací dispozice s avizováním stavu na vjezdové 
body. Základem při řešení jednotlivých úloh je snaha v maximální míře 
zjednodušit užití nové technologie, aby nedošlo k nárůstu režií, který by 
tak znehodnotil efekt energetických a fi nančních úspor.

U kolébky projektu stála společnost Porsenna o.p.s., hlavním projek-
tantem je Ing. Petr Žák (astatelier s. r. o., Praha) a zhotovitelem je společ-
nost Siemens Mobility s. r. o., Praha. Celkové náklady projektu 5,5 mil Kč, 
dotační podpora 3,8 mil Kč. Předpokládáme energetické úspory více, jak 
50 % (avšak se zvýšením kvality a rovnoměrnosti světla) a se současným 
provozem architekturního osvětlení.

Detailnější informace o projektu připravíme do některého z následují-
cích čísel Sušických novin. -vm-, foto ED
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Sušický trenér Hrubec: 

„Pauza od fotbalu může lidem otevřít oči“

Sport

Sportoviště města Sušice

Na opuštěný fotbalový tráv-
ník může momentálně pouze 
hledět smutným okem. Trenéra 
sušického áčka Pavla Hrubce 
pochopitelně mrzí, že se kvůli 
koronavirové pandemii v Česku 
předčasně ukončily jarní čás-
ti všech amatérských soutěží. 
Vynucená pauza od fotbalu ale 
i tak může přinést pozitivní mo-
menty. „Lidé třeba budou pře-
mýšlet trošku jinak,“ říká kouč 
v rozhovoru pro Sušické noviny. 

Mrzí vás ukončení sezony?
„Docela jo. Především cel-

kový stav, který není dobrý, to 
asi všichni vidí.“

Šlo ještě chví l i počkat 
a zkusit nižší amatérské soutě-
že dohrát v době, kdy to bude 
možné?

„Kdyby se sezona rozjela do 
půlky dubna, tak by to ještě asi 
šlo. Teď už je pozdě, spousty 
mužstev má v kádru dojíždějí-
cí, školáky a tak dále. Odehrát 
to dvoukolově (vložené zápasy 
v týdnu) by pro takové týmy byl 
hodně velký problém. Za stá-
vající situace by se to dohrát 
nestihlo.“

Jak zrušenou sezonu vní-
mají hráči?

„Na sociální síti máme spo-
lečnou skupinu, přes kterou 
jsme v kontaktu. Občas si ještě 
s někým napíšu osobně. Kluci 
mají za úkol trénovat individu-
álně, to znamená, že by měli 
naběhat za týden nějakou kilo-
metráž, k tomu mají dobrovolně 
nějaké posilování a další věci, 
které souvisejí s udržováním 
stavu těla i mysli.“

Plní zadané plány?
„V týmu máme tvrdé jádro, 

které to dodržuje velice dobře, 
někteří mě hodně překvapují. 

Pak jsou tam i jedinci, kteří by 
tomu mohli dávat víc. U nich 
jde o časové vytížení, možná 
i lehkou nechuť na sobě indivi-
duálně pracovat.“

Pokud během jara bude 
možné začít alespoň trénovat, 
pokusíte se mužstvo svolat na 
hřiště ke společným trénin-
kům a přípravným zápasům?

„Jakmile nám povolí, že mů-
žeme v nějakých skupinkách 
trénovat, chceme začít. Čím 
déle se bude pauza protahovat, 
bude to spíš probíhat jako pří-
prava na další sezonu.“

Je prostor přemýšlet nad 
posílením týmu?

„Snažil jsem se oslovit ur-
čitou skupinu hráčů. Někte-
ří mě ze slušnosti odmítli, že 
jsou spokojení v jejich stávají-
cím klubu. Někteří ještě nevědí, 
co a jak bude, tam máme situaci 
otevřenou.“

Václav Sommer připravil dceru Helenu na světový stolní tenis

Náhrady dětských kurzů a plaveckých kurzů 

na Sportovišti města Sušice, kvůli nouzovému stavu v ČR
V momentální krizové situaci se pro vás snažíme najít řešení za 

neprobíhající kurzy pro děti. Jelikož nevíme, kdy bude Sportoviště 

otevřené, nabízíme vám náhradu za nevybrané lekce formou letních 

dětských příměstských táborů a to i v případě otevření plaveckého 

bazénu do konce školního roku. (Při otevření bazénu doběhnou kur-

zy podle rozpisu.) Pokud se vám tábory líbí a chtěli byste přihlásit 

vaše dítě na tábor, i když nechodilo na kurzy, napište nám na e-mail:

info@sportoviste-susice.cz

TABULKA PŘÍMĚSTSKÝCH TÁBORŮ – NÁHRADY ZA PLAVECKÉ 

KURZY A TANEČNÍ A SPORTOVNÍ AKADEMII

TERMÍN         TIP TÁBORA  /  DOPORUČENÁ KATEGORIE  /  CENA PRO ÚČASTNÍKY KURZŮ

29. 6.–3. 7. Outdoor pro nejstarší z kurzů (14+) 500 Kč (obědy)

 6. 7.–10. 7. Outdoor od 7 let 500 Kč (obědy)

13. 7.–17. 7. Tábor s výletem náhrady + veřejnost 500 Kč (obědy) + 700 Kč (výlet)

20. 7.–24. 7. Taneční akademie především pro náhrady Taneční akademie 500 Kč (obědy)

27. 7.–31. 7. Tábor s výletem náhrady + veřejnost 500 Kč (obědy) + 700 Kč (výlet)

 3. 8.–7. 8. Plavecký tábor především pro náhrady Plavecké lekce 500 Kč (obědy)

10. 8.–14. 8. Tábor s výletem náhrady + veřejnost 500 Kč (obědy) + 700 Kč (výlet)

17. 8.–21. 8. Sportovní akademie především pro náhrady Sportovní akademie 500 Kč (obědy)

24. 8.–28. 8. Plavecký tábor především pro náhrady Plavecké lekce 500 Kč (obědy)

Kurzy Baby plavání a plavání pro dospělé na jaro 2020 jsou zrušeny. Zaplacené kurzy 

si můžete přesunout na léto nebo na podzim. Pro více informací nás kontaktujte na 

e-mailu info@sportoviste-susice.cz

„Rychlost a způsob, jakým se ten-
to sport hraje. Líbí se mi, že každá 
soupeřka hraje jinak, a já musím 
vymyslet taktiku, jak ji přehrát.“

V čem by ses chtěla nejví-
ce zlepšit? „V pohybu za stolem 
a psychice.“ 

Hraješ a porážíš vrstevníky 
i dospělé, vnímáš nějaký roz-
díl v jejich hře? „Rozdíl je, že 
s dospělými mám menší stres než 
s vrstevníky, které bych měla po-
rážet. A ženy jsou mnohem hráč-
sky vyspělejší, mají více zkuše-
ností a jsou rychlejší a chytřejší.“ 

Máš mezinárodní zkušenos-
ti, v čem hlavně jsou Asiaté lep-
ší? „Jsou úplně jiní než my, Ev-
ropané. Myslím si, že hlavním 
důvodem je celkově jejich chová-
ní a kultura. Jsou hrozně rychlí, 
pohybliví, chytří a myslím si, že 
trénují úplně jinak než my a taky, 
že jim jejich trenéři radí úplně 

Na sportovní stránce Sušic-
kých novin již několik let přiná-
šíme zprávy o úspěších nadějné 
stolní tenistky Heleny Somme-
rové. Její otec a původně i trenér 
Václav Sommer zde informuje 
o celostátních i mezinárodních 
výsledcích této čtrnáctileté hráč-
ky. Následující rozhovor nás ten-
tokrát blíže seznamuje s historií, 
zázemím, názory a cíli tohoto ro-
dinného tandemu.

Dalo by se říct, že dcera nava-
zuje na vaší hráčskou kariéru, co 
bylo vaším největším úspěchem? 
„Hrál jsem 55 let, největším úspě-
chem byl krajský přeborník v žá-
kovských kategoriich. Nyní již ne-
hraji, jsem po operaci ruky, pouze 
s Helčou vydržím trénink, tak dvě 
hodiny denně.“

Vychoval jste celou řadu stol-
ních tenistů (mimochodem: Jak 
k tomu došlo?), včetně svých 
dětí. Mohl jste tedy rozpoznat, 
kdy se u vaší dcery projevil ten 
neobyčejný talent? „Když jsem 
se vrátil do Sušice z Prahy založil 
jsem oddíl, kde byli jenom žáci 
a trénoval jsem je každý den. O ví-
kendu jsem s nimi jezdil po turna-
jích. Později dospěly děti ostatních 
hráčů, oddíly se spojily a kluky 
jsme přes nejnižší soutěže dovedli 
do divize. Každý rok bylo přibliž-
ně 15 dětí. Syn Patrik byl mistrem 
republiky a zúčastňoval se mezi-
národních turnajů. Vítovec hrál 2. 
ligu, starší Mazura byl v reprezen-
taci dorostu a jeho brácha David 
hrál 3. ligu v Plzni, dílčí úspěchy 
jsme dosáhli vítězstvími v kraj-
ských soutěžích žáků. A když za-

čala hrát dcera, měl jsem 
určité zkušenosti a hodně 
jsem viděl a došlo mi, že 
má předpoklady vyrovnat 
se těm nejlepším.“

Nebylo v jejím dětství 
období, kdy třeba už ne-
chtěla dál trénovat? „Dě-
lala a stále dělá pro ten 
sport maximum, takže ne.“

Kde teď hraje a podí-
líte se ještě jako trenér 
na její přípravě? „Když 
ji bylo 13 let, usoudil jsem, 
že je čas odejít do Pra-
hy a trénovat s těmi nej-
lepšími. Hraje extraligu 
za SK Dobre a první ligu 
žen za El Niňo Praha, jako 
nejmladši hráčka. Teď si 
spolu občas ještě zahrajeme, ale 
pro radost a už nejsem její trenér.“

Co byste si přál, aby Helena 
dokázala? „Přáním je, aby hrá-
la za ženskou reprezentaci, pro-
tože prošla všemi žákovskými 
reprezentacemi.“

Na další otázky odpověděla 
Helena Sommerová:

Jaké cíle máš ve stolním teni-
se ty? „Můj cíl je medaile z mis-
trovství Evropy, dostat se do žen-
ské reprezentace a dostat se na 
olympiádu.“

Jakého úspěchu si nejvíce ce-
níš? „Nelze říct jen jeden úspěch, 
takže jich uvedu víc – 3. místo na 
mistrovství Evropy mladších žá-
kyň, účast na top 10 hráček Evro-
py 2019, 5.–8. místo na mistrovství 
Evropy st. žákyn 2019, a 11. místo 
na světovém žebříčku.“

Co tě na této hře nejvíce baví? 

Není pro fotbal diskrimi-
nační, že zákaz hraní může 
u amatérů trvat ještě dlouho?

„Pokud bychom řešili, co je 
a co není diskriminační, nebaví-
me se o ničem jiném. To je jako 
dokola rozebírat, proč je otevře-
ný tenhle krám a proč tenhle 
ne. Myslím, že na prvním místě 
bylo udržet zdravé Česko a až 
pak řešit tyhle věci. Tahle si-
tuace mohla lidem otevřít oči, 
aby přemýšleli trošku jinak. Asi 
všem chybí sociální kontakt, co 
se týká kultury, sportu, restau-
rací a podobně. Ve sportovním 
prostředí by se lidé k sobě třeba 
mohli začít lépe chovat. Rivalita 
k tomu patří, ale mělo by v tom 
zůstat i přátelství. Mohli bychom 
si začít sami sebe víc vážit, víc 
se respektovat a být vstřícnější.“

Chybí hráčům fotbal?
„Jak jsem říkal na začátku. 

V týmu je u nás velká skupina, 

která je určitě hladová a pracuje 
na sobě. Jsou to sportovci tělem 
i duší. Jiní se možná přizpůso-
bili takové pohodlnosti a dělají 
toho méně. Já jsem teď najed-
nou zjistil, že mám spousty času 
na práci doma, na chalupě, za-
hradě, pomáhám rodičům. Když 
člověk není líný, dělá tyhle věci 
a věnuje se tomu, co nestíhá bě-
hem běžného kolotoče. Ale sa-
mozřejmě mně fotbal schází, 
chybí mi parta lidí a další věci.“

Na nedávném sportovním 
plese jste byl oceněný za práci 
pro sušický fotbal. Co to pro 
vás znamená?

 „Já už jsem to říkal veřejně pří-
mo na plese. V kolektivních spor-
tech nemám moc rád individuální 
ocenění,  i když to k tomu samo-
zřejmě také patří. Spíš je to oce-
nění za práci celého kolektivu,  že 
naše parta funguje. Asi bychom 
čekali lepší výsledky,  ale vzhle-
dem k situaci,  která momentálně 
okolo sušického fotbalu panuje, 
 musíme být pokorní a zčásti spo-
kojení. Spíš to beru jako úspěch 
celého oddílu a lidí okolo.“

Zvedá se podle vás nála-
da kolem celého sušického 
fotbalu?

„Asi jo. Nesportovní společ-
nost nám trošku nevěří, ale ur-
čitě se to hodně zlepšilo a dál 
zlepšuje, věřím, že to půjde ješ-
tě nahoru.“

Zbrzdí fotbalová pauza vý-
voj mladých talentů v Sušici?

„Ty to nejvíc poznamená. 
Tím, že musí doma zvládat ško-
lu a ještě si k tomu našli brigá-
dy, nemají tolik času na trénink. 
Ale zase je to mladý organis-
mus, který se nakopne a rychle 
se učí. Oni to doženou.“

Jonáš Bartoš

něco jiného, než všichni evropští 
trenéři nám.“

Jak často trénuješ a máš 
ráda i školní výuku? „Trénuji 
2x denně, ráno 1 a půl hodiny, od-
poledne 2–3 hodiny trénink plus 
každý den 20–60 minut fyzička. 
A školu moc nemusím popravdě, 
těžko se to s tím sportem stíhá.“

Provozuješ i jiné sporty, či 
máš ještě další zájmy? „Ráda 
běhám, cvičím a plavu.“ 

Jak se změnil letošní plán 
tréninků a turnajů, už víš, kdy 
se asi začne hrát a jaký velký 
turnaj letos bude? „Nemohu tré-
novat v oddíle, trénuji doma s tá-
tou, anebo přijedou spoluhráčky. 
Turnaje jsou zrušeny, nevím co 
bude dále a všechno se přeložilo, 
zatím se neví na kdy.“ 

Děkuji za odpovědi a přeji do 
budoucna tu olympiádu. 

Eduard Lískovec 

Pavel Hrubec – bývalý hráč a nyní trenér sušického fotbalového áčka 

Sportoviště města Sušice 
hledají kandidáta na pracovní pozici: 

Recepční
Jedná se o záskok za mateřskou dovolenou. Pracovní smlouva 

na dobu určitou.

Pokud rádi pracujete s lidmi a dokážete příjemně vystupovat, 

k tomu ovládáte základní znalosti sady MS OFFICE, a základy angličtiny 

nebo němčiny, máte chuť učit se novým věcem a být součástí organizace, 

která si je vědoma hodnoty lidského života – pak hledáme právě vás.

Čemu se budete převážně věnovat? 
• odpovědnost za zabezpečení kvalitního provozu recepce

• komunikace s klienty – převážně prodejní činnost a podání informací

• komunikace se svými kolegy – recepce je u nás taková křižovatka, 

 kde se shromažďují informace

• administrativní činnosti (evidence, zabezpečení chodu recepce, 

 vyřizování e-mailů a telefonních hovorů apod.)

Co požadujeme? 
• základní znalost sady MS OFFICE (Outlook, Excel, Word)

• příjemné a vstřícné vystupování

• orientaci na zákazníka

• pečlivost, samostatnost, schopnost rychle reagovat

• základní znalost AJ nebo NJ

• časovou fl exibilitu (dvousměnný provoz – ranní, odpolední)

Proč k nám jít? 
• přátelský kolektiv – všechny nás budeš znát osobně,

 zakládáme si na přátelské a uvolněné atmosféře

• stabilita – práce ve stabilní organizaci

• zkušenosti – naučíš se nové věci spojené nejen s prodejem, snažíme 

 se společně rozvíjet a růst

• plat 21 000 Kč

• a celá řada benefi tů

V případě vašeho zájmu o nabízenou pozici, pošlete nám prosím váš 

životopis na e-mail: adresu rousova@sportoviste-susice.cz 
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Od nejstarších dob muse-
li lidé čelit různým epidemiím 
a pandemiím. Evropu ale i naše 
země sužovaly téměř pravidelně 
se opakující morové epidemie. 
Prvá vlna morové nákazy zasáh-
la české země v roce 1349, další 
v letech 1357–1363. V 15. stole-
tí se epidemie moru opakovaly 
v téměř dvacetiletých intervalech. 
Například v roce 1680 si „vídeň-
ský“ mor vyžádal v Čechách na 
100 tisíc obětí. Poslední morová 
pandemie řádila u nás v letech 
1711–1715. Aby toho nebylo málo, 
vystřídalo pak tato neštěstí něko-
lik epidemií cholery.

Dýmějový mor přenášela kry-
sí blecha, jejímž hostitelem byli 
nejrůznější hlodavci, ve středo-
věku převážně krysy. Nakažení 
umírali zpravidla během dvou 
týdnů, onemocnění se projevo-
valo vysokou horečkou, v další 
fázi tvorbou bolestivých černých 
zduřenin – dýmějí, nejčastěji 
v tříslech a v podpaždí. Kritické 
stádium provázel průjem a zvra-
cení, nakonec přicházel plicní 
mor – prudký zánět plic. Úmrt-
nost nabývala takového tempa, 
že mu hrobníci vůbec nestačili 
a situace si vyžádala hromad-
né pohřbívání zesnulých. V celé 
Evropě vznikaly masové hroby 
s těly naskládanými až v pěti 
vrstvách... Ti kteří přežili, byli 
zcela šokovaní a zmatení. Ne-
zmohli se na nic víc, než na to, 
že zvýšili své náboženské akti-
vity. Setrvávali v dlouhých mod-
litbách, městy procházela kající 
procesí fl agelantů – sebemrska-
čů. Jako ochránce proti moru lidé 
uctívali zvláště svatého Šebes-
tiána, v 15. století po záchraně 
města Kostnice v době konci-
lu se šířil kult sv. Rocha, v ba-
rokní době k těmto „morovým“ 
světcům přibyla svatá Rozálie. 
Jako dík za vyváznutí z epide-
mie vyrostly v řadě měst moro-
vé sloupy. Permanentní hrozba 
„černé smrti“ inspirovala umělce 
k tvorbě působivých cyklů „Tan-

ce smrti“. Také slavný obraz Pi-
etra Brueghela „Triumf smrti“ 
z roku 1562 je bezprostřední re-
akcí na časté morové epidemie.

Rovněž v našem kraji je do-
dnes živé povědomí o tragédii 
morových nákaz. V letech 1678 
– 1681 postihla Sušici velká mo-
rová epidemie, která podnítila 
zřízení nového pohřebiště na 
dnešním Hořejším předměstí, 
k němuž záhy přibyla hřbitovní 
kaple sv. Rocha. Připomíná se, 
že už roku 1678 vypravili Sušičtí 
velké prosebné procesí k Panně 
Marii do Strašína. Prosby Mat-
ka Boží vyslyšela, morová rána 
ustoupila a tak věřící ze Sušice 
se zavázali ke každoročnímu pu-
tování do Strašína.

Ohlasy těžkých dob moro-
vých epidemií najdeme v řadě 
místních lidových pověstí. Podle 
některých vyprávění tradova-
ných v Kašperských Horách byli 
místní lidé přesvědčeni o tom, že 
za šíření zhoubné infekce mo-
hou cikáni především pro jejich 
kočovný způsob života. Jednu 
z cikánských žen proto z pomsty 
krutě ztýrali a pak za městem 
upálili. Dříve než ta nešťastnice 
vypustila duši, stačila na město 
přivolat trest v podobě „černé 
smrti“. Nastalo hrozné umírání 
a pohřební vozy tak bez ustá-
ní vozily nebožtíky z města ke 
hřbitovu u svaté Anny. Na Šibe-
ničním vrchu se v té době obje-
vily dvě děsivé postavy sklízející 
trávu – Morový dědek a Moro-
vá bába... Lidi na celém konti-
nentu nakonec strašily i bizarní 
ochranné masky lékařů s velký-
mi zobáky, do nichž byly z důvo-
dů „dezinfekce“ vkládány různé 
bylinky.

 S událostmi jisté morové epi-
demie má bezprostřední souvis-
lost jedna vzácná umělecká pa-
mátka v Kašperských Horách. 
Jedná se o pozdně gotický oltář 
Panny Marie Ochranitelky z kon-
ce 15. století. Soudě podle jeho 
ikonografi e, má dílo bezprostřed-

Epidemie, pandemie...
ní souvislost s morovou nákazou, 
která podle Starých letopisů čes-
kých se šířila naší zemí právě 
roku 1495. Retabulum s Mado-
nou a dvěma svatými patrony, 
pod jejichž ochranou klečí do-
nátoři a další prosebníci, vyja-
dřovalo poděkování za ochranu 
proti moru. Dílo vyzdvihuje roli 
Panny Marie jako přímluvkyně 
před Bohem. Její plášť je sym-
bolem ochrany, tvoří štít proti pa-
dajícím šípům, jež od nejstarších 
dob znázorňovaly nosiče nemo-
cí, zvláště moru. Právě šípy jsou 
zcela nezbytným atributem pro-
timorového světce sv. Šebestiána, 
který je v arše nápadný svým ide-
alizovaným mladistvým zjevem. 
Role sv. Kryštofa, podle jména 
„nositele Krista“, spočívala nejen 
v záštitě pocestných a poutníků 
ale především v ochraně věřících 
před jakýmkoliv náhlým úmrtím.

Na „svaté cestě“, která vede 
z města ke hřbitovu a kostelu 
sv. Mikuláše vystavěli Kašper-
skohorští několik kaplí. Jedna 
z nich (dnes proti podniku ME-
DICA-FILTER) byla zasvěce-
na tradičním morovým světcům 
– sv. Šebestiánovi, sv. Rozálii 
a sv. Rochu. V kapli býval umís-
těn obraz na dřevěné desce zná-
zorňující tyto patrony, vytvoře-
ný malířem Pockem roku 1860. 
Dílo u příležitosti oprav toho-
to svatostánku daroval místní 
měšťan Achaz Hable. Obecně se 
připomíná, že sv. Šebestián byl 
římský voják umučený za císaře 
Diokleciána kolem roku 288. Ve 
skupině Čtrnácti pomocníků se 
jako ochránce proti moru obje-
vuje se sv. Rochem, který žil na 
počátku 14. století. Roch z Mont-
pellieru údajně rozdal svůj ma-
jetek a jako poutník se vypra-
vil do Říma. Cestou prý pečoval 
o nemocné, řadu z nich zázrač-
ně uzdravil až se sám nakazil. 
V ústraní pak očekával svůj ko-
nec. Přidal se k němu ale jakýsi 
pes, který mu přinášel jídlo. Sva-
tý Roch bývá zobrazován jako 

poutník v doprovodu psa, kte-
rý někdy olizuje hnis, vytékající 
z vředu na světcově noze. Úcta 
ke svaté Rozálii jako ochránky-
ni proti nakažlivým nemocem 
se u nás prosazovala od 17. sto-
letí. Rozálie (1130–1166) se na-
rodila na Sicílii do vysoce posta-
vené rodiny. Jako velmi mladá 
vstoupila do kláštera, ale záhy 
se rozhodla pro poustevnictví. 
Usadila se v jeskyni na Mon-
te Pellegrino poblíž Palerma. 
Když roku 1624 byly do Paler-
ma přeneseny její ostatky a ulo-
ženy v místní katedrále, v městě 
ustala morová epidemie. Zob-
razována bývá s něžnými rysy 
dívčího mládí jako poustevnice 
s nepokrytými vlasy s věnečkem 
bílých růží na hlavě, často s kří-
žem a umrlčí lebkou v rukou. Je 
pro nás zajímavé, že svatá Ro-
zálie spolu se svatým Rochem 
si našla své čestné umístění mezi 
hlavními sochami monumentál-
ního hlavního oltáře kostela sv. 
Markéty v Kašperských Horách. 
Vzhledem k tomu, že oltář vzni-
kl v roce 1720, tedy v době ješ-
tě blízké morové pandemii z let 
1711–1715, odrážela ikonografi e 
tohoto oltáře zcela aktuálně do-
bovou náladu poznamenanou ješ-
tě doznívajícím strachem z mo-
rové nákazy. Podobně ochránce 
proti moru – svaté Rocha a Še-
bestiána svými sochami připo-
mínal už od poloviny 17. století 
hlavní raně barokní oltář v míst-
ním kostele sv. Mikuláše.

Důvěru našich předků v po-
moc Boží odrážejí také četné 
prosby za odvrácení moru za-
znamenané ve starých modliteb-
ních knihách barokní doby jako 
například tato a podobná slova: 
„Svatá Maria, Matko Boží, vy-
svoboď nás od války, moru, hla-
du i vší bídy... Dobrotivá Hvězdo 
mořská, potři tento mor!..Ó, Ježí-
ši, zachraň ty, za které prosí Pan-
na a tvá Matka Maria...!“

Vladimír Horpeniak
Muzeum Šumavy Kašperské Hory

tože mě něco, co je v nich na-
psáno, dělá dobře. Popis krajiny, 
popis situace, vybavím si proto 
i vlastní vzpomínku. Je mi pří-
jemně, když je čtu, přestože vím, 
co bude v další větě. Asi je to 
dost nepochopitelný stav. Čte-
nář obvykle s napětím čeká, co 
přijde. Já to mám jinak.“

Máte nějaké zásady, kterých 
se při psaní držíte?

„Zlepšovat se. Dotahovat text 
stylisticky. Přemýšlet nad kaž-
dým slovem. Nad tím, jak je se-
řadit. Je to trochu jako psát ver-
še. A taky musí mít autor silný 
příběh. Něco tak zajímavého, co 
ho udrží v pozici vsedě s prsty na 
klávesnici. Co ho donutí hodiny, 
dny a měsíce pracovat na projek-
tu s nejistým výsledkem. Chce to 
velký zápal a víru, že se to poda-
ří. Nedá se to dělat jenom jako. 
Je třeba do toho dát všechno.“

Máte nějakou radu pro za-
čínající spisovatele? 

„Je možné si jen vymýšlet – 
fabulovat, konstruovat něco na 
základě toho, co jste někde už 
četli. Sedět nad tím a vylepšo-
vat… Já si ale myslím, že je tře-
ba něco zažít. Tedy mít určité ži-
votní zkušenosti. Příběh vzniká 
z prožitku. Čím je ten prožitek 
pro autora silnější a důležitější, 
tím lépe je ho schopen popsat 
a znovu prožít na papíře. Přitom 
může jít samozřejmě o zdánlivě 
nezajímavou drobnost. A samo-
zřejmě musí zvládnout i řeme-
slnou stránku věci. Potom může 
výsledek jeho práce někoho oslo-
vit a zaujmout.“

Měl jste už spisovatelský 
blok? 

„Blok je stav, kdy autor nemá 
z různých důvodů sílu pracovat. 
Je možné, že mu jen chybí pří-
běh, že prochází obdobím živo-
ta, kdy ho zajímají jiné věci. Asi 
nemá smysl sedět u stolu a snažit 
se inspiraci vysedět. Je to mimo 
nás. Buďto to přijde, anebo už 
ne. Každá knížka může být po-
slední… Pokud tedy není člověk 
profesionálním autorem, a to já 
nejsem.“

Dáváte přednost moderním 
technologiím, nebo radši máte 
psaní na papír?

„Kdysi jsem psal na psacím 
stroji Remington. Průklepové 
papíry, kopíráky. Napsal jsem 
větu a vzápětí mě napadlo, jak ji 
napsat přesněji a lépe. Přepiso-
vání dokola, trhání a znovu pře-
pisování. Toho všeho mě jedno-
ho dne zbavil počítač. To byla 
úžasná chvíle. Věta je správně 
napsaná, když ji alespoň deset-
krát přepíšu. To je s počítačem 
obrovsky snadné.“

Kde berete inspiraci?
„Všude kolem sebe. Co vidím, 

co slyším. V obdobích, kdy píši, 
s sebou nosím zápisník. Všechno 
je třeba si poznamenat. Ráno se 
probudím a zapíši si sen. V noci 
se mi zdá o tom, na čem jsem 
předtím pracoval a podvědomí 
mi nabídne cestu dál anebo řeše-
ní nějaké zapeklité situace. Je to 
takový somnambulní stav. Zažil 
jsem ho už na vysoké škole, když 
jsem se připravoval na zkoušky. 
Dlouho do noci jsem se učil, měl 
jsem na svém oboru hodně mate-
matiky, a potom usnul a přitom 
dál řešil problém. Mozek pracuje 
i ve spánku. Stává se, že se ráno 
probudíte a znáte řešení úlohy, 
kterou jste večer nemohli vyře-
šit. Tohle to u mě fun-
guje i při psaní.“

Eliška Saxlová, 2. A

Mezinárodní den dětské kni-
hy se slaví již od roku 1967. 2. 
dubna si svět připomíná výročí 
narození známého dánského spi-
sovatele a především autora po-
hádek H. Ch. Andersena. S jeho 
jménem spojují již od roku 2000 
knihovníci i celou řadu dalších 
akcí, např. Noc s Andersenem, 
která se snaží přiblížit knihu 
dětskému čtenáři. Podobný cíl 
má i Mezinárodní sdružení pro 
dětskou knihu. Tato organizace 
byla založena v roce 1953 a mezi 
zakládajícími členy byli např. 
spisovatelé Erich Kästner nebo
Astrid Lindgrenová. Předním 
cílem pořadatelů je přinést do 
dětských rukou kvalitní četbu 
pro rozvoj dětské fantazie. Záro-
veň se snaží upozorňovat na nové 
dětské knihy. V České republice 
se můžeme setkat i s dalšími po-
dobnými akcemi, např. projekt 
– Čteme dětem – nabádá rodiče, 
aby četli svým ratolestem. 

Jan Poláček je český spiso-
vatel, který se psaní knížek vě-
noval již od útlého věku. Vystu-
doval technickou kybernetiku 
na ČVUT, a přestože žije v Pra-
ze, Šumava se stala jeho druhým 
domovem. Do literatury vstou-
pil jako autor knih science fi cti-
on a teprve nedávno se rozhodl 
psát knihy určené právě pro děti.

Co vás přivedlo ke psaní?
„Řekl bych, že četba. V dět-

ství jsem knihám věnoval pod-
statnou část volného času. Četl 
jsem dřív, než jsem začal chodit 
do školy. Už ani nevím, jak jsem 
se to naučil. V té době nebyla ob-
vyklá televize, o počítačích ani 
nemluvě. A právě čtení, nejprve 
pohádek, a později dobrodruž-
né literatury, ve mně probouzelo 
fantazii. Jako kluk jsem měl rád 
edici KOD, tedy knihy odvahy 
a dobrodružství, z nakladatel-
ství Albatros. A ještě na základ-
ní škole jsem napsal svou první 
povídku science fi ction.“ 

Psal jste dříve i jiné knížky 
než jen dětské?

„Vážněji jsem začal psát až 
někdy na konci osmdesátých let. 
A k dětským knížkám jsem se 
dostal teprve nedávno. Původně 
jsem psal pro dospělého čtená-
ře. Zpočátku, jak už bylo řeče-
no, science fi ction. Nejprve po-
vídky, později i fantasy román. 
Zprvu jsem ke psaní potřeboval 
v příběhu akci, dobrodružství. 
Až časem jsem si uvědomil, že 
to vlastně není nutné. Že kouzlo 
příběhu tkví v něčem zcela ji-
ném. Začal jsem psát psycholo-
gické romány, literaturu faktu. 
A až potom jsem se vlastně jen 
náhodou dostal k dětské knize.“

Máte momentálně něco ro-
zepsaného, nebo se teď věnuje-
te něčemu jinému?

„Teď už delší dobu pracuji na 
scénáři k fi lmu, který je inspiro-
vaný mou knihou Malostranský 
ďábel. Je to takový běh na dlou-
hou trať. Knihu si napíše autor 
sám a posléze, když má štěstí, mu 
ji nějaký nakladatel vydá. Film 
je kolektivní práce. Pro spisova-
tele je to na jednu stranu příjem-
ná změna. Všechno neleží jen na 
něm. Ale zase je o něco kompli-
kovanější sladit se s ostatními. 
Teď už ale plánujeme natáčení. 
Předpokládám, že na podzim se 
to rozjede.“

Kdo je váš vzor?
„Asi se nedá říci, že mám 

vzor. Mám rád některé autory 
a jejich díla. K některým kníž-
kám se čas od času vracím, pro-

24. 4. Světový den laboratorních zvířat, 26. 4. Mezinárodní den vzpomínky na Černobyl,

26. 4. Svět. den duševního vlastnictví, 27. 4. Svět. den grafi ky, 29. 4. Mezinárodní den tance, 

30. 4. Den pracoviště, 2. 4. Mezinárodní den dětské knihy

Ohlédnutí za Celostátní přehlídkou dětských recitátorů
V pátek 6. března 2020 se ko-

nalo okrskové kolo Celostátní 
přehlídky dětských recitátorů.

Tato soutěž se konala v pro-
storách Komunitního centra ve 
Středisku volného času Sušice.

Recitovat přišlo celkem 54 
žáků z osmi škol a to ze základ-
ních škol: Sušice, Lerchova ul. 
a T. G. Masaryka, Hrádek u Su-
šice, Dlouhá Ves, Hartmanice, 
Hlavňovice, Žichovice a z Gym-
názia Sušice.

Soutěžilo se v pěti katego-
riích. Porota měla opět neleh-
ký úkol.

Nakonec bylo rozhodnuto 
a zde jsou výsledky:

0. kategorie: 1. místo Matěj 
Ston ZŠ T. G. Masaryka Sušice, 
2. místo Vojtěch Kouba ZŠ Suši-
ce Lerchova, 3. místo Eliška Kočí 
ZŠ Sušice Lerchova.

I. kategorie: 1. místo Klá-
ra Kašíková ZŠ Hartmanice,
2. místo Berenika Jonášová ZŠ T. 
G. Masaryka Sušice, 3. místo Já-
chym Kouba ZŠ Sušice Lerchova.

II. kategorie: 1. místo Sofi e 
Koutná ZŠ T. G. Masaryka Su-
šice, 2. místo Viktorie Vilhel-
mová ZŠ a MŠ Hrádek u Sušice,

3. místo Nela Capcarová ZŠ Su-
šice Lerchova.

III. kategorie: 1. místo Zuza-
na Kulhánková Gymnázium Su-
šice, 2. místo Anna Traplová ZŠ 
T. G. Masaryka Sušice, 3. mís-
to Kamila Němcová ZŠ Sušice 
Lerchova. 

IV. kategorie: 1. místo Julie 
Traplová ZŠ T. G. Masaryka Suši-
ce, 2. místo Hana Vávrová Sušice 
Lerchova, 3. místo Anna Matouš-
ková ZŠ T. G. Masaryka Sušice.

Těchto patnáct žáků postoupi-
lo do okresního kola. 

Plánované okresní kolo, kte-
ré se mělo konat 27. března 2020 
v ZUŠ Klatovy, bylo z rozhodnu-
tí MŠMT zrušeno. Akce proběhla 
za fi nanční podpory z Grantového 
programu města Sušice.

Chtěla bych touto cestou podě-
kovat členkám poroty Mgr. Haně 
Šiškové, Mgr. Dagmar Kratochví-
lové a Mgr. Jiřině Polákové, paním 
učitelkám za přípravu žáků na tuto 
soutěž a všem recitátorům za jejich 
skvělé výkony. 

Marie Ludvarová, 
SVČ při ZŠ Sušice Lerchova
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Řádková inzerce

PRODEJ
Prodám Hyundai Elantra, 1.6, r. v. 
2005, 1. majitel, garážovaná, bez 
koroze. Najeto 129 000 km. Vel-
mi dobrý stav. Cena dohodou. Tel. 
732 66 99 14
Prodám různé staré obrazy – kra-
jiny, zátiší, květiny, olejomalby. Tel. 
792 229 217

KOUPĚ
Koupím Simson S51, Jawa Pio-
nýr, Pérák , ČZ a jiný veterán, stav 
nerozhoduje i motodíly. Telefon:
776 822 803
Koupím staré pivní láhve s litý-
mi nápisy, staré zápalkové nálep-
ky a krabičky, reklamní plechové 
a smaltové cedule, papírové dopis-
ní zálepky, staré pohlednice Sušice 
a okolí. Přijedu! Tel. 606 494 996
Koupím starý nábytek, obrazy, 
šperky, hodiny a jiné staré věci 
z pozůstalosti – i poškozené. Tel. 
603 907 027
Koupím staré vojenské přilby, bo-
dáky, celty, maskáče, odznaky, vy-
znamenání, čepice, atd. Volejte na 
775 628 987
Koupím starší motorku Babeta, 
Jawa, Zetku, Simson, Pionýr, Sta-
dion. Tel: 721 707 587
Koupím známky, mince, bankov-
ky, obrazy, staré hodiny, vojenské 
předměty – šavli, uniformu a po-
dobně. Můžete nabídnout i jiné staré 
předměty nebo celou sbírku a po-
zůstalost. Tel: 722 777 672 

BYTY – NEMOVITOSTI 
Pronajmu v Sušici, Nádražní ulici 
plechovou garáž o velikostech 3x5 
metrů. Tel. 607 887 492
Nabízíme pronájem prostor místo 
Rodinného centra Sušice – Med-

vídek, z. s., Nuželická 26, 342 01. 
Částka je 3 500 Kč na měsíc bez 
energií. Volný od 1. 5. 2020. Tel. 
724 324 757. 
Koupím stavební pozemek, ma-
nipulační plochu, sklady atp. Veli-
kost cca 1 500 m2 až cca 2 500 m2. 
V okolí Sušice do 15 km. Prosím, 
nabídněte. Tel. 608 775 005
Oceňování nemovitostí – pro pro-
dej, darovací smlouvu, dědické ří-
zení, úvěr, hypotéku, účetnictví 
apod. – kvalitně a rychle. I. Dráb-
ková, Sušice. Tel. 608 117 789.

RŮZNÉ
Nabízím – jazykové a stylistické 
úpravy textu, korektury bakalář-
ských a magisterských prací a růz-
ných publikací; doučování z čes-
kého jazyka; přípravu na přijímací 
a maturitní zkoušky. Více informa-
cí na www.hezkycesky.top nebo na 
tel. 606 494 996
70/174 nekuřák mladšího vzhle-
du hledá ženu štíhlejší nad 60 let, 
která ještě věří v lásku. Odpovím 
všem, Klatovy, Sušice a okolí. Tel. 
702 869 089
Divadlo Schody se ptá obča-
nů, zda nemá někdo doma staré 
křeslo. Potřebujeme do nové hry. 
Vyšší ušák, a lehký na stěhování.
Tel. 607 839 779
Spravím staré knihy, svážu diplo-
mové práce. Tel. 739 744 687
Nabízím strojní čištění koberců, 
sedacích souprav, křesel, židlí a ča-
lounění. Zdeněk Kubeš, telefon:
607 630 244
Nabízím – stříhání živých plo-
tů, ovocných stromů, sečení trávy 
a údržbu zahrad. Tel. 722 768 643
Provedu opravy střech, komínů, 
natěračské a drobné zednické prá-
ce. Sušice a okolí. Tel. 721 484 172

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

tel: 376 524 151
mobil: 604 319 903

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

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

PŘÍMÝ KUPUJÍCÍ 
KOUPÍ VÁŠ BYT 

V SUŠICI
PROSÍM VOLEJTE
TEL.: 774 034 774

Dražovický AGROPOL s.r.o., Dražovice 83
zemědělská společnost hledá zaměstnance na pozici

ošetřovatel skotu – dojení, směnný provoz, 
pracoviště Mléčná farma Dražovice

Nabízíme:   •   hlavní pracovní poměr
                 •   závodní stravování
                 •   zajištění dopravy
                 •   velmi dobré platební podmínky

Nástup možný ihned.
Kontakt:      •   tel.: 602 236 572, 723 042 034

                 •   email: firma@drazovicky-agropol.cz

Vzkaz pro naše děti…

Informační leták k zápisům do Mateřské školy Sušice, Smetanova 1095,
okres Klatovy, příspěvková organizace – školní rok 2020/2021

Příjem Žádostí o přijetí bude od 2. 5. 2020 do 12. 5. 2020 tímto způsobem:
datovou schránkou, poštou nebo odevzdat do poštovní schránky ško-

ly (v zalepené obálce s označením „zápis“). Formuláře jsou ke stažení na
e-mailu: mssusice@seznam.cz

K žádosti doložte: evidenční list, čestné prohlášení rodičů a kopii oč-
kovacího průkazu (nahrazuje potvrzení pediatra).

Seznam přijatých dětí bude zveřejněn na webových stránkách školy 
(www.mssusice.cz) dále na úřední desce MŠ. Termín zveřejnění: 25. 5. 2020. 

Na seznamu budou děti uvedeny pod registračními čísly. Od 25. 5. 2020 
si rodiče telefonicky vyžádají registrační číslo dítěte (č. tel. MŠ – 376 524 
428 od 8 do 14 hodin). 

Zveřejněním seznamu s přidělenými registračními čísly se považují 
rozhodnutí, kterým se vyhovuje v žádosti o přijetí k předškolnímu vzdě-
lávání. Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude vydáváno dne 2. 6. 2020 
od 9.00–11.00 hodin v ředitelně MŠ.

věříme, že co nevidět zase všichni hezky pošlapeme do té naší 
školky. Nám už se po vás stýská. Nemůžeme se dočkat, až si spo-
lu opět užijeme spoustu zábavy a naše Smetanka se zase rozzáří 
radostí a smíchem.

Bez vás je ve školce smutno a tak nás napadlo, že pokud nám 
chcete nakreslit obrázek, něco vyrobit nebo vyfotografovat jak trá-
víte dlouhý čas, poproste maminku nebo tatínka, ať nám to pošlou 
na e-mailovou adresu: mssusice@seznam.cz. 

Bohužel letos jsme museli naše společné vystoupení pro ma-
minky odložit (Veřejná akademie). Všichni ale doufáme, že se brzy 
uvidíme a všechny naplánované akce k výročí školy doženeme. 

Myslíme na vás, opatrujte se a všem přejeme pevné zdraví.
Paní učitelky a paní ředitelka MŠ



houslová dueta a čtyřruční kla-
vír. Tehdy se „urodila“ celá 
plejáda výborných žáků, budu 
jmenovat T. Baierla, M. a V. Je-
línkovy, M. Tomanovou – hous-
le, J. Venclíka, Z. Kratejlovou, 
P. Kulvejtovou, Z. Kantorovou, 
M. Hrachovou – klavír. Žáci TO 
vyhráli v roce 1981 v krajském 
kole soutěže folklórních sou-
borů v Plzni v 1. a 2. kategorii 
1.místo – jako korepetitor pra-
coval s TO učitel J. Pruner. Žáci 
HO se svými učiteli provedli 5 
výchovných koncertů pro MŠ 
a ZŠ, koncerty pro důchodce, 
při vernisážích výstav, na před-
volebních schůzích, k výročí 
osvobození, v Muzeu Šumavy 
a mnohé jiné. V LDO – loutko-
herectví – nahradil Vl. Sedlec-
kého vedle M. Baleje F. Faic.

V roce 1982 odešla J. Plcho-
vá a za ni nastoupil Václav Pul-
kráb jako učitel příčné fl étny, 
do té doby fl étnista symfonic-
kého orchestru FOK. Vzpomí-
nám na něj jako na výborného 
muzikanta a učitele, který mezi 
nás velmi rychle zapadl jako ve-
selý a přátelský kolega a vycho-
val mnoho dobrých žáků.

V roce 1983 soutěžil již také 
komorní pěvecký soubor pod 
vedením J. Baierla, který zís-
kal v krajském kole v Plzni ve
2. kategorii 1. místo jako abso-
lutní vítěz s postupem do národ-
ního kola v Pardubicích. Tehdy 
bylo uděleno zvláštní uznání po-
roty T. Baierlovi za vynikající 
instrumentální doprovod. Su-
šický dětský sbor se svým sbor-
mistrem J. Baierlem ještě stále 
pracoval pod hlavičkou MDPM 
(Městský dům pionýrů a mláde-
že), až v pozdějších letech byl 
převeden pod LŠU, a proto bude 
zmiňován v příštích článcích.

Ve školním roce 1982–3 již 
nebyl otevřen LDO – loutko-
herectví, patrně pro nedosta-
tek žáků a také žáků celkově 
ubylo na 299. VO měl poprvé 
více žáků než HO, a to 112 
(HO – 110) v 8 ročnících s PVv 
(přípravnou výtvarnou výcho-
vou). Najednou chtěli všichni 
více kreslit a malovat než hrát 
a zásluhu na tom měla učitelka 
M. Teichmannová, která uměla 
podchytit v dětech jejich zájem 
a talent. A.Fišerová

fotoarchiv ZUŠ

Dobrý den, přátelé. Zanechme 
dnes tématu koronavirové pande-
mie. Je jí všude plno. Zastavme se 
ještě u Velikonoc. Koneckonců, 
velikonoční čas trvá od Vzkří-
šení celých padesát dní – vrcholí 
a končí až sesláním Ducha svaté-
ho, letnicemi.

K dnešnímu zamyšlení mne 
vyprovokoval rozhovor s kně-
zem a přírodovědcem Markem 
Orko Váchou, který na velikonoč-
ní pondělí vysílal Český rozhlas. 
A jelikož máme prostor omezený, 
budeme se mu věnovat i příště.

Než se pustím do polemiky 
s panem Váchou, zastavíme se 
u některých pojmů, které s Veli-
konocemi souvisejí. Velikonoce, 
Beránek, Oběť, Vykoupení.

Velikonoce: „(latinsky pascha, 
řecky πάσχα – pascha, hebrejsky 
ֶּפ חַס  pesach – přechod, přejití) 
jsou nejvýznamnějším křesťan-
ským svátkem, oslavou zmrtvý-
chvstání Ježíše Krista. Vedle toho 
jsou Velikonoce obdobím lido-
vých tradic spojených s vítáním 
jara. Etymologicky: Slovo ‚vel-
ký‘ odráží význam svátku v křes-
ťanství a slovo ‚noc‘ odkazuje na 
velikonoční vigilie, noční liturgii, 
kterou začíná oslava nedělního 
Zmrtvýchvstání.“ (wiki)

Náš příběh nezačal v roce 
2020, ale přibližně v roce 1500 
před narozením Krista. Tehdy 
Hospodin – Bůh vyslyšel zou-
falé volání Izraelitů a vyvedl je 
z egyptského otroctví. Jejich exo-
dus ale neprobíhal vůbec hlad-
ce. Egyptský farao Židy propus-
tit nechtěl a to ani přes varování 
Mojžíše a jeho bratra Árona, že 
Hospodin Egypťany zle ztres-
tá. Farao proseb ani hrozeb ne-
dbal a události dostaly drama-
tický spád. Bůh na zemi zaslat 
deset ran egyptských: 1) proměnil 
egyptské vody v krev, 2) zamořil 
ji žábami, 3) komáry, 4) a mou-
chami, 5) na dobytek seslal mor, 
6) na lidi i zvířata hnisavé vředy 
7) na zem krupobití 8) a hejna ko-

bylek, 9) pak tmu trvající tři dny, 
10) a nakonec pobil všechny pr-
vorozené – od zvířat až po farao-
nova syna. Čtyři dny před vyjitím 
z Egypta Hospodin Izraelitům 
řekl: „Každá rodina nechť vybere 
zdravého beránka bez vady a obě-
tuje jej. Jeho krví označte veřeje 
svých domů“. Izraelité tak učinili, 
dle nařízení opečené beránky do 
půlnoci snědli, Hospodin pak při 
vybíjení prvorozených přeskočil 
domy označené beránčí krví a na 
druhý den farao Izraelity propus-
til z otroctví. Pokusil se ještě Židy 
zastavit u Rákosového (Rudého) 
moře, ale to už je jiný příběh.

Jsme u našich Velikonoc: Vel-
ká noc. Půlnoc. Beránek. Krev 
Beránka. Beránek Boží… V do-
bách, kdy existoval Jeruzalém-
ský Chrám, centrum židovského 
náboženského života (postaven 
na konci 6. století před Kris-
tem a zničen v roce 70 Říma-
ny), byl jedním z hlavních ži-
dovských zvyků korban pesach 
ַּבְרק) ֶּפ ן חַס   ), doslova „pesa-
chový obětní dar“ – což je onen 
„náš“, křesťanský, velikonoční 
beránek. Každá rodina musela 
přinést oběť mladého beránka 
nebo kůzlete do Chrámu a večer 
jej pak sníst. Žádné maso pak ne-
smělo zbýt do rána. (Exodus 12) 
Beránek představuje v židovské 
tradici Izrael jako Boží stádo, 
které vede Hospodin. Připomí-
ná jim vysvobození z Egypta, 
z otroctví…

Po pádu (zničení) Chrámu 
si Židé (až na výjimky) přestali 
symbolického velikonočního be-
ránka k jídlu připravovat. Čekají 
s ním na příchod Mesiáše (Vy-
kupitele) a znovuobnovení Chrá-
mu. Pokud, spatříte u nich během 
Velikonoc (Pesachu) na talíři jen 
jehněčí (či dokonce kuřecí) ste-
hýnko, které se však nejí.

Dobrá. Pro dnešek stačí, přáte-
lé. Mějte se dobře a buďte zdrávi!

20. dubna 2020
Martin Mejstřík
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Očima Martina Mejstříka

Beránek

Poznáváte?
Minulou hádankou v SN 

7/2020 byl snímek s obcí Roz-
sedly, 520 m. V předminulých SN 
6/2020 byly hádanky dvě. Na té 
horní byl také archivní snímek 
z Rozsedel, a to hostince s výče-
pem volyňského piva. Rozsedly, 
které správně spadají pod Žihob-
ce, se nacházejí 7 km jihovýchod-
ně od Sušice a 2 km od Žihobec 
v Šumavském podhůří při silnici 
II/171 ze Sušice do Strašína. Obec 

má 130 trvale hlášených obyvatel. 
Turisty sem zavede modrá turis-
tická značka ze Sušice, která po-
kračuje na Žihobce.

Při pohledu do historie se do-
zvíme, že první písemná zmínka 
o obci je z roku 1315. Tehdy byla 
církevním majetkem. Další his-
torické údaje z této doby v pod-
statě nejsou. 

V urbáři windberského pre-
monstrátského kláštera jsou Roz-

sedly vedeny jako 
jemu poplatné de-
sátkem. Tehdy 
byly také součás-
tí pošumavského 
premonstrátské-
ho újezdu, jehož 
mniši žijící v ja-
kési jeho poboč-
ce v Albrechti-
cích, šířili v tomto 
území křesťanství. 
Patřily zřejmě i ke 
strádalskému stat-
ku a spolu s ním se 
staly součástí žiho-
beckého panství.

Z e m ěd ě l s k á 
usedlost Strádal, 
o které se už moc 
neví, se nachází 
nedaleko Rozse-

del, směrem na Šimanov. Zřejmě 
už před polovinou 16. století byla 
na Strádalech vedle dvora i tvrz 
a dokonce ves, vše zřejmě patřící 
rodu Kraselovských z Kraselova. 
Mezitím vystřídala několik ma-
jitelů. Mezi nejznámější patřili 
Kocové z Dobrše. V době třice-
tileté války usedlost však přestala 
existovat, píše se o ní jako o pus-
té. Nezpustl však panský dvůr 
a vesnické usedlosti byly k němu 
připojeny.

V roce 1710 ves kupuje kardi-
nál Jan Filip z Lamberku. Obec se 
stala součástí žichovického pan-
ství a poddanskou vsí byla až do 
19. století. Zdejší poplužní dvůr 
byl pronajímán až do doby po-
zemkové reformy ve dvacátých 
letech minulého století. 

V samotné obci je několik sta-
vení staršího data a nejzajímavější 
zdejší památkou je kaple sv. An-
tonína (viz. foto). Nachází se nad 
obcí v lesoparku na vrchu Hůrka 
severně od obce. Ze vsi sem vede 
kamenné schodiště, na které na-
vazuje travnatá stezka. Kaple byla 
postavena v roce 1836. Před vstu-
pem jsou dva sloupy, které nesou 
předsíň. Nad stanovou střechou je 
úzká věžička. Z návrší se otevírají 
pohledy jak na samotnou obec, tak 

i na Javornickou hornatinu. Je od-
tud vidět Javorník s rozhlednou, 
Ždánov a hora Sedlo. Ke kapli ne-
vede značená cesta. Parkovat se 
dá na okraji obce. V obci půso-
bí spolek dobrovolných hasičů, 
včelaři a myslivci. Dobrovolní 
hasiči zde pořádají masopustní 
průvod, oslavy spojené se stavě-
ním májky, oslavy dětského dne 
a soutěž v požárním sportu Me-
moriál Ing. Jiřího Fuchse. Požár-
ní nádrž je umístěna pod vrchem 
Hůrka. Západně od obce protéká 
Nezdický potok. 

Ve Sborníku Sušicka z roku 
1938 lze vyčíst : „V roce 1936 
jsou v obci 64 domy a obyva-
telů je 312. V poslední době se 
jeví úbytek obyvatel. Většina lidí 
se zaměstnává polním hospo-
dářstvím. Sezonní dělníci a ře-
meslníci odcházejí na práci do 
Sušice, Plzně a Prahy, někteří 
k cirkusům (světáci). Všichni 
obyvatelé jsou české národnos-
ti. / V obci je jednotřídní obecná 
škola. / Voda se čerpá ze stud-
ní (pumpami a z potoka vědry). 
Z ryb se vyskytuje pstruh, ale 
i těch je málo. Suchá léta a pyt-
láci jich mnoho zničili. Břehy 
jsou porostlé olšemi a vrbami. 
Skoro každým rokem zaplavuje 

Historie Hudební školy v Sušici – 8. díl
Po dvou člán-

cích o sušických 
hudebních veče-
rech jsme zase 

zpět v LŠU osmdesátých let mi-
nulého století. Ve složení učitel-
ského sboru nastávaly téměř kaž-
dý rok malé změny. V roce 1978 
skončil po mnoha letech učitel 
houslí a violoncella Alois Sedlec-
ký a na jeho místo nastoupila jeho 
bývalá žákyně, absolventka kon-
zervatoře v Plzni, Hana Koppová-
-Prančlová. Jako další nová člen-
ka učit. sboru přišla z Prahy Jitka 
Plchová, dřívější členka symfo-
nického orchestru FOK, a nyní 
učitelka klavíru a zobcové fl étny 
a také H. Šafandová-Marečková 
jako externí učitelka klavíru.

 Škola přešla na tzv. novou 
koncepci vyučování počínaje 
PHV, kam byly nadále přijímány 
děti již z 1. tříd ZŠ. Jako novin-
ka bylo zavedeno tzv. rozšířené 
vyučování – tedy velmi talen-
tovaní žáci mohli mít i 2 vyu-
čovací lekce za stejné školné, 
ale museli absolvovat přehráv-
ku v pololetí a na konci školního 
roku před komisí. Na škole bylo 
celkem již 372 žáků ve 4 obo-
rech  – hudebním, výtvarném, 
tanečním a literárně – drama-
tickém (loutkoherectví). Každý 
rok se konaly soutěže v různých 
oborech, v roce 1980 např. ko-
morní hudební i pěvecké soubo-
ry, a soutěže v tanečním oboru. 
V témže roce se zúčastnil Koci-

ánovy houslové 
soutěže v Ústí 
nad Orlicí To-
máš Baierl v 1. 
kategorii do 12 
let.

Každý měsíc 
se konala inter-
ní žákovská be-
sídka v sálku 
školy a z im-
ní a absolvent-
s k ý  ko n c e r t 
ve Smetanově 
sá le.  Rovněž 
výchovné kon-
cer ty pro MŠ 
v Sušici a Kla-
tovech a kon-
certy v Muzeu.

Činnost VO 
byla rovněž vel-
mi bohatá, pí 
uč. Teichman-
nová obesíla-
la mnoho sou-
těží pracemi svých žáků,které 
byly ohodnoceny 1. až 3. cenami 
v různých kategoriích.

Někteří žáci – absolventi po-
kračovali ve vyšším studiu, na 
př. Roman Holý (dramatické od-
dělení konzervatoře v Praze), 
Libuše Míčková (pěvecké od-
dělení konzervatoře v Praze), 
Pavel Hrabě (hudební odd. kon-
zervatoře v Plzni) nebo B. Skrb-
ková (sklářská SPŠ). 

V roce 1981 se konaly sou-
těže ve hře na housle, klavír, 

Horní řada: J. Novák, J. Matějka, M. Balej. Prostřední řada: D. Jurigová – Ciom-
pová, A. Fišerová, J. Baierl, B. Gregorová, Vl. Kratochvíl, V. Bursa. Dolní řada: M. 
Teichmannová, Al. Sedlecký, Vl. Sedlecký, J. Kolář.

Učitelky M. Teichmannová a Sv. Čížková na výstavě VO v Muzeu Šumavy

voda louky a tím působí škodu 
na jakosti trávy. Úprava toku by 
byla prospěšná. Svítí se petrole-
jovými lampami, jen ve mlýnech 
elektřinou. Doposud v některých 
chalupách svítí se jen kahancem 
(ve stájích skoro všude). Ve svě-
tové válce padlo 14 vojínů, legio-
nářů bylo 6. – Podle statistického 
šetření bylo zjištěno 23 koní, 221 
hovězího dobytka, 29 koz, 100 

vepřů, 12 ovcí, 783 jabloní, 149 
hrušní, 165 švestek, 241 třešní 
a 5 ořechů.“

Novou hádankou jsou dvě ar-
chivní fotografi e, které pocházejí 
ze stejné obce. Pokud ji dokáže-
te identifi kovat, pište prosím na 
e-mail: bur.mira@seznam.cz. 
Děkuji. 

Mgr. Miroslav Buršík, 
Muzeum ŠumavyKaple sv. Antonína – v současnosti probíhá oprava.
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„V navštívené oblasti je mno-
ho velkých a krásných jezer. 
Řadou z nich prochází hranice 
s Kongem. Dva dny jsme strávili 
u Lake Kivi ve Rwandě. V Ugan-
dě jsme přespali u jezera Buny-
onyi, které je druhé nejhlubší 
v Africe, hluboké až 900 met-
rů. Další velká jezera v Ugandě 
jsou Lake George, Lake Edward 
a Lake Victoria, které zasahuje 
51% plochy do Tanzánie.Vikto-
riino jezero je druhé největší na 
Zemi. Jezera Georgeovo a Ed-
wardovo spojuje kanál Kazin-
ga, ve kterém se nachází největ-
ší koncentrace hrochů na světě. 
Vodní safari po tomto kanálu pa-
tří k mimořádným a vyhledáva-
ným zážitkům.“

Ruwenzori vypadají špičatě 
jako Alpy. Jsou tam i výstupy 
podobné? Dostali jste se na nej-
vyšší vrcholy?

„Pohoří Ruwenzori (foto 1, 2), 
přestože leží na rovníku, je v nej-
vyšších polohách pokryto ledovci. 
Eroze zde stvořila 6 masivů nad 

jako pravidelný čtrnáctideník vydává Sušické kulturní 
centrum SIRKUS, Příkopy 178, 342 01 Sušice, IČ 00 368 512. 
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(6. díl) Tomáše Hausera

Svatí na odstřel 
SVATÝ MICHAEL ARCHANDĚL
Svatý Michal, nebeský archanděl, občasně se na zemi zjevu-

jící. Populární pro svůj vítězný astrální boj s drakem. Islámské 

nauky ho popisují s křídly barvy šafránu, na nichž jsou milio-

ny tváří s miliony úst, které úpěnlivě prosí o milost pro lidstvo.

Je patronem radiomechaniků, sklářů, slévačů, zaměstnanců 

bank, vahařů, policistů, lékárníků a vysoko položených míst atd.

Kostelík svatého Michala stojí zchátralý na Starém Špičáku 

v Boleticích. Patří Ministerstvu obrany ČR a prorůstá jím strom.

Boj s drakem, jak ilustrace sděluje, odehrává se v mysli lidské. 

Vítězství nad drakem pak rovná se skolení zlotřilé mysli upře-

ným vědomím svého nositele.

Z hor, kde se rodí měsíc, až na Kilimandžáro
Zikmund „Síga“ Schwarzko-

pf je zakladatelem známé místní 
fi rmy s celosvětovou působností, 
která se zaměřuje na kvalitní out-
doorové oblečení (dnes se jmenu-
je HighPoint). V současnosti, kdy 
fi rmu už vede jeho syn, se může 
naplno věnovat své oblíbené čin-
nosti, ve které lze navíc výborně 
využít produktů tohoto rodinné-
ho podniku. Právě vysokohorská 
turistika a horolezectví často dů-
kladně prověří hmotný i duchovní 
materiál účastníka. A Síga nezahá-

lí. Na svých cestách prošel nejeden 
extrémní trek v různých koutech 
světa. Před časem se vrátil z expe-
dice na Kilimandžáro a do pohoří 
Ruwenzori a to je i námětem ná-
sledujícího rozhovoru. 

Jezdíš do hor celého světa. 
Mohl bys nejprve zmínit někte-
ré tvé předchozí výpravy?

„Těch výprav je nespočetně. 
Zmíním se pouze o některých, kte-
ré považuji za nejvíce dobrodruž-
né. Např. přechod hřebene Fan-
ských hor v Tadžikistánu, plavba 

podél ostrovů Malých Antil a vý-
stupy na zdejší sopky, treky v Ne-
pálu a Africe, výstupy na čtyř-
tisícovky v Savojských Alpách, 
přejezd Bhútánu na bike, off-road 
v pohoří Jabal Shams a v pouš-
ti Wahiba Sands – Omán, ostro-
vy v Pacifi ku a Atlantiku a další.“

Kolik členů měla vaše expedi-
ce, kdo byli tví parťáci a jak se 
dává takový plán dohromady? 

„Zatím poslední moje expedi-
ce na přelomu let 2019–2020 do 
rovníkové Afriky měla 15 členů.

Můj parťák byl horolezec Ra-
dek Jaroš. Měli jsme společný 
stan a některé další vybavení. 
Např. 3 litry slivovice jako dez-
infekci. O tu jsme se pochopitel-
ně dělili s ostatními účastníky.

Přesto, že jezdím více na vlast-
ní pěst, často i s mojí ženou, přijal 
jsem tentokrát pozvání od cestov-
ky Livingstone a jejího spoluma-
jitele a mého přítele Rudy Švaříč-
ka. Přímá účast Rudy je zárukou 
mimořádných zážitků a možnosti 
dostat se tam, kam se běžně do-

stat nelze. Byla to taková drobet 
VIP akce.“

Kdy a kolik času celkem vám 
cesta zabrala?

„Odletěli jsme do Rwandy
20. 12. 2019 a vrátili se 12. 1. 2020. 
Byli jsme tedy na cestě 23 dní.“

Jaká pohoří a země jste 
navštívili?

„Na této výpravě jsme navští-
vili státy Rwanda, Uganda a Tan-
zanie. Ve Rwandě vysokohorský 
hřeben sopek Virunga na hrani-
ci s Kongem, v Ugandě pohoří 
Ruwenzori s nejvyšší a stále za-
ledněnou pětitisícovkou Maghe-
rita a v Tanzánii jsme vystoupili 
na nejvyšší horu Afriky na Kili-
mandžáro – 5 896 m. Navštívi-
li jsme i nejvýznamnější národ-
ní parky jako Queen Elizabeth, 
Bwindi a jiné.“ 

Rwanda byla nechvalně zná-
má nedávnou genocidou a ob-
čanskou válkou, je to již bezpeč-
né a jací jsou tamější obyvatelé?

„V současné době je ve Rwan-
dě bezpečno. Trauma z genoci-
dy a vzájemnou 
zášť se oba zne-
přátelené tábory 
rozhodly vyřešit 
společnou pra-
cí na budování 
své vlasti. Dnes 
má Rwanda po-
věst Švýcarska 
Afriky. 

Jinak l idé 
tam žijí skrom-
ně.  Mladí se 
baví na plážích 
a v barech, po-
slouchají západní hudbu a starší 
dají průchod svým emocím bě-
hem zpěvů gospelů. Místní lidé 
jsou milí a přátelští.

I když v těchto končinách 
o bělocha nezavadíte, nepřipa-
dáte si zde jako exot.“

Velkou ale vzácnou podíva-
nou jsou tam prý horské gori-
ly. Podařilo se vám je spatřit?

„Jak ve Rwandě tak v Ugan-
dě žijí skupinky ohrožených 
a vzácných goril horských.

Měli jsme předplacen trek 
za horskými gorilami v Ugan-
dě v NP Mgahinga. Není však 
jisté, jak dlouho budete gorily 
ve volné divočině hledat a zda 
na ně vůbec narazíte. My byli 
úspěšní po hodině prodírání se 
džunglí. Pozorování je limito-
váno 1 hodinou a 8 členy.

Cena za tento ne vždy jis-
tý, ale silný celoživotní zážitek 
byla v té době 630 USD.“

Jaká další zvířata jste 
viděli?

„Především v NP Queen 
Elizabeth, jsme mohli pozoro-
vat množství volně žijící zvě-
ře jako slony, buvoly kaferské, 
hrochy, krokodýly, antilopy, 
opice a nekonečné množství 
ptactva.“

Zažili jste se zvířaty i ně-
jaké dobrodružství?

„Silný zážitek s dávkou 
adrenalinu jsme zažili hned 
v prvních dnech během výstu-
pu na sopku Kerisimby (4 507 
m), kdy tlupa goril horských, 
vedená mohutným samcem, 
se vydala směrem k naší sku-
pině a prošla na dotek kolem 
nás. Nezbývalo, než bez dechu 
čekat, co se přihodí. Gorily nás 
však zcela ignorovaly a s mír-
ným mručením prošly kolem.“ 

Ta oblast je protkána mno-
ha velkými jezery. Kolik asi 
jste jich viděli a jaké tě nejví-
ce zaujalo?

4 500 m. Nejvyšší je Margherita 
s výškou 5 109 m. 

Štíty hor jsou zde, podobně 
jako v Alpách, tvořeny skalní-
mi stěnami, ale pro jejich odleh-
lost a obtížnou dostupnost nejsou 
využívány jako klasické lezec-
ké terény. Hlavním lákadlem je 
zde zaledněný vrchol Margheri-
ty. Nejde zde však o lezecký vý-
kon v pravém smyslu slova, i když 
mačky a cepín jsou zde zapotřebí. 
Ruwenzori jsou však navštěvo-
vány hlavně za účelem absolvo-
vání náročných vysokohorských 
treků. Cílem naší skupiny zde byl 
sedmidenní trek po centrálním 
okruhu, jehož součástí byl i vr-
chol Margherity.“

Jak jste se orientovali, neza-
bloudili jste?

„Podmínkou pro vykonání tre-
ku v NP Ruwenzori je zakoupe-
ní permitu a doprovod místních 
průvodců. Předpokládá se také, 
že každý trekař bude mít svého 
nosiče. Pro místní je tato činnost 
často jediným zdrojem obživy.“ 

Ruwenzori jsou slavné i díky 
specifickým rostlinám. Jaké 
jsou tam nejzajímavější?

„Co je unikátní pro NP Ru-
wenzori je jeho fl óra a to zejmé-
na ve vysokých polohách ve výš-
kách kolem 4 000 m nad mořem. 
Vysoká vzdušná vlhkost, mrho-
lový déšť a humózní půda tvoří 
vynikající podmínky pro růst ně-
kterých rostlin, které zde dorůs-
tají gigantických rozměrů a fan-
tastických tvarů, nemaje nikde 
jinde obdoby. Jsou to zejména 

obří endemické starčeky a až pě-
timetrové lobélie. Úchvatná sce-
nérie spleti těchto rostlin, skal-
ních útvarů a válejících se mlh, 
evokovala nadpřirozený svět 
s přítomností duchů v myslích 
dřivějších obyvatel, kteří také 
věřili, že v těchto horách se rodí 
měsíc. Proto také někdy Měsíč-
ní hory.“ 

Po takových výšlapech, měli 
jste ještě chuť na obrovské Ki-
limandžáro (foto 3)? 

„Posledním naším cílem na 
této expedici byl vrchol nejvyšší 
hory Afriky, vrchol Kilimandžá-
ra. Kilimandžáro se tyčí do výš-
ky 5 896 m na území Tanzánie 

nedaleko hranic 
s Keňou. Je to 
jeden z vrcholů 
Seven Summits, 
o jejichž dosa-
žení řada horo-
lezců usiluje.

Z  p ř e d e -
šlých výstupů 
jsme byli dobře 
aklimatizovaní 
a pokus o vý-
stup na jeho vr-
chol se tedy vy-
sloveně nabízel 

a těšili jsme se na něj.“
Kolik dní trval a jaký byl 

výstup?
„Celá akce Kilimandžáro tr-

vala 5 dnů včetně sestupu. Na 
vrchol jsme vystoupili 4. den.

K vrcholu vede několik vý-
stupových tras. My jsme použi-
li k výstupu trasu Rongai. Tato 
trasa začíná ve výšce 1 950 m 

a do základního tábora Kibo ve 
výšce 4 720 metrů. jsme dorazili 
3. den. Cestou jsme prošli odliš-
ná vegetační pásma. Od džungle 
do nehostinné měsíční krajiny 
s arktickými podmínkami, kde 
v noci padají teploty do mínuso-
vých hodnot a přes den stoupají 
až k + 35°C. Výstup jsme zahá-
jili ve 4 hodiny ráno a za 5 hodin 
dosáhli vrcholu. Zpět do základ-
ního tábora jsme sestoupili za
2 hodiny. Pak ještě 9 km sestu-
pu do kempu Horombo ve výšce
3 720 m cestou Marangu. 5. den 
nás čekal ještě sestup dlouhý 19 
kilometrů k bráně NP Marangu 
ve výšce 1 830 m.“

Co bylo nejtěžší a stojí to 
za to? 

„Výstup není po technické 
stránce náročný. Jde o prostou 
chůzi do kopce, která však vy-
žaduje pevnou vůli a vytrvalost. 
Neúspěch může zapříčinit vy-
soká nadmořská výška a nedo-
statečná aklimatizace. Samotný 
vrchol může být často zasně-
žený, ale i v tomto případě ne-
hrozí vážnější technické pro-
blémy. Celá akce je velkolepým 
podnikem.“

Máš nějaký další cíl, či ces-
tovatelský sen?

„Rád bych dál cestoval co 
nejvíce. Láká mě Nový Zéland 
a Chile. A opět se chci vrátit do 
mého oblíbeného Nepálu.“

Děkuji za odpovědi a přeji spl-
nění všech plánovaných horských 
radostí.

 Eduard Lískovec
foto Zikmund Schwarzkopf 

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

Parťáci na expedici: horolezec Radek Jaroš a Síga Schwarzkopf

Zajímavosti
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