
Toto je otázka spíše pro lékaře, 
ale obecně lze říct, že se zásadně 
řeší dechová podpora pacientů 
podáváním kyslíku – v různých 
podobách a intenzitách. Dále pak 
podávání léků podporujících imu-
nitní systém a léčení přidruže-
ných diagnóz. Konkrétní lék na 
COVID 19 zatím není k dispozici.

Jak dlouho trvá hospitali-
zace při těžkém průběhu covi-
du a co nejvíce pomáhá?

To je velmi individuální. Záleží 
na věku a zdravotním stavu paci-
enta. Co lze konstatovat – jedná 
se o léčbu dlouhodobou a násled-
ky tohoto onemocnění přetrváva-
jí měsíce. 

Kolik pacientů s covidem 
u vás nyní leží a kolik jich bylo 
již vyléčeno?

Nyní je v sušické nemocni-
ci hospitalizováno 20 pacientů 
z toho 3 na jednotce intenziv-
ní péče. Celkem jsme poskytli 
zdravotní péči více než 400 paci-
entům s onemocněním COVID.

Kolik bylo provedeno testů 
a kolik lidí bylo již naočkováno?

Od začátku pandemie tes-
tujeme všechny zájemce, kteří 
k nám přijdou – mnohdy nad rá-
mec objednaných. Provedli jsme 
celkem cca 15 000 PCR testů 
a cca 20 000 antigenních testů.

Naočkováno je cca 7 000 dávek 
vakcín a obě dávky má cca třetina 
klientů. Vzhledem k nedostatku oč-
kovacích látek je kapacita očkovací-
ho centra využita ze 40 %.

Jaký problém je nyní v ne-
mocnici nejpalčivější a co vám 
dělá největší vrásky?

Ten problém je pořád stejný – 
bohužel, jedná se o zajištění do-
statečného počtu zaměstnanců, 
a to jak lékařů tak ošetřovatel-
ského personálu.

Děkuji za odpovědi.
Téma nemocnice neopouští-

me, v příštím vydání se o své zku-
šenosti s výjimečnou covidovou 
situací podělí zdravotníci. 
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Je tomu již rok, co se koro-
navirus objevil i v Sušici. Od 
té doby proběhlo několik vln 
této nevyzpytatelné pandemie 
a lidstvo získalo mnohé zku-
šenosti. Již od počátku ale vět-
šina občanů ČR spoléhala na 
vyspělost našeho zdravotnic-
tví a nemocnice se staly nadějí 
i záchranou pro mnoho posti-
žených těžkým průběhem co-
vidu. Stejnou odpovědnost na 
sebe vzala i sušická nemocnice 
a mnoha pacientům se podařilo 
zachránit život. To vše za vytr-
valého úsilí všech zdravotníků, 
kteří mnohdy pracovali na hra-
nici svých možností. Někteří 
svoji úctyhodnou práci zapla-
tili také nákazou, celek to však 
nezlomilo a obstál. Dnes, kdy 
opadává nejhorší vlna pande-
mie a zdravotnická zařízení se 
pomalu vracejí do normálního 
režimu, jsem požádal o malé 
ohlédnutí jednatele sušické ne-
mocnice Jiřího Vlčka.

Kdy a za jakých okolností 
se v nemocnici objevili první 
pacienti s covidem?

Tady je nutno rozdělit první 
vlnu covidu a následující vlny.

V první vlně plat ilo, že 
všichni pacienti k hospitaliza-
ci jsou směřováni do FN Plzeň, 
takže v naší nemocnici nebyl 
hospitalizován žádný pacient. 
Pouze se zde provádělo testová-
ní, a to ještě v hodně omezeném 
počtu – za celou vlnu se proved-
lo tolik testů co nyní za den.

Ve druhé vlně bylo rozhod-
nuto, že se spádové nemocnice 
musejí postarat o své pacienty, 
takže první pacient, který po-
třeboval hospitalizaci, přišel na 
přelomu září a října 2020.

  
Jaký to mělo vliv na další 

provoz nemocnice?
Pandemie COVID 19 měla 

na provoz nemocnice, a nejen 
té sušické, zásadní vliv. Za po-
chodu jsme se učili ošetřovat 
nemocné, s jejichž nemocí jsme 
neměli žádné zkušenosti. Ře-
šili jsme protiepidemiologická 
opatření, zajišťovali jsme osob-

ní ochranné pomůcky pro za-
městnance, jejichž nákupy ne-
byly jednoduché a nesly sebou 
velké náklady. Postupně do-
cházelo k navyšování kapaci-
ty lůžek pro COVID+ pacienty 
a v době nejvyšší potřeby péče 
pro tyto pacienty jsme byli nu-
ceni omezit poskytování ostat-
ní péče.

Došlo během pandemie 
k nějakým změnám v přístu-
pu ke covidovým pacientům?

Tak jak se rozšiřovaly zkuše-
nosti v léčbě covidových paci-
entů, docházelo samozřejmě ke 
změnám postupů v léčení. Zá-
sadním posunem v léč-
bě bylo použití přístroje 
pro vysokoprůtokovou 
neinvazivní podporu 
dýchání, tzv. high f low. 
Použití tohoto přístro-
je u jednotlivých paci-
entů zabránilo nutnosti 
použití plicního ventilátoru. Je 
nutno zmínit i postupné použí-
vání léků, které pozitivně ovliv-
ňují léčbu (např. Isoprinosine, 
Remdesivir aj.)

Jak jste technicky přizpů-
sobili vaše provozy?

Zcela zásadním technickým 
opatřením na jednotlivých co-
vidových odděleních bylo vy-
tvoření hygienických prostor 
(filtru), ve kterých se zaměst-
nanci převlékali do ochranných 
oděvů a používali dezinfekční 
prostředky. Tato opatření byla 
realizována na všech pracoviš-
tích, kde byli ošetřováni CO-
VID+ pacienti. Vzhledem k ab-
senci konkrétních postupů při 
zavádění těchto opatření jsme 
postupovali podle metodiky vo-
jenského zařízení v Těchoníně. 
I opakované kontroly ze strany 
orgánů hygienické služby neby-
ly zjištěny žádné závady.

Zásadním opatřením, které 
jsme v souvislosti s pandemií 
COVID museli realizovat, bylo 
navýšení kapacity zásobníku 
kyslíku. Jen pro dokreslení si-
tuace – před pandemií byl zavá-

Nemocnice zvládá pandemii a spolupracuje s krajem

žen kyslík do nemocnice jednou 
za asi 4 měsíce, v době pande-
mie jednou za dva dny, což bylo 
neúnosné. 

V nemocnici se dlouhodobě 
řeší nedostatek zdravotnické-
ho personálu. Díky covidu jste 
ale museli přibrat péči o tyto 
pacienty, zavést kontroly při 
vstupu (triage) a zřídit testo-
vací i očkovací centrum. Jak 
se vám to všechno podařilo?

Tento nedostatek personálu 
je již chronickým problémem 
téměř všech zdravotnických za-
řízení. Personální zajištění pro-
vozu bylo v covidové době vel-

mi obtížné. Využívali 
jsme všech dostupných 
možností. Hodně nám 
pomohli dobrovolníci, 
a to jak nezdravotnič-
tí tak i studenti zdra-
votních škol v regionu. 
V určitém období jsme 

požádali o pomoc Armádu ČR. 
Hodně nám pomohli zdravotní-
ci pracující mimo zdravotnic-
tví i zdravotníci ze soukromých 
ambulancí. Všechna tato opat-
ření zastřešili naši zaměstnanci, 
kteří pracovali nad rámec svých 
povinností a zajistili tak nutný 
provoz nemocnice. Šlo o celý 
komplex opatření, která jsme 
realizovali tak, abychom per-
sonálně vše zajistili. Celou tuto 
problematiku měla na starosti 
hlavní sestra nemocnice a per-
sonalistka, kterým patří dík za 
jejich nasazení a zároveň je nut-
no poděkovat všem, kteří nám 
v této nelehké době pomohli. 

Kdy a na jak dlouho u vás 
došlo k naplnění kapacity co-
vidových lůžek pro standardní 
i intenzivní léčbu?

Na počátku pandemie jsme 
vyhradili pro potřebu léčby pa-
cientů COVID+ celkem 11 lůžek 
– 9 standardních a 2 intenzív-
ní. Na vrcholu pandemie (bře-
zen 2021) nemocnice zajišťovala 
péči o celkem 51 COVID+ paci-
entů – 44 na standardních lůž-
kách a 7 na jednotce intenzívní 

péče. Lze říci, že od října 2020 
jsme prakticky denně řešili nut-
nost navyšování kapacity ne-
mocnice pro COVID+ pacienty 
a naše kapacita byla naplněna. 

Jak v tomto ohledu nyní fun-
guje spolupráce s Plzeňským kra-
jem a jeho nemocnicemi? 

Po celou dobu pandemie CO-
VID 19 probíhá velmi úzká spolu-
práce sušické nemocnice s nemoc-
nicemi Plzeňského kraje. Krajský 
úřad zřídil krizový štáb všech ne-
mocnic v Plzeňském kraji, jehož 
činnost koordinoval a organizoval. 
Lze konstatovat, že především díky 
této velmi úzké, intenzivní a otevře-
né spolupráci, byla zdravotní péče 
o covidové pacienty zajištěna pře-
devším na území kraje. Celou dobu 
probíhaly pravidelné videokonfe-
rence všech zainteresovaných osob, 
na kterých byly řešeny všechny ak-
tuální problémy – především převo-
zy pacientů s ohledem na kapacitní 
možnosti nemocnic. V době nejvyš-
šího počtu pacientů byla vyčleněna 
celá jedna nemocnice pro řešení co-
vidových onemocnění. 

Jakým způsobem probíhá 
léčení standardních covido-
vých pacientů?

Nemocnice u vstupu zajišťuje triage (roztřídění příchozích podle příznaků).

Jednání krizového štábu se 
zástupci sušických základních 
a mateřských škol proběhlo 
7. dubna. Na programu byla or-
ganizace návratu dětí do budov 
od 12. dubna. „Systém testování 
nepovažuji za nejlepší, nicméně 
jsme se snažili pro žáky i rodiče 
vytvořit co nejpřijatelnější pod-
mínky. Chtěl bych v této souvis-
losti poděkovat zaměstnancům 
všech těchto školských zaříze-
ní včetně ZUŠky a také pracov-
níkům Sportovišť města Sušice, 
kteří se podílejí na organizaci 
a testování v MŠ Smetanova,“ 
zdůraznil starosta města Petr 
Mottl a dodal, že podle infor-
mací centrálních orgánů se pro 
další vyhodnocování a úpravu 
protiepidemických opatření bude 
dodržovat čtrnáctidenní cyklus.

Ukončení nouzového stavu 
a návrat dětí do škol byly hlav-
ními tématy videokonference 
hejtmanky Plzeňského kraje 
se starosty ORP, která se usku-
tečnila 13. dubna. Podrobnosti 
přinášíme uvnitř čísla.

Po ukončení nouzového sta-
vu se 21. dubna sešlo také za-
stupitelstvo města. Na progra-
mu bylo mj. schvalování návrhů 
na rozdělení dotací kulturním, 
sportovním, zájmovým a volno-
časovým organizacím. Zprávu 
přineseme v příštím vydání SN.

 -red-
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PRVNÍ VLNA
Březen 2020

• bylo rozhodnuto o omezení provozu 
mateřských škol do režimu péče pro 
děti pouze pracujících rodičů a v dal-
ším zajištění péče o děti rodičů, podí-
lejících se na řešení pandemie
• všechny domácnosti v Sušici obdr-
žely ve formě letáčků nabídku So-
ciálních služeb města Sušice k za-
jištění bezplatnému dovozu stravy 
a nákupů pro seniory
• z prostředků města bylo nakoupe-
no 5 500 textilních roušek a distri-
buováno pro hasiče, lékaře, úřední-
ky, Charitu, sociální služby a obce 
ORP pro pokrytí základních potřeb. 
V Sušici obdrželi roušky všichni se-
nioři nad 65 let. 
• postupně byly distribuovány 
ochranné pomůcky dodávané z cen-
trálních zásob pro praktické lékaře, 
sociální služby a obce ORP
• na popud MUDr. Nové byl prak-
tickými lékaři aktivován Nouzový 
plán akutní péče pro obyvatele ORP 
Sušice, krizový štáb (KŠ) zajistil in-
formační podporu a zajistil ochran-
né pomůcky lékaře zajišťující péči 
• byla navýšena položka krizového 
řízení z 370 tisíc Kč na 1 081 000 Kč

Duben 2020
• byl proveden nákup a distribuce 
dezinfekce pro obce ORP, nemoc-
nici, polikliniku
• objevily se první případy nákazy 
v Sociálních službách a v Sušické 
nemocnici
• 2. 4. 2020 byly zrušeny Sušické 
slavnosti
• byl omezen provoz Sušické 
nemocnice
• dnem 16. 4. 2020 byla zahájena 
plošná dezinfekce venkovních pro-
storů ve městě, na které se podíleli 
dobrovolní hasiči a SuLeS

• postupně byly distribuovány 
ochranné pomůcky dodávané z cen-
trálních zásob pro praktické lékaře, 
sociální služby, Charitu a obce ORP
• fi rma Pilotar s.r.o. z Chrášťan a Ba-
rentz s.r.o. z Klatov poskytly městu 
dar ve formě vitamínů C a D v cel-
kové hodnotě 255 000 Kč, všech-
ny tyto vitamíny byly dovezeny KŠ 
a předány sociálním službám 
• byly převzaty další dary od fi rem 
v hodnotě dalších 247 tisíc korun 
• od 15. 4. 2020 byl v Klatovské ne-
mocnici otevřen odběrový stan na 
testování
• v Sociálních službách bylo za-
hájeno a prováděno testování, za-
městnanci ve spolupráci s KHS do-
kázali situaci řešit bez problémů, 
celkem bylo nakaženo 18 zaměst-
nanců a klientů 
• dnem 20. 4. 2020 byl omezen pro-
voz MěÚ Sušice
• počet nakažených v ORP Sušice 
dosáhl počtu 28
• starosta města několikrát vyzý-
val občany ke zdrženlivosti v ne-
přátelském postoji k nakaženým 
koronavirem
• dnem 20. 4. 2020 začalo postupné 
rozvolňování zákazů a byla zaháje-
na příprava na možné otevření škol 
v měsíci květnu

Květen 2020
• dne 5. 5. 2020 byla ukončena ploš-
ná dezinfekce, dezinfekce pokračuje 
pouze v areálech mateřských škol
• dne 7. 5. 2020 se uskutečnila po-
rada KŠ s řediteli základních škol 
ORP Sušice s cílem sjednotit postup 
při otevření škol a zajistit ochranné 
prostředky pro žáky a pedagogy do 
konce školního roku
• 11. 5. 2020 byly otevřeny školy pro 
žáky 9. tříd, ZUŠ a Středisko vol-
ného času

• 13. 5. 2020 byly vydány ochranné 
pomůcky pro všechna školská za-
řízení ORP (celkem 21 subjektů), 
bylo jim vydáno 240 respirátorů, 
16 030 roušek, 6900 rukavic, 88 ští-
tů, 102 ochranných brýlí, 21 souprav 
pro izolaci nakažených, 15 kg chlo-
raminu na dezinfekci a 2080 litrů 
dezinfekce
• v Sociálních službách byl k datu 
13. 5. 2020 již pouze jeden nakažený
• 25. 5. 2020 byla otevřeny základ-
ní školy 
• od 25. 5. 2020 byla zahájena dezin-
fekce venkovních prostorů základ-
ních škol
• nouzový stav byl ukončen 17. 5. 
2020
• Krizový štáb zasedl k poslednímu 
jednání 19. 5. 2020, byla vyhodno-
cena jeho dosavadní činnost, stano-
veny úkoly do budoucna a staros-
ta poděkoval všem členům KŠ za 
nezměrné úsilí při řešení problémů 
s nákazou 
• Stěžejním úkolem Krizového štá-
bu ORP bylo v první fázi informo-
vání obyvatel a následně zajištění 
a distribuce ochranných pomůcek. 
Tyto byly zajišťovány pro všech tři-
cet obcí ORP Sušice. Byly určeny 
hlavně pro sociální zařízení, hasi-
če, seniory, školy, obsluhy vodáren 
a čističek. KŠ vypomáhal v prvních 
dnech i praktickým lékařům, kte-
ří neměli zajištěny žádné ochran-
né pomůcky. Celkem bylo zajištěno 
a distribuováno 72 390 ochranných 
roušek, 9 075 respirátorů, 39 666 
jednorázových rukavic, 4 563 litrů 
dezinfekce, 4 860 fl akonů vitamínů 
C a D, 697 brýlí, 2 200 návleků, 200 
štítů, 700 zástěr, 344 jednorázových 
obleků a 410 pláštěnek. Tyto pomůc-
ky byly zajišťovány státem, krajem 
a ORP. Z rozpočtu ORP byly nakou-
peny ochranné prostředky za cca 
720 tisíc korun. Městu hodně po-
mohly fi rmy, které věnovaly ochran-
né pomůcky za 502 tisíc korun. 
• Krizový štáb vyzýval všechny 
obyvatele, aby nadále dodržovali 
nařízená opatření, která byla postup-
ně rozvolňována. Vzhledem k před-
povědi druhé vlny nákazy vyzýval, 
aby byli na ni připraveni. 
• Krizový štáb rovněž doporučil vy-
tvoření hmotné rezervy ochranných 
pomůcek k okamžitému použití ve 
zřizovaných a příspěvkových orga-

nizacích v případě další vlny šíření 
epidemie covid 19. 

Srpen 2020
• Dne 17. srpna 2020 starosta města 
provedl vyhodnocení a poděkování 
za pomoc při řešení problémů s ná-
kazou v době nouzového stavu. Po-
zval členy jednotek dobrovolných 
hasičů Sušice, Volšov a Chmelné, 
zástupce HZS, členy PČR v Suši-
ci, městské policie, zástupce SuLeS 
a členy KŠ na neformální posezení 
s pohoštěním v požární zbrojnici 
v Sušici. Současně předal zástup-
cům složek děkovné listy. 
Celkové náklady na první vlnu 
koronaviru: 
– nákup, distribuci ochranných po-
můcek, zajištění služeb 742 737 Kč 
– dary od právnických osob
    502 167 Kč

DRUHÁ VLNA
Září 2020

• 10. 9. 2020 byl z důvodu výskytu 
nákazy omezen provoz MŠ Smeta-
nova až do 22. 9. 2020
• od 24. 9. 2020 ministerstvo ome-
zuje na 14 dní provoz restaurací, 
hromadných venkovních a vnitř-
ních akcí
• město nakupuje 2 generátory ozo-
nu pro dezinfekci vnitřních prostor
• v druhé polovině září je v ORP 
nakaženo 42 osob, z toho v Suši-
ci 31 osob

Říjen 2020
• 5. 10. 2020 byl vyhlášen v ČR nou-
zový stav na dobu 30 dnů
• 6. 10. 2020 zasedl krizový štáb ORP 
Sušice a projednal situaci v ORP
• 7. a 8. 10. 2020 byla provedena dis-
tribuce 4 230 respirátorů na školy 
v ORP
• dne 12. 10. 2020 Krizový štáb zru-
šil pravidelné trhy na náměstí
• KŠ ponechal od 14. 10. 2020 obě 
MŠ v Sušici v provozu s tím, že bu-
dou zajišťovat péči pro děti posky-
tovatelů zdravotních služeb, bez-
pečnostních sborů, orgánů ochrany 
veřejného zdraví a ostatních pracu-
jících (děti ve věku 6 – 10 let) 
• od 14. 10. 2020 jsou uzavřeny ško-
ly (1. a 2. stupeň) a přechází se na 
distanční vzdělávání, s prodlouže-
ním podzimních prázdnin trvá uza-
vření do 1. 11. 2020
• v provozu zůstávají všechny škol-
ní jídelny 

• vláda od 28. 10. 2020 zpřísnila dal-
ší opatření, týkají se omezení volné-
ho pohybu, prodeje a dalších služeb
• město obdrželo od fi rmy Barentz 
s.r.o. z Klatov dar ve výši 53 000 Kč 
ve formě vitamínu C a D, tyto byla 
29. 10. 2020 rozděleny mezi dobro-
volné hasiče ze Sušice, městskou 
policii a PČR
• v druhé polovině října je v ORP 
nakaženo 281 osob, z toho v Suši-
ci 172 osob

Listopad 2020
• 4. 11. 2020 byl prodloužen v ČR 
nouzový stav na dobu do 20. 11. 
2020, současně s tím byla prodlou-
žena všechna omezující opatření
• ve dnech 16. až 20. 11. 2020 byla 
uzavřena MŠ Smetanova z důvodu 
výskytu nákazy mezi zaměstnanci
• od 18. 11. 2020 nařízeno distanční 
vzdělávání, kromě 1. a 2. ročníku ZŠ
• 20. 11. 2020 byl vládou prodloužen 
nouzový stav do 12. 12. 2020
• od 23. 11. 2020 byl v MŠ Smeta-
nova a Tylova obnoven plný provoz 
a v MŠ Tylova byla zajištěna péče 
o děti ve věku 2 – 6 let pro děti ro-
dičů, zajišťujících chod státu
• od 23. 11. 2020 byla uzavřena z dů-
vodu výskytu nákazy 2. třída a pak 
3. třída (až do 4. 12. 2020)
• od 30. 11. 2020 byla zahájena pre-
zenční výuka u všech tříd 1. stupně 
a 9. třídy, pro ostatní třídy je naříze-
na rotační výuka po týdnech
• ke konci listopadu je v ORP naka-
ženo 223 osob, z toho v Sušici 128 
osob – došlo k poklesu nakažených

Prosinec 2020
• od 7. 12. 2020 pokračuje prezenční 
výuka pro 1. stupeň a 9. ročníky, 6. 
až 8. ročníky mají rotační prezenč-
ní výuku
• 10. 2. 2020 zasedala Bezpečnostní 
rada ORP Sušice, která projednala 
dosavadní průběh nákazy a stano-
vila úkoly k řešení situace 
• 10. 12. 2020 byl vládou prodloužen 
nouzový stav do 23. 12. 2020
• od 16. 12. 2020 bylo spuštěno dob-
rovolné antigenní testování v Sušic-
ké nemocnici
• základní školy ukončují výuku dne 
18. 12. 2020
• v polovině prosince poklesl počet 
na kažených v ORP na 79 a v Suši-
ci na 29 osob
• ke konci prosince je v ORP nakaže-
no 138 osob, z toho v Sušici 57 osob 
– dochází k nárůstu nakažených

Leden 2021
• od 4. 1. 2021 je povolena výuky 1. 
a 2. tříd ZŠ, pro ostatní je nařízena 
distanční výuka
• od 4. 1. 2021 byly omezeny úřední 
hodiny na MěÚ (2 dny v týdnu po 
5 hodinách)
• v týdnech 19.–27. 1. 2021 pracovní 
skupina obcházela všech 646 senio-
rů věku 80 + a nabízela jim pomoc 
s registrací a zajištěním očkování 
(o pomoc požádalo 158 osoba a 56 
imobilních osob) 
• 19. 1. 2021 byla vytvořeno na 
MěÚ Kontaktní místo pro po-
moc seniorům 80+ s registrací 
a očkováním
• 22. 1. 2021 zasedal KŠ ORP a vy-
hodnotil dosavadní průběh pomoci 
seniorům 80+, jelikož se nepovedlo 

zastihnout všechny seniory, pokra-
čovalo se dál
• 29. 1. 2021 zasedal KŠ a provedl 
vyhodnocení nabídky pomoci se-
niorům 80+ a stanovil úkoly Kon-
taktnímu místu 
• ke konci ledna je v ORP nakaženo 
138 osob, z toho v Sušici 57 osob – 
dochází k nárůstu nakažených

Únor 2021
• 4. 2. 2021 vydal Krizový štáb výzvu 
občanům k dodržování nařízených 
protiepidemiologických opatření 
• 15.–19. 2. 2021 byl na týden z důvodu 
nákazy uzavřen živnostenský odbor
• ve dnech 17.–19. 2. 2021 zajistil KŠ 
8 ks plicních ventilátorů pro Sušic-
kou nemocnici
• 23. 2. 2021 zajistil Krizový štáb 
prostřednictvím org. Sirkus výrobu 
a vylepení velkoplošných plakátů 3R
• 27. 2. 2021 rozhodl Krizový štáb 
o ponechání dětských hřišť v pro-
vozu a zajistil označení všech hřišť 
plakátem 3R 
• 24. 2. 2021 vydal KŠ další výzvu 
občanům k dodržování nařízených 
protiepidemiologických opatření
• 27. 2. 2021 je ukončena školní do-
cházka 1. a 2. tříd ZŠ
• ke konci února je v ORP nakaženo 
138 osob, z toho v Sušici 57 osob – 
dochází k nárůstu nakažených

Březen 2021
• od 1. 3. 2021 je nařízena povinnost 
nosit ochranné prostředky dýcha-
cích cest v zastavěném území obce, 
zákaz opuštění okresu
• od 1. 3. 2021 jedou mateřské školy 
na speciální režim péče o děti urče-
ných kategorií rodičů, v ZŠ Lercho-
va je vytvořeno místo pro pomoc 
dětem s distanční výukou, pokud 
nemají tuto možnost doma 
• 4. 3. 2021 zahájena dezinfekce ur-
čených venkovních prostorů sila-
mi SuLeS
• Kontaktní místo pro pomoc s regis-
trací očkování pokračuje v činnosti 
i pro skupinu osob 70+, skupina 80+ 
(mobilní i imobilní) byla naočková-
na, Kontaktní místo poskytlo pomoc 
po telefonu dalším cca 1 000 osobám 
• od 15. 3. 2021 uzavřen registr ři-
dičských oprávnění z důvody ná-
kazy Covidem
• 16. 3. 2021 zahájeno povinné tes-
tování zaměstnanců úřadu 
• ke konci března je v ORP nakaže-
no 138 osob, z toho v Sušici 57 osob 
– dochází k postupnému poklesu 
nakažených

V průběhu druhé vlny pořáda-
la hejtmanka 6 videokonferencí se 
starosty obcí a řešila s nimi aktuální 
problémy se šířením nákazy. 

V průběhu celého období od 
začátku pandemie pomáhala Kri-
zovému štábu v řešení situace řada 
organizací a osob. Poděkování si za-
slouží Městská policie, PČR, jednot-
ky SDHO, HZS, Oblastní charita Su-
šice, Sociální služby města, Sirkus, 
Sportoviště, SuLeS, zaměstnanci 
MěÚ a řada dalších osob. Současně 
patří poděkování všem, kteří věno-
vali ochranné pomůcky pro obyva-
tele ORP za celkových 555 167 Kč. 

Bc. Petr Mottl – starosta, 
předseda KŠ, 

Ing. Jaroslav Hupka – tajemník KŠ

Před více než rokem, začalo naše město, stejně tak jako celá ČR, řešit 
problematiku nákazy COVID - 19. První informace ke koronaviru byla 
zveřejněna na stránkách města 9. 3. 2020. Hned na to byly 11. 3. 2021 
vládou zakázány akce s účastí nad 30 osob, omezena doprava, vstup 
do restaurací, omezeny kulturní a sportovní aktivity a uzavřeny školy. 
Z rozhodnutí vedení města však zůstaly v provozu mateřské školy. Den 
na to byl 12. 3. 2020 vyhlášen vládou nouzový stav a činnost zahájil Kri-
zový štáb ORP Sušice. Jeho úkolem bylo koordinovat zavádění vládních 
opatření na území ORP Sušice a řešit zajištění ochranných pomůcek. 
Nouzový stav trval do 17. května 2020 a krizový štáb za tuto dobu zasedal 
celkem 8krát. Řešil zavedená protiepidemiologická opatření, nakupoval 
a distribuoval ochranné pomůcky, informoval obyvatelstvo o situaci. 

◘ Nejvyšší počet nakažených covidem v ORP byl 449 osob (16. 3. 2021).
◘ Nejvyšší počet hospitalizovaných s covidem dosáhl 49 osob 
 (7.– 8. 3. 2021).
◘ Sušická nemocnice naočkovala první dávkou celkem 5 100 osob. 
◘ Sušická nemocnice naočkovala druhou dávkou celkem 1 350 osob. 
◘ Sušická nemocnice provedla celkem 19 180 antigenních testů.
◘ Sušická nemocnice provedla celkem 7 500 PCR testů. 
◘ Celkové náklady na boj s covidem z rozpočtu města v r. 2020 
 byly 998 000 Kč.
◘ V roce 2021 činí náklady z rozpočtu města na boj s covidem 
 k 31. 3. 2021 celkem 244 115 Kč. 
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Zasedání rady města

Usnesení ze zasedání rady města ze dne 12. dubna 2021
• Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit zařazení obnovy 

kulturní památky kostela sv. Václava v Sušici k fi nancování z Programu re-
generace městských památkových rezervací a městských památkových zón 
pro rok 2021. Rada města schválila navržené fi nanční částky (fi nanční příspě-
vek z kapitoly Ministerstva kultury ČR / podíl města / příspěvek vlastníka) na 
podporu obnovy objektu umístěného v městské památkové zóně v Sušici, a to 
v následujícím členění: Kostel sv. Václava v Sušici – obnova jižní fasády a ka-
menických prvků v celkové sumě 612 353 Kč vč. DPH, příspěvek z rozpočtu 
MK ČR 200 000 Kč, příspěvek z rozpočtu města 90 000 Kč, podíl vlastníka 
322 353 Kč. Finanční spoluúčast města ve výši min. 10 % z celkových nákla-
dů (90 000 Kč) bude hrazena z organizace 350, Příspěvky – památková péče.
• Rada města schválila zadání veřejné zakázky malého rozsahu 2. ka-

tegorie na stavební práce na akci: „Sušice, Na Valše – oprava povrchu ko-
munikace“ a fi rmy vyzvané k předložení cenové nabídky: Silnice Klatovy 
a.s., Vídeňská 190/I, 339 01 Klatovy, IČ 453 57 307, SWIETELSKY staveb-
ní s.r.o., Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice, IČ 480 35 599, EU-
ROVIA Silba, a.s., Lobezská 1191/74, Lobzy, 326 00 Plzeň, IČ 648 30 551.
• Rada města rozhodla na základě doporučení komise o výběru zho-

tovitele na akci „Sušice – prodloužení vodovodu v Nádražní ul.“ – společ-
nosti VAK SERVIS s.r.o., Domažlické předměstí 610, 339 01 Klatovy, ve 
výši 1 279 935,00 Kč bez DPH, tj. 1 548 721,00 Kč včetně DPH. Rada měs-
ta schválila smlouvu o dílo a pověřila starostu města podpisem smlouvy, 
za podmínky schválení rozpočtového opatření č. 6 zastupitelstvem města.
• Rada města Sušice schválila uzavřít smlouvu o dílo na zhotovení 

kamerového bodu „Čerpací stanice u koupaliště s fi rmou Investtel s.r.o., 
Průmyslová 824, 339 01 Klatovy za cenu 185 870 Kč s DPH. Zakázka bude 
provedena v souladu s předloženou nabídkou fi rmy Investtel s.r.o. Klatovy. 
Rada města Sušice pověřila starostu města Sušice podpisem smlouvy o dílo.
Kompletní usnesení z jednání rady města na www.mestosusice.cz

Ambulance nehojících se ran 
Nemocnice Sušice

MUDr. Juraj Horský Út – 15.00–19.30 
Objednávky: 725 671 824

Jedná se o specializovanou chirurgickou ambulanci, která je pri-
márně určena pacientům, kteří mají komplikovanou či déle se ne-
hojící, chronickou ránu-bércový vřed, dekubit, popáleninu, ránu 

způsobenou úrazem či nehojící se pooperační ránu. 

Výzva k podání nabídky na pronájem

městského bytu velikosti 3+1 

ZÁPIS NA ŠKOLNÍ ROK 2021/2022 

DO MATEŘSKÉ ŠKOLY 
SUŠICE SMETANOVA 

BUDE PROBÍHAT 
 OD 2. 5. 2021 DO 12. 5. 2021
INFORMACE K ZÁPISU: 
• zápis bude probíhat bez přítomnosti dětí a jejich zákonných zástupců
• potřebné tiskopisy budou od 15. 4. 2021 ke stažení na www.mssusice.cz 
• děti budou přijímány podle daných kritérií

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

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY 
TYLOVA V SUŠICI

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

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

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

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

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

Dne 13. 4. 2021 se uskutečnila další videokonference hejtmanky 
Plzeňského kraje se starosty ORP k ukončení nouzového stavu, po-
kračujících opatřeních MZDR a především k návratu dětí do škol. Vi-
deokonference se rovněž zúčastnili funkcionáři krajského úřadu, člen 
parlamentní komise pro školství a ředitel Krajské hygienické stanice. 

Ředitel KHS Bartoš podal stručnou informaci o situaci v kra-
ji. Vyjádřil potěšení, že v kraji došlo k poklesu nakažených osob. 
Denní přírůstky se v současnosti pohybují kolem 200 osob za den 
oproti předešlé době, kdy se tyto denní přírůstky pohybovaly v řádu 
1 000–1 500 osob. Ulevilo se nemocnicím a kromě jedné nemocnice 
všechny opouštějí režim hromadného postižení. Nepříjemným zjiště-
ním je, že se stále víc pacientů v nemocnicích překlápí ze standard-
ního režimu do intenzivní péče. Dále seznámil starosty ORP s opat-
řeními po ukončení nouzového stavu v návaznosti na pandemický 
zákon. Všechna opatření jsou vyhlašována v režii MZDR, podléhají 
schválení vládou. 

Krátce zmínil i zahájení testování na školách. KHS se na organi-
zaci nepodílí, řeší případné pozitivní nálezy a poskytuje informace. 
Zmínil možnost přechodu ve školách z antigenního testování na PCR 
testování metodou kolektivního testování. 

Hejtmanka poté předala slovo primátorovi Plzně a poslanci Ba-
xovi, který je členem školského výboru parlamentu. Nastínil další 
scénář návratu dětí do škol. Prioritou by měl být návrat druhého stup-
ně v rotační výuce horizontu několika týdnů. Nejsou prioritou nižší 
ročníky mateřských škol, i když si myslí, že by měl být plán MŠMT 
ambicióznější. Zmínil tlak, kterým se snaží v poslanecké sněmov-
ně prosadit již zmíněnou změnu testování z antigenních testů na 
kolektivní PCR testování. Testy by byly ze slin a odpadla by potře-
ba přítomnosti rodičů u testování menších dětí. Zmínil ale problém 
s možností vyhodnocování v laboratořích, které nejsou v dostateč-
ném množství a kapacitách. Aby tato možnost byla rovněž alterna-
tivní, nenařizovala se plošně. 

Starosta Sušice apeloval na poslance Baxu, aby stát při nákupu dal-
ších testů pro školy vybíral testy nejenom z hlediska ceny a účinnosti, 
ale i komfortnosti jejich aplikace. Hodně připomínek ze strany rodičů 
i učitelů bylo právě ke komfortu jejich použití. Dále sdělil, že považu-
je docela za chybu, že byl do MŠ umožněn pouze návrat předškoláků. 
Upozornil rovněž na problém testování ve školkách, kdy děti přivádějí 
rodiče před nástupem do práce a při vyšším počtu nastupujících dětí 
rodiče vzhledem k podmínkám testování přicházejí pozdě do práce. 
Při povolení nástupu dalších dětí do MŠ by se mělo MSMT zamys-
let nad způsobem testování dětí v MŠ, aby nevznikaly tyto problémy. 

Dále vystoupil Mgr. Hajšman, vedoucí právního a legislativ-
ního odboru krajského úřadu. Seznámil starosty s právními změ-
nami při přechodu z nouzového stavu na pandemickou pohotovost 
a kompetencí MZDR podle zákona o zdraví lidu. Starostové ORP 
nemají podle pandemického plánu žádné kompetence. 

Následovalo vystoupení JUDr. Havlíčkové MBA, vedoucí odboru 
školství krajského úřadu. Shrnula zásadní informace uvolňování ve 
školách od 12. dubna 2021 (pozn: informace jsou na stránkách škol). 
Poděkovala všem pracovníkům ORP pro oblast školství za výbornou 
spolupráci. Povedlo se včas distribuovat testy na školy. Zhodnotila, 
že školám v kraji se povedlo zvládnout testování velmi dobře. Tento 
týden budou distribuovány roušky pro žáky všech základních škol 
v kraji. Testovací sady pro školy byly distribuovány na 14 dnů, další 
budou distribuovány příští týden. 

Vedoucí odboru zdravotnictví krajského úřadu Karásek sezná-
mil se situací v nemocnicích kraje. V současné době je v nemocnicích 
269 osob pozitivních na covid. Jenom pro srovnání, k 2. 3. 2021 jich 
bylo 718. Nejvíce jich je ve Fakultní nemocnici, léčí se tam 102 pacien-
tů. Ke stejnému datu jich tam bylo přes 200. Na JIP leží v současnosti 
72 osob, 38 jich je na úplné ventilaci a 2 jsou napojeni na mimotělní 
oběh. Počty covid pacientů jdou rapidně dolů, především standard-
ní lůžka. Ocenil velmi nízkou nemocnost zdravotnického personálu. 

Informoval o stavu očkování v kraji. Vyočkováno je v kraji přes 
114 000 dávek. Seniorů 80+ je naočkováno 27 925, z toho jich je téměř 
12 000 očkováno druhou dávkou. Seniorů 70+ obdrželo první dávku 
38 200, druhou dávku obdrželo 8 914. 

V současné době a do konce dubna bude kraj dostávat týdně 13 
plat (15 000 dávek) vakcíny Pfi zer. Je slíbeno, že v květnu a červnu 
bude chodit 20 plat (přes 20 000 dávek) týdně. U ostatních vakcín 
nelze určit počty, jelikož jsou dodávky velmi nespolehlivé. Astra 
Zeneca realizuje dodávky jednou za 14 dnů. Příští týden je slíbe-
no 4 000 vakcín Moderna. Obě tyto vakcíny, pokud budou dodány, 
z větší části půjdou na druhé očkování. 

Kraj je schopen očkovat denně cca 5 500 dávek, v současné době 
se očkuje kolem 3 500 dávek, centra jedou tzv. rekreačně. 

Starosta Sušice položil dva dotazy. První dotaz směřoval k povin-
nosti učitelů učit až 6 hodin v respirátorech (děti jsou v rouškách), přitom 
jsou proočkovaní. Druhý dotaz byl, zda má kraj nějaký scénář (odhad), 
do kdy bude naočkována v kraji podstatná část obyvatel (cca 75 %). 

Na první otázku odpověděl ředitel KHS. Nezná a ani jim nebyl 
vysvětlen důvod. To se týká rovněž dotazů rodičů, proč mají děti, 
které jsou po testech negativní sedět v rouškách. Slíbil, že přednese 
tyto dotazy při jednání s MZDR. 

Na druhou otázku odpověděl vedoucí odboru Karásek. V závislosti 
na dodávkách vakcín by mohlo být proočkováno 75 % (350 000) obyva-
tel kraje nad 19 let koncem srpna až začátkem září při denním očkování 
kolem 4 300 osob denně. Pokud by se očkoval 7 dní v týdnu, bylo by 
naočkováno v červenci až srpnu. Vše ale závisí na dodávkách vakcín. 

Na závěr hejtmanka představila kampaň na podporu očkování, 
kterou v tomto týdnu spouští Plzeňský kraj, poděkovala starostům 
za účast a vyjádřila přání, aby se situace začala stabilizovat a život 
v kraji se postupně zklidnil.     Krizový štáb ORP Sušice

Videokonference hejtmanky 

Plzeňského kraje se starosty ORP
Byt č. 10, velikost 3+1 (dříve označován jako byt I. ktg.), ul. Sir-

kařská, čp. 979, Sušice. Byt se nachází ve čtvrtém nadzemním podla-
ží domu. V bytě jsou plastová okna a dům je zateplený. V domě se na-
chází výtah. Rozměry jednotlivých místností: kuchyň 11,27 m2, 1. pokoj 
16,12 m2, 2. pokoj 20,27 m2, 3. pokoj 16,67 m2, předsíň 7,95 m2, koupelna + 
WC 4,12 m2, balkon 4,80 m2, sklep 1,44 m2. Celková rozloha bytu 82,64 m2.

Datum prohlídky bytu: 27. 4. 2021 od 9.00 do 9.20 hod.

Byt č. 5, velikost 3+1 (dříve označován jako byt I. ktg.), ul. 
Nová, čp. 924, Sušice. Byt se nachází ve druhém nadzemním podla-
ží domu. V bytě jsou plastová okna a dům je zateplený. V domě není 
výtah. Rozměry jednotlivých místností: kuchyň 8,79 m2, 1. pokoj 
17 m2, 2. pokoj 10,20 m2, 3. pokoj 10,52 m2, předsíň 6,05 m2, kou-
pelna 2,20 m2, WC 1,20 m2, balkon 1,66 m2, komora 1,60 m2, sklep 
3,60 m2. Celková rozloha bytu 62,82 m2.

Datum prohlídky bytu: 27. 4. 2021 od 9.40 do 10.00 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 přesnou výši navrhovaného nájemného za m2/měsíc (mini-
mální výše nájemného: 44,91 Kč/m2/měsíc)

Výše uvedené podmínky se vztahují i na osoby, které by sdílely s ža-
datelem společnou domácnost.

Nabídka musí být podána nejpozději: 30. 4. 2021 v zalepené obálce 
s nápisem „neotvírat – nabídka na pronájem bytu“ + označení poža-
dovaného bytu + adresa odesílatele.

Kritéria pro výběr nejvhodnější nabídky:
• Rada města při výběru nejvhodnější nabídky přihlédne především k so-
ciální a bytové situaci žadatele a k výši jím navrhovaného nájemného za 
1 m2/měsíc. 
• Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou pěti let.
• Zadavatel si vyhrazuje právo na zrušení výzvy k podání nabídky na proná-
jem bytu, případně nevybrání žádného z uchazečů, a to i bez udání důvodů.

Bližší informace a formuláře žádostí budou podány všem zájemcům 
na Městském úřadě v Sušici, odbor majetku a rozvoje města, 4. patro, č. 
dveří 410, popřípadě telefonicky na čísle 376 540 141. 

Informace z nemocnice
1. Péče poskytovaná pacientům COVID+

a) Lůžková péče – stabilizoval se počet pacientů s tímto onemocněním, 
o které nemocnice pečuje. V současné době je hospitalizováno celkem 20 
pacientů, z toho 4 na jednotce intenzívní péče.
b) Testování – dochází k výraznému poklesu klientů požadujících PCR 

test (ten musí být indikován buď předchozím pozitivním antigenním tes-
tem, nebo ošetřujícím lékařem), evidujeme i mírný pokles v počtu prove-
dených antigenních testů. Pozitivita u těchto testů se pohybuje kolem 1 %.
c) Očkování – pomalu se přesouvá těžiště boje s pandemií COVID 19 

právě do oblasti očkování. Očkovací centrum v Sušické nemocnici s.r.o. 
momentálně očkuje cca 900 dávek vakcíny týdně. Vakcínu jsme již podali 
v cca 8 000 dávkách, z toho 1/3 klientů již byla podána druhá dávka vakcí-
ny. Kapacita očkovacího centra je využita z 50%. Pořád jsou nedostatečné 
dodávky vakcinační látky. 

2. Forenzní audit nemocnice – v poslední době se množí dotazy ob-
čanů, které se týkají kontroly procesů probíhajících v Sušické nemocni-
ci, s.r.o. – tzv. Forenzního auditu, který jsem jako jednatel společnosti za-
dal při svém nástupu do funkce jednatele.

Smyslem zadání tohoto auditu bylo získání detailního popisu stavu 
nemocnice ve všech probíhajících procesech, nejen stavu účetnictví, eko-
nomice a výkonech nemocnice, ale i v procesech personálních, zásobova-
cích, provozních a technických. Na jednání valné hromady byl tento návrh 
akceptován a k vypracování auditu byl doporučen auditor, který audituje 
účetní závěrku města Sušice a provoz nemocnice částečně znal.

Dne 8. 2. 2021 jsem, jako jednatel Sušické nemocnice, s.r.o. obdržel Ko-
nečnou zprávu o Výsledcích forenzního auditu Sušické nemocnice, s.r.o. za 
období od 1. 9. 2020 do 30. 9. 2021, kterou jsem poskytl všem zastupitelům.

S ohledem na citlivost informací uvedených v této zprávě a s ohledem 
na povinnost mlčenlivosti jednatele, kterou mám uloženou Smlouvou 
o výkonu funkce jednatele, není možné v současné fázi řešení skutečností 
v auditu uvedených uveřejnit celou závěrečnou zprávu.

Pro vaši obecnou informovanost uvedu několik poznámek z úvo-
du zprávy a jejího závěru, cituji: Město Sušice, jako jediný společník, od 
počátku předpokládal, že společnost nemůže být, alespoň v prvních letech 
činnosti zisková. Na druhou stranu není pochyb, že jednatelé společnos-
ti neměli neomezený mandát k nakládání s prostředky společnosti. Město 
počítalo s přiměřenou ztrátou, proto požadovalo fi nanční plán, ze kterého 
by byla patrná potřeba fi nancování provozu nemocnice. Dne 13. 1. 2020 
jednatelé předložili fi nanční plán s plánovanou ztrátou 8,7 mil. Kč. V prů-
běhu roku však tento plán několikrát upravovali, a to tak, že neustále na-
vyšovali předpokládanou ztrátu. Plánovaná ztráta za rok 2020 nakonec 
činila 43 mil. Kč. Nebyla však zajištěno fi nancování této ztráty. Za období 
1. 1.–30. 9. 2020 byla vykázána ztráta 36,394 mil. Kč. Ztráta byla způso-
bena zejména osobními náklady, které byly dokonce vyšší než celkové trž-
by. Jak už bylo uvedeno, město počítalo s přiměřenou ztrátou, nicméně ve 
sledovaném období tato dosahovala rozměrů, které se původním předpo-
kladům výrazně vymykaly a tento nepříznivý vývoj nevykazoval známky 
stabilizace, zlepšení či udržitelného provozu do budoucna.

V závěru bylo konstatováno – opět cituji: Doporučujeme kliento-
vi kontaktovat advokátní kancelář a projednat s ní další postup ohledně 
trestního oznámení a vymáhání vzniklé škody. 

Vzhledem ke složitosti a dopadům zjištěných skutečností do provozu 
nemocnice, jsem požádal o stanovisko k závěrečné zprávě valnou hromadu 
společnosti. Stanovisko valné hromady koresponduje s názorem auditora 
a já jako jednatel společnosti v nejbližší době rozhodnu o dalším postupu. 
K tomuto rozhodnutí potřebuji názor advokáta s odpovídající zkušeností.

O dalším vývoji budete informováni buď prostřednictvím Sušických 
novin nebo na internetových stránkách nemocnice.

Všem vám přeji pokračování trendu klesajícího počtu pacientů s nemocí 
COVID 19 a další brzké uvolňování omezujících opatření.
Bc. Jiří Vlček, MBA, jednatel spol. Sušická nemocnice, s.r.o, 15. 4. 2021.
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všichni, nejen děti, ale i rodiče, pra-
rodiče, strýčkové, tetičky, sousedé, 
… Jednoznačně musím konstato-
vat, že ta období distanční výuky, 
čím byla delší a bez vidiny konce, 
tím na některých dětech byla vidět 

větší únava, někdy i nechuť, ode-
vzdanost. O to více oceňujeme je-
jich výdrž, pravidelnou účast, ode-
vzdávání úkolů. Určitě je to velká 
zásluha rodičů.

K dnešnímu dni (čtvrtek 15. 4.) 
zatím na 2. stupni stále probíhá vý-
uka pouze distančně. S netrpělivos-
tí očekáváme zahájení alespoň ro-
tační výuky. Osobně si myslím, že 
rotačně možná už 26. 4., ale spíše 
v pondělí 3. 5. žáci druhého stupně 
přijdou do školy. Až vyjdou tyto 
sušické noviny, tak budeme vědět, 
zda můj odhad byl správný. 

Naše deváťáky čekají začátkem 
května přijímačky na střední ško-
ly. Prozatím jejich příprava pro-
bíhá online. Od 19. 4. bude tato 
příprava probíhat ve škole podle 
nastavených opatření (6 žáků a an-
tigenní testy).“

R. Smola: „On-line výuka je ur-
čitě jedna z možností, jak děti vzdě-
lávat. Nejsem proti ní. Ale určitě jen 
v omezené míře. Zaprvé mně přijde 
taková výuka neosobní, chybí kon-
takt s učícím se dítětem. Zadruhé se 
v mládí vytvářejí interpersonální 
vztahy, a to jak mezi dětmi samot-
nými, tak i mezi dětmi a dospělý-
mi, v tomto případě mezi dítětem 
a učitelem, vychovatelem, asisten-

tem pedagoga. Mnohé děti, které 
na sebe byly zvyklé, se neviděly 
více jak rok. Zatřetí mně vadí, že 
děti stále sedí pouze před monito-
rem. A to určitě není dobře. Online 
výuka přispívá i k tomu, že se děti 

méně pohybují. A efektivita tako-
vé výuky, přestože se kantoři ma-
ximálně snaží, je určitě nižší, než 
když máme žáky ve třídě.“ 

Komu zejména byste chtěli 
v této dlouhodobě obtížné situ-
aci poděkovat?

Č. Kříž: „Chci poděkovat 
všem pedagogickým i nepe-
dagogickým pracovníkům za 
vstřícnost, ochotu a velkou ko-
legialitu. Rodičům pak za jejich 
pomoc při online výuce, pod-
poru a důvěru, které si oprav-
du vážíme. A úplně to největší 
poděkování patří našim žákům. 
Vím, není to jednoduché. Jste 
prostě jedničky.“ 

R. Smola: „Za stávající nenor-
mální situace si určitě zaslouží po-

Jaká je aktuální organizace 
vyučování a pohybu ve škole?

Č. Kříž: „Od 12. dubna byla na 
1. stupni zahájena tzv. rotační výuka. 
Příprava nebyla jednoduchá – sladit 
rozvrhy a online rozvrhy, pročítání 
manuálů zaslaných z MŠMT, zajiště-
ní dohledů, příprava na testování dětí, 
pedagogických i nepedagogických 
pracovníků atd. Škoda, že měnící se 
pravidla např. v testování dětí, někte-
ré informace na sociálních sítích a ve 
sdělovacích prostředcích příliš klidu 
nikomu v té chvíli nepřidala. Přesto 
musím konstatovat, že v Sušici máme 
rozumné rodiče, kteří různým dezin-
formacím nepodlehli a řídí se zdra-
vým rozumem. Není to jednoduché 
a máte můj obdiv. 

Ještě před zahájením výuky, 
zaslaly paní učitelky rodičům e-
-maily, ve kterých kromě infor-
mací samozřejmě připojily i slova 
uklidnění, jak se na děti těší a jak 
vše společně zvládnou. To samé 
zaznělo i na online hodinách. Ve-
dení školy a paní učitelky odpo-
vídaly na dotazy rodičů, upřesňo-
valo se, vysvětlovalo… 

Veškeré obavy a určitá nejisto-
ta ze všech spadla hned v pondělí 
12. 4. ráno. Testování proběhlo bez 
problémů, paní učitelkám pomáha-
ly paní vychovatelky, asistentky,… 
A děti zvládly testování naprosto 
úžasně. Určitě vše proběhne stejně 
i v následujícím týdnu, kdy půjde 
druhá část žáků prvního stupně. 

Vím, že rotační výuka, testová-
ní, nošení roušek a další opatření 
určitě nejsou ideální, ale postup-
ný nárůst onemocnění covidem 
u prvňáčků, druháčků a zaměst-
nanců školy, kteří byli ve škole 
v lednu a únoru, nám potvrzuje, 
že bez nějakých opatření to ne-
půjde. Respektuji, že zatím je to 
jediná možnost, jak mít naše děti 
zpátky ve škole.“

R. Smola: „Od 12. dubna se vrá-
tila část žáků do školy. Bohužel se 
zatím nevrátili žáci 2. stupně ZŠ. 
I prvostupňoví žáci docházejí pouze 
rotačním způsobem. V 15. kalendář-
ním týdnu se tak po dlouhých měsí-
cích setkávali se svými učiteli žáci 
1., 3. a 5. tříd. Ovšem již v následu-
jícím týdnu se budou žáci těchto tříd 
vzdělávat opět v domácím prostředí. 
Naopak do školy nastoupí žáci zbý-
vajících tříd 1. stupně ZŠ, tedy děti 
ze 3. a 4. tříd. A takto se budou žáci 
z jednotlivých tříd střídat pravděpo-
dobně i v dalších týdnech. Taková si-
tuace je určitě hodně složitá zejména 
pro zaměstnané rodiče. 

Online výuka byla poprvé za-

vedena už před více než rokem 
a i letos trvala a trvá dlouhé měsí-
ce. Pozorujete, nějaké dopady to-
hoto způsobu vyučování na žáky? 

Č. Kříž: „Potřebují být spolu, 
se svými spolužáky, paní učitel-
kou, mít určitý řád – to vše je pro 
ně jistota a bezpečí. Potřebují si už 
oddychnout od online výuky. A to 

život, a pro potěchu těch, co tam 
vystoupí k rozjímání, postaviti 
také kříž. 

A tak to začalo. Dr. Vladi-
mír Horpeniak si přál kříž větší 
a také nalezl ve sklepě muzea více 
jak metr vysoký litinový korpus 
Krista. Ten byl po válce zachrá-
něn tehdejším správcem muzea, 
učitelem Emanuelem Bouškou 
a tak po 75 letech kříž našel své 
nové uplatnění. Díky kamarádům 
byl opískován tzn. očištěn a míst-
ní ochotný zámečník pan Ladislav 
Hadrava se dal do práce. Vyro-

Kaleidoskop

Žáci prvního stupně nastoupili i do učeben ZŠ T. G. Masaryka.
 VÝZNAMNÁ VÝROČÍ

 105 let – výročí narození Ferruccia Lamborghiniho
Ferruccio Lamborghi-

ni (28. dubna 1916, Cen-
to, Itálie – 20. února 1993, 
Perugia, Itálie), byl italský prů-
myslník, výrobce sportovních au-
tomobilů, traktorů a zakladatel 
fi rmy Lamborghini. 

Studoval techniku v Bolo-
ni a zanedlouho si mohl vyzkoušet 
své znalosti, když za druhé světo-
vé války opravoval armádní vozi-
dla na ostrově Rhodos. Po válce, 
v roce 1948, založil Lamborghini 
ve městě Cento v provincii Ferrara 
fi rmu Lamborghini Trattori S.p.A. 
na výrobu traktorů. V roce 1959 
tuto produkci rozšířil ještě o vý-
robu klimatizací. Na přelomu let 
1962 a 1963 položil základy dneš-
ní fi rmy – vznikla společnost Auto-
mobili Lamborghini. Jako úspěšný 
poválečný výrobce traktorů a kli-
matizačních systémů i jako mo-
toristický nadšenec vlastnil Lam-
borghini celou řadu automobilů, 
mezi nimi i vozy Maserati a Fer-
rari, se kterými však nebyl nikdy 
spokojen a stěžoval si u samotné-
ho Enza Ferrariho. V roce 1972 
Lamborghini velmi podstatným 
způsobem investoval do zvýšení 
kapacit továrny na traktory v sou-
vislosti s očekávanými zakázka-
mi z jihoamerických zemí. Když 
byly objednávky zrušeny, ztráty 
přinutily Lamborghiniho prodat 
svůj balík akcií továrny. V tom-
to roce se Georges-Henri Rossetti 
stal jeho partnerem ve fi rmě Au-
tomobili Lamborghini. O rok poz-
ději Lamborghini prodal svou část 
fi rmy René Leimerovi. Poté odešel 
na zasloužený odpočinek a věnoval 
se pěstování vinné révy na vini-
cích, které si koupil již dříve. Lam-
borghini zemřel v nemocnici Sil-
vestrini v Perugii v roce 1993 ve 

věku 76 let, patnáct 
dní poté, co prodě-
lal infarkt myokar-
du. Pohřben byl na 
hřbitově kláštera Certosa di Belo-
gna. Jeho syn Tonino navrhuje pod 
svým jménem oblečení a doplňky.

Jaký byl hlavní přínos 
Ferruccia Lamborghiniho 
a proč je dobře si jeho výročí 
připomenout?

Myslím si, že bychom si měli 
připomenout výročí narození pana 
Ferruccia Lamborghiniho, protože 
byl velikým přínosem automobi-
lovému průmyslu.  Založil jednu 
z největších a nejznámějších auto-
mobilek na světě, to vše zvládl vy-
budovat z malé fi rmy na traktory. 
Dokázal to i přes překážky, které 
mu život postavil do cesty, jako 
byly smrt jeho manželky, zajetí ve 
válce a v neposlední řadě i problé-
my se zaměstnanci.

Jako znak fi rmy použil Lam-
borghini své znamení zvěrokru-
hu, býka v útočném postoji.

Lamborghiniho snem bylo 
vždy navrhnout nejrychlejší séri-
ově vyráběné auto všech dob, což 
se mu také povedlo s vozem Coun-
tach. Proto byl vůz také zapsán do 
Guinessovy knihy rekordů jako 
nejrychlejší té doby.

Lamborghiniho inspirace při 
výrobě vlastních vozů vycháze-
la z jeho nespokojenosti s jinými 
sportovními vozy, které vlastnil – 
konkrétně s Ferrari 250GT.

Enzo Ferrari odmítl Lamborghi-
niho žádost o projednání vylepšení 
převodovky, pro které Lamborghini 
mělo řešení. Později Lamborghini 
tyto znalosti využil při vývoji vlast-
ních sportovních vozů. 

Tomáš Zezula (VI.A) 
Zdroje: cs.wikipedia.org, cswiki.cz

Kříž na Šibeničním vrchu v Kašperských Horách
Městečko je obklopeno vr-

cholky ze všech stran. Na již-
ním Liščím vrchu křížek již 20 
let připomíná první budovatele 
lyžařských vleků. Na východní 
straně láká turisty kaplička sv. 
Huberta s křížkem a na straně 
severní stojí pod Vodárnou od 
loňska také malý křížek. 

Zbývala strana západní, kte-
ré dominuje Šibeniční vrch. 
Dle jména se tam v dávné mi-
nulosti moc pěkného nedělo. Tak 
vznikl nápad – na památku těch, 
kteří tam třeba nevině skončili 

bil šestimetrový kříž se vším co 
k tomu patří a za pomoci pracov-
níků Technických služeb, byl do-
vezen a zabetonován na vrcho-
lu kopce. Okolí bylo upraveno, 
kolem kříže umístěny šumavské 
balvany a z tyčoviny byl ohra-
zen proti pasoucím se kravičkám.

Vše se podařilo včas dokon-
čit a tam mohl být letos na Velký 
pátek slavnostně požehnán. Za 
pěkného počasí a hojné účasti 
poutníků se tohoto aktu úspěšně 
zhostil P. Jenda Kulhánek, který 

K o n e č n ě 
osiřelé školní budovy znovu roz-
kvetly barevnými brašnami a ště-
betáním dětských hlásků. Zároveň 
proběhly zápisy, aby i příští rok za-
sedli do lavic prvňáčci. O výsledky 
zápisů a zhodnocení aktuální situ-
ace ve škole jsem požádal ředitele 
ZŠ Lerchova Mgr. Čestmíra Kříže 
a ředitele ZŠ T. G. Masaryka Paed-
Dr. Richarda Smolu. 

Jak jste zvládli on-line zápisy, 
kolik dětí bylo zapsáno a kolik 
jich zažádalo o odklad?

Č. Kříž: „Od 1. do 8. dubna pro-
bíhal zápis do 1. tříd. Vzhledem k si-
tuaci stejně jako v loňském roce 
bohužel opět bez přítomnosti dětí. 
Celkem se na naši školu zapsalo 
83 prvňáčků, z toho 14 požádalo 
o odklad. 

Máme naplánovanou tradiční 
školní přípravku a schůzku s ro-
diči. V současné chvíli opravdu 
nevíme, zda to situace umožní. 
Informace budeme aktualizovat 
na našich webových stránkách. 
Už se na naše nové prvňáčky moc 
těšíme.“ 

R. Smola: „On-line zápisy 
probíhaly obdobně jako v loň-
ském roce. Takže celý zápis vypa-
dal tak, že nám zákonní zástupci, 
tedy zpravidla rodiče, dopravili 
několika možnými způsoby vy-
plněné zápisové listy. Opět jsme 
své budoucí žáčky neviděli a ani 
oni neměli možnost vidět své bu-
doucí paní učitelky. Je to škoda, 
pro mnohé děti je zápis určitě vel-
kým zážitkem. Na druhé straně 
je jasné, že zdraví nás všech je 
přednější. Každoročně máme pro 
naše nejmenší připravené k zá-
pisu drobné dárečky. Nepřijdou 
o ně ani letos. Drobnosti obdr-
ží nejpozději na začátku nového 
školního roku. 

U „zápisu“ bylo v letošním roce 
celkem 56 žáků. Z uvedeného počtu 
se budou 2 žáci vzdělávat ve třídě 
zřízené podle § 16 odst. 9 školského 
zákona. 7 rodičů požádalo pro své 
dítě o odklad povinné školní do-
cházky o 1 rok. V obou objektech 
školy tak bude od září tohoto roku 
po jedné první třídě.“ 

k vrcholu přivedl i malé procesí 
věřících. Všichni byli odměněni 
fotografi í nového kříže a veliko-
nočním pečivem od dobrého su-
šického pekaře Rendla. Celé to 
dílo bylo provedeno bez jakéko-
li dotace a proto je třeba velmi 
poděkovati všem co přispěli fi -
nančně i pracovně. Tak se přijď-
te někdy na Šibeničák podívat. 
Takový kříž málokde uvidíte. 
A rozhled odtud stojí za zdolání 
toho kopečku. 

 -ek-, foto Jan Kos

Proběhly zápisy a děti se vracejí do škol
děkování všichni, kterých se tyto 
změny ve vzdělávání v souvislosti 
s koronavirovou pandemií dotýka-
jí a kteří dělají maximum pro děti. 
Poděkování si určitě zaslouží rodi-
če, kteří se musejí celý den starat 
o své ratolesti. Zejména u malých 
dětí musejí rodiče dohlédnout na 
to, aby se jejich dítě nezapomnělo 
připojit na online výuku, pomáhají 
jim s novým učivem, kontrolují, zda 
dítě úkoly dobře vypracovalo. Svým 
dětem vedle toho musejí zajistit pra-
videlné stravování, ve volných chví-
lích zábavu atd. atd. Takže má jistě 
většina rodičů stávajících každoden-
ních povinností opravdu až po krk. 

Poděkování si zaslouží pocho-
pitelně pracovníci školy. Co obná-
ší online výuka z hlediska časové 
náročnosti, to dokáže pochopit jen 
člověk, který takové hodiny připra-
vuje. Každodenní nové přípravy, 
nekonečné koukání do monitoru, 
a to včetně víkendových dní, a rov-
něž nekonečná opravování prací, 
které žáci zasílají ke kontrole. Ne-
znám jediného kantora, který by ne-
chtěl, aby se již děti do školy vráti-
ly. A není to jen o výuce. Kantor je 
přece člověk, který pracuje se „ži-
vým materiálem“. A tento způsob 
výuky, který jsme momentálně nu-
ceni realizovat, je do jisté míry ne-
osobní, nedostává se nám času na 
individuální přístup k dítěti, nemá-
me čas svým dětem pořádně učivo 
vysvětlit. Jednoduše řečeno, všichni 
pevně věříme, že se se svými žáky 
již brzy ve škole sejdeme a začneme 
se zase „normálně“ učit.“ 

Děkuji za odpovědi a přeji brzký 
a trvalý návrat k tradičnímu vzdě-
lávání.  Eduard Lískovec
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9. prosince – KD Sokolovna – přeloženo z 15. 12. 2020

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

SIRKUS, Příkopy 178, Sušice – UZAVŘEN! 

GALERIE SIRKUS – UZAVŘENA! 
Výstava: Miroslav Šisler – SLAPY
cyklus kreseb a maleb – POZASTAVENO!
4.–6. června 

KAFE SIRKUS, Příkopy 178, Sušice
– UZAVŘENO! 

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

MĚSTSKÁ KNIHOVNA SUŠICE 
Klostermannova 1330, Sušice
Otevírací doba:
Oddělení pro dospělé
pondělí, středa 8.00–12.00 13.00–17.00
pátek    8.00–13.30  – 
úterý, čtvrtek 8.00–13.00   – 
   (pouze studovna, čítárna a internet) 
Oddělení pro děti a mládež
pondělí, středa   –   13.00–17.00
pátek   8.00–13.30  – 

Městské informační centrum – nově Poštovní 10
– UZAVŘENO! 
Výstavní prostory radnice – 6. patro – UZAVŘENY!

MUZEUM ŠUMAVY SUŠICE
– UZAVŘENO! 

KANCELÁŘ SUŠICKÝCH NOVIN
– UZAVŘENA!

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

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

Přehled akcí
11. září – KD Sokolovna

17. září – Kino Sušice

27. září – KD Sokolovna

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

16. října – KD Sokolovna
Doga + Alkehol – koncert

30. října – KD Sokolovna
Horkýže slíže – koncert

11. listopadu – KD Sokolovna
Mňága a Žďorp – koncert

27. listopadu – KD Sokolovna
Wohnout – koncert

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

25. dubna – KD Sokolovna – nový termín v jednání!

15. května od 8 hod. – náměstí Sušice

12. června od 8 hod. – náměstí Sušice
Farmářské trhy

1. července – Ostrov Santos
Trautenberk – koncert

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

24. července – Ostrov Santos
Chinaski – koncert

31. července – Ostrov Santos
Extra Band – koncert

14. srpna – (dětský) park vedle gymnázia
Festival INSPIRACE – workshopy, hudba

21. srpna – Ostrov Santos
Harlej – koncert

27.– 28. srpna – Ostrov Santos
Metal Madness

28. srpna od 8 hod. – náměstí Sušice
Farmářské trhy – další termíny 25. 9. a 16. 10. 2021

3. září – Ostrov Santos
Brutus – koncert

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

Sušice

Region

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

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

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

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

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

VSTUPENKY ZŮSTÁVAJÍ V PLATNOSTI 

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

VSTUPENKY VRACEJTE V MÍSTĚ NÁKUPU

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

Výstava potrvá do 2. května 2021.
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Pojeďte s námi... Vzpomínky Blahopřání

Poděkování

Jiří Valík r. 1950, Karel Týr r. 1943, Michal Krouský r. 1971, Věra 
Straková r. 1952, Zdeňka Nováková r. 1930, Marie Ducháčková r. 1939.

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

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

středa 23. června 2021

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

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

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

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

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

Opustili nás...

Poděkování dobrovolníka
Ano, není to chyba v titulku, chci opravdu poděkovat jako dobro-

volník. V lednu jsem si nechal zjistit protilátky na COVID19, a proto-
že jejich hladina byla vysoká a pracovní vytížení nízké, přihlásil jsem 
se jako dobrovolník do Sušické nemocnice. Od konce ledna do konce 
března jsem vypomáhal na triáži (organizace testování u vchodu) a po-
čítal jsem i s podrážděnými reakcemi lidí, kteří musí čekat na nepří-
jemný test, mnohdy v nevlídném počasí. K mému velkému překvapení 
za celou dobu nevznikla ani jedna konfl iktní situace a každý z téměř 
4000 testovaných, se kterými jsem se já potkal, si nechal v klidu vše 
vysvětlit. Chci jim proto všem moc poděkovat za jejich vstřícný přístup 
a dovolím si na základě těchto zkušeností vyjádřit názor, že to s naší 
společností není zase tak špatné, jak někdy zaznívá. V neposlední řadě 
chci zmínit i práci personálu Sušické nemocnice, kterému bych chtěl 
poděkovat za profesionální a laskavý přístup, což oceňovala i většina 
testovaných.         Ing. Zdeněk Zezula

Dne 19. dubna by se dožila 80 let naše manželka, 
maminka, babička a prababička paní

Anežka Žáková 
a zároveň to 30. května bude rok, co nás navždy opustila.
Za tichou vzpomínku děkuje manžel Josef, dcera Jana 
a syn Josef s rodinami a ostatní příbuzní.

Dne 26. dubna oslaví 90. narozeniny pan 

Jaroslav Bečvář,
sušický knihař, tenisový nadšenec a nyní rekreační 
cyklista.
Do dalších let mu pevné zdraví a spoustu ujetých 
kilometrů přejí dcery Dáša a Ivet s rodinami a sestry 
Marie a Milada s rodinami. 

OKÉNKO POMOCI

Pá 23. 4.  9.00–12.00  Pracovní činnosti
Po 26. 4. 13.00–15.00  Hraní společenských her
Út 27. 4.  9.00–12.00  Poslech hudby a audioknih
  12.00–15.00  Pracovní činnosti
Čt 29. 4.  9.00–12.00  Pracovní činnosti
  12.00–15.00  Filmový klub
Pá 30. 4.  9.00–12.00  Pracovní činnosti
Sociálně terapeutická dílna – pracovní činnosti: například drátkování, 
korálkování, FIMO hmota, smaltování, šití, malba, keramika, fi lcování, 
enkaustika, sádra, výroba mýdel a svíček, fusing a mnohé další.
Sociální rehabilitace: poradenství, doprovody, individuální konzultace, 
nácvik dovedností, aktivizační činnost a pomoc při řešení osobních potíží
Kontakt: Vedoucí pobočky: 774 451 769, Sociálně terapeutická dílna: 
775 731 769, Sociální rehabilitace: 778 519 769, 770 636 769 
E-mail: dilnasusice@fokus-pisek.cz, susice@fokus-pisek.cz, 
    terensusice@fokus-pisek.cz, peersusice@fokus-pisek.cz

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

Jen svící hořící a hezkou kytici Ti na hrob můžeme dát, 
chvíli postát a s láskou na Tebe vzpomínat.

Dne 20. dubna jsme si připomněli den, kdy nás před 
deseti lety ve věku 68 let opustil pan 

Josef Polauf 
ze Sušice. S láskou vzpomíná manželka, dcery, 
vnuci, ostatní příbuzní a kamarádi. 

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ 
ČÍSLA – SUŠICE

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

Na petrovickém hřbitově druhý rok tichým spánkem spíš.
Domů se nám, maminko, již nikdy nevrátíš.
Na hrob všichni za tebou chodíme, 
modlitbou, vzpomínkou na tebe myslíme.

Dne 24. dubna vzpomeneme druhého 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.

Dne 1. května by se dožil 100 let náš tatínek a dědeček 
pan

Jan Hušák.
S láskou vzpomíná Radka s rodinou.

A za vše, za vše dík. Za lásku jaká byla, za život jaký byl. 

Dne 16. dubna uplynuly čtyři roky co nás navždy 
opustila naše maminka, babička a prababička paní 

Marie Valdová 
a dne 17. května tomu bude pět 
let, kdy navždy odešel náš tatínek, 
dědeček a pradědeček pan 

Rudolf Valda. 
S láskou vzpomínají dcery Marie, Alena a Věra 
s rodinami.

Dne 3. dubna uplynul jeden rok, co nás navždy 
opustila paní 

Jindřiška Machová 
z Dobršína a dne 10. dubna tomu 
bylo dvacet let, co nás opustil její 
syn, pan 

Václav Mach, 
klempíř ze Sušice.
S bolestí v srdci vzpomínají manželka Olina se synem, 
dcery s rodinami a sourozenci Milena a Josef s rodinami. 

Koncem měsíce dubna oslaví 50. narozeniny pan 

Pavel Beránek, 
dlouholetý dřívější hráč, v současné době funkcio-
nář oddílu kopané TJ Tatran Dlouhá Ves. Své dětství 
prožil v Dlouhé Vsi, pracuje ve stavebnictví, má svůj 
pracovní podíl v dřívějším období na údržbě spor-
tovního areálu a šaten. V letním období jmenované-
mu nezbývá mnoho volného času, pracuje v zahraničí, takže svůj čas 
rozděluje mezi rodinu a úpravy okolo nového bydlení, koníčkem však 
zůstává stále kopaná. V mládí byl aktivním hráčem – úspěšným bran-
kářem a to zejména, když oddíl mužů hrál I.B. třídu krajské soutěže. 
Po aktivní činnosti se věnoval trenérské práci s mládeží, se zapojením 
i svého syna. Je dlouholetým členem výboru TJ Tatran, organizuje 
a zajišťuje činnost mužstva mužů před utkáním, spolupracuje s trené-
ry, zastane funkci pomezního, jako řidič odváží hráče k utkáním, zú-
častňuje se aktivu kopané, provádí propagaci kopané a sportu ve vý-
věsní skříňce TJ. Ke sportu byl veden svým otcem, též členem výboru 
– dlouholetým funkcionářem, který zapojil do hráčské a funkcionář-
ské činnosti druhého syna Jiřího, dřívějšího trenéra úspěšného doros-
tu. V současné době je mužstvo mužů účastníkem přerušené soutěže 
OP Klatovska průběžně na 5. místě. V OP je též zapojeno družstvo 
mladších žáků. Výbor TJ Tatran včetně příznivců dlouhovesské ko-
pané děkují jubilantovi za jeho dobrovolnou práci v tělovýchově, kte-
rá slouží k prospěchu dlouhovesské kopané s návazností na dlouhou 
reprezentaci obce a TJ Tatran. 
S přáním pevného zdraví    výbor TJ Tatran Dlouhá Ves

Dne 2. května 2021 oslaví krásné životní jubileum 75. let náš milova-
ný manžel, tatínek a dědeček, pan 

Jiří Zahradník 
ze Sušice.
Tatínku náš milý, přejeme ti mnoho síly,
ať Bůh posilní Tě na duši i na těle,
ať každé ráno s chutí vstáváš z postele,
ať andělé strážní chrání Tě na každém kroku,
ještě klidně do sta roků. 
Děkujeme za tvou lásku, péči a obětavost, kterou nám trpělivě dáváš 
a přejeme Ti, ať jenom radost, štěstí a pocit hojnosti zpět dostáváš. 
Máme Tě moc rádi! Tvá manželka Marie a obě dcery s rodinami. 

Poděkování Oblastní charitě Sušice 
Vážená paní vedoucí, když jsem objednávala pečovatelskou službu 

vzhledem ke zhoršujícímu se mému zdravotnímu stavu, neměla jsem 
jasnou představu, co všechno to bude znamenat a jak dlouho může být 
tato služba poskytována. Během těch let a zvlášť v posledních měsících 
jsem si uvědomila, že jsem kdysi správně volila Oblastní charitu Sušice. 
Velice oceňuji velmi vstřícný postoj paní Andrey Rajtmajerové – koor-
dinátorky střediska Kolinec, zvlášť si cením jejího lidského přístupu 
a snahy pomoci za všech okolností. Vážím si nelehké práce pečovate-
lek, protože vím, že vykonávají práci náročnou fyzicky i psychicky. 

Zdraví a děkuje klientka Dagmar Kloudová

Vážená paní Kloudová, v této nelehké době takové poděkování 
opravdu potěší a dodá další pozitivní energii a ujištění, že svou práci 
děláme s láskou a rády. 

Děkuji Vám za celý kolektiv Oblastní charity Sušice, 
Ing. Štěpánka Brabcová – vedoucí sociálních služeb

Chtěli bychom poděkovat všem za projevenou soustrast k úmrtí našeho 
drahého manžela, tatínka, dědečka a pradědečka pana Miroslava Nekvasila.

rodina Nekvasilova
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Mostní ulice
Třetí tepnou města, která vede z náměstí je ulice Mostní. Jak název na-

povídá směřuje přímo k mostu přes Otavu a stejně jako ostatní dvě hlavní 
ulice byla kdysi zakončena několikapatrovou zděnou branou.

Ředitelka Muzea Šumavy Mgr. Zdeňka Řezníčková na stránkách měs-
ta uvádí, že dřevěný most stával na místě bývalého brodu od nepaměti. 
Kamenný most pak byl dokončen roku 1664. Přesto byla stavba častokrát 
hrubě poškozena rozvodněnou Otavou. Hned v roce dokončení byl stržen 
jeden ze čtyř pilířů a o 120 let později dokonce celá polovina mostu. Zbo-
řená část byla nahrazena jen dřevěnou konstrukcí a to se stalo osudným 
asi padesáti poutníkům, kteří zahynuli ve vlnách rozbouřené řeky, když se 
zde při velikonočním procesí roku 1859 zastavil mohutný průvod a most 
se zřítil. Po provizorních opravách byla dřevěná část nahrazena roku 1882 
železnou konstrukcí, která sloužila až do stavby nového betonového mos-
tu v roce 1959. (Železný most byl převezen k PDA, kde slouží dodnes.)

Dnešní název ulice je tedy zajisté shodný s názvem původním, i když 
v průběhu dějin se jméno několikrát změnilo. Po výstavbě kláštera kapucí-
nů s kostelem sv. Felixe v roce 1655 se přilehlé bráně začalo říkat nejen 
Mostní (Mostecká,), ale i Klášterní (Klášterská), nicméně ulice je na mapě 
z roku 1835 zvána jen Brücken Gasse (J. Lhoták, M. Pták, R. Šimůnek – 
Historický atlas měst ČR). Brána byla zbořena v roce 1855 a při velkém 
přejmenovávání roku 1887 byla ulice nazvána Jirsíkova. 

Jan Valerián Jirsík (1798 – 1883) byl český spisovatel a vlastenec, čes-
kobudějovický biskup, který zvelebil českobudějovickou diecézi a zaslou-
žil se zde o českojazyčné školství (cs.wikipedia.org). I k Sušici měl osobní 
vztah, neboť zde také sloužil mši (viz Farní list Sušice 7/2014). 

Název ulice přečkal obě světové války, ale protože byl Jirsík katolický 
duchovní, komunisté roku 1948 ulici přejmenovali a to na Rozacínova.

Významný měšťanský rod Rozacínů vlastnil v 17. století nedaleko slav-
ný renesanční dům se sgrafi ti – dnes bývalou lékárnu. Nejproslulejším 
zástupcem rodu byl asi Adam Rosacius (1560 – 1624) český humanista, 
spisovatel, básník a profesor pražské univerzity, později primas Sušice. 

Rozacínové vydrželi v názvu 10 let. Při dalším velkém přejmenovávání 
sušických ulic 1. 1. 1959, kdy se z důvodu lepší orientace zavedla domov-
ní čísla orientační, počet názvů ulic se snížil z 94 na 73 a vracela se jmé-
na vžitá a logická, dospěla ulice ke svému původnímu názvu Mostní (viz 
kronika města Sušice rok 1959).   ED

Pravidelné rubriky

KNIHOVNA

Tam, kde se říčka Ostružná zakusuje do úpatí mohutné zalesněné hory 
Borek (859 m n. m.) vzniklo hluboké skalnaté údolí, které v nedávných 
dobách člověk ozdobil velhartickým hradem a zámkem. Na protilehlém 
severním svahu Borku a západním srázu kopce s obnovenou kapličkou sv. 
Hildegardy byla v roce 1990 zřízena přírodní rezervace Borek u Velhartic 
o rozloze 38,09 ha. (mapy.cz)

Hlavním předmětem ochrany jsou původní borové lesy, které se udržely 
na kamenitých a skalnatých svazích. Na kamenitějších místech pokrývají 
půdu lišejníky a mechy, na ostatních borůvčí. Ze svahu ční mohutné skal-
ní bloky, z nichž jeden obzvláště povedený připomíná svou podobou psa 
a jeho název Psí skála nám tuto domněnku potvrzuje. Zbylou část rezervace 
pokrývá jedlobučina s buky, jedlemi a smrky. Na území se vyskytuje du-
tohlávka alpská a dřípatka horská. Geologický podklad tvoří křemence. 
Povrchovým zvětráváním hornin vznikly kamenité sutě. (wikipedia.org)

Při vstupním okraji, kde k rezervaci přitéká říčka Ostružná narazíte na 
zamřížovaný vstup do skal – jde o štolu ze 16. století, ve které se z rudných 
žil dobývalo stříbro a zlato. Podél toku říčky při hranici rezervace vede 
velhartická naučná stezka, která kromě několika informativních zastavení 
nabízí studánku s největším počtem mlýnků na běžný metr, kamenný stůl, 
zmíněnou Psí skálu a v závěru pohled přes vodu na chatu Jana Wericha 
a přes silnici na opravenou kapličku sv. Ludmily. Osou rezervace je údo-
lí s potůčkem, při kterém stoupá červená značka ke kapli sv. Hildegardy 
a přes Horní Staňkov a Svatobor pak pokračuje až do Sušice. 

Celou rezervaci přehlédnete z velhartického hradu, ale chcete-li zažít 
její romantickou krásu, musíte sestoupit do údolí a projít si zákruty podél 
meandrující Ostružné.   text a foto Eduard Lískovec

PŘÍRODNÍ REZERVACE SUŠICKA

Borek u Velhartic

Obec Modrava – Nadmořská výška: 985 m n. m.
Počet částí: 3 – Modrava, Filipova Huť, Vchynice – Tetov
Katastrální výměra: 8 163 ha   Počet obyvatel: 78
Průměrný věk: 42,3    Pošta: Ne  Škola: Ne
Zdravotnické zařízení: Ne Policie: Ano
Kanalizace (ČOV): Ano Vodovod: ano Plynofi kace: Ne

Historie: Nejstarší dochované zmínky o Modravě pocházejí 
z let 1614 a 1617 – trvalé osídlení se v nich však ještě nezmiňuje, pou-
ze rybářské využití a pastviny pro soumary (to vyplývalo z polohy 
při obchodní stezce do Kašperských Hor). Od roku 1757 se Modrava 
rozvíjí jako rybářská a lovecká osada. Ke změně dochází po roce 1799, 
kdy kníže Schwarzenberg kupuje od hraběte Filipa Kinského rozsáhlé 
území Prášilského panství a využívá obrovského bohatství dřeva ze 
zdejších rozsáhlých lesů. V letech 1799–1801 byl vybudován podle 
návrhu Ing. Rosenauera Vchynicko-tetovský plavební kanál. Díky 
rozvoji dřevařství bylo v roce 1804 založeno sídlo Březník (Pürst-
ling). Roku 1827 zakoupil podnikatel František Bienert od Josefa 
Schwarzenberga starší pilu, kterou adaptoval na výrobnu ozvučného 
dřeva ze šumavského pomalu rostoucího smrku (tzv. lískovec). V po-
lovině 19. století zaměstnával na pile a v lese 50–100 lidí. Výroba 
však vzhledem k velké konkurenci klesala a polom, který roku 1870 
zničil mnoho starých porostů zapříčinil, že rezonanční dříví muse-
lo být dováženo z daleka... V roce 1924 Klub českých turistů posta-
vil další z dominant obce – Klostermannovu chatu, která sloužila 
jako horská chata. Roku 1934 byla v Modravě dostavěna česká obec-
ní a mateřská škola (dnes Hotel Modrava). Za první republiky nebyl 
v Modravě správní úřad obce a celý katastr byl spravován obecním 
úřadem ve Filipově Huti. K přesunu správního úřadu do Modravy 
došlo po druhé světové válce a po vysídlení Němců.

Pamětihodnosti: Binertova pila – do současnosti se z továrny na 
břehu Roklanského potoka zachovala pouze část pro ukládání a su-
šení vyrobeného materiálu, která slouží jako rekreační zařízení Lesů 
ČR  a je kulturní památkou. 
Klostermannova chata – projektantem byl proslulý průkopník mo-
derní architektury Bohuslav Fuchs.
Roklanská hájenka a chata – vedle původní oblíbené hájovny (za to-
tality zbořené) byla postavena v roce 1936 podle projektu Karla Hou-
ry chata Klubu českých turistů. Dodnes se tam nesmí a chata chátrá. 
Březník –  bývalá  Schwarzenberská  hájovna Pürstlink byla zrestau-
rována na informační středisko NP Šumava.
Rybárna –  Původně sklárna (konec 18. stol.), pak osada dřevorubců. 
Po druhé světové válce byla v důsledku poválečného odsunu němec-
kého obyvatelstva opuštěna. Název Rybárna byl pak přenesen na cca 
1 km vzdálenou panskou hájovnu (původně Sägfeiler). Ta byla zbo-
řena pravděpodobně v padesátých letech 20. století. Nedaleko byla 
v roce 1938 vybudována nová hájovna, která sloužila lesním zaměst-
nancům i v období socialismu, dnes k soukromé rekreaci. 
Filipova Huť v nadmořské výšce 1093 metrů je nejvýše položeným 
sídlem v ČR. Vznikla jako osada kolem sklářské huti na duté sklo. 
Po zřízení Vchynicko-tetovského plavebního kanálu (viz obec Srní 
v minulém čísle SN) sloužila pro dřevorubce.
Antýgl – usedlost u ústí Hamerského potoka. Nachází se asi 4 km 
od Srní − v jeho místní části Vchynice-Tetov I. Bývalý královác-
ký dvorec se zvoničkou postavený v 18. století tvoří skupina rou-
bených i zděných stavení se šindelovými střechami – je kulturní 
památkou ČR. Antýgl se prvně připomíná roku 1500. Jméno je z dob 
založení sklárny (1523), kdy tu stávala pec na tavení o jedné pánvi, 
německy „ein Tiegel“. V 18. století se v huti vyrábělo duté sklo a pa-
teříky. Po zániku sklárny selský statek s kovárnou na výrobu hřebíků 
získala rodina Pauknerů, která zde od roku 1859 provozovala ubyto-
vací hostinec až do odsunu v roce 1946. V roce 1965 koupil zchátralé 
budovy Antýglu podnik Svazarm Sušice a opravil je do původního 
stylu a zřídil zde autokemp.
Kontakt: tel. 376 599 050, e-mail: uctarna@modrava.eu 
Starosta: Ing. Antonín Schubert
Úřední hodiny: pondělí 8.00– 16.00 | středa 8.00– 16.00
Infocentrum – otevřeno denně – leden–červen – 8.30–12.00 13.00–16.00
    – e-mail: info@modrava.eu, tel.: 376 599 051  
Tradiční akce během roku – pálení čarodějnic se stavbou májky, 
Mikulášská, kdy povolaná známá trojice obchází usedlíky, rozsví-
cení vánočního stromu před OÚ a vítání občánků ve spolkovém 
domě, v Návštěvnickém centru dřevařství pravidelné ukázky výro-
by vinutých perel.
Zdroj: města.obce.cz, www.sumavanet.cz/modrava,
 cs.wikipedia.org, OÚ Modrava  ED

• Obce ORP Sušice •

ModravaJMÉNA SUŠICKÝCH ULICKNIHOVNA JE OTEVŘENA!
Vážení čtenáři, knihovna je opět otevřena! Děkujeme, že jste využívali na-
šich služeb, i když jsme vás mohli obsloužit jen přes výdejní okénko, kdy 
jste si knihy museli předem objednat. Poklona patří všem, co se spřátelili 
s naším online katalogem a elektronické objednání knih se pro ně stalo sa-
mozřejmostí. Od 12. 4. 2021 je knihovna opět otevřena, sice v omezeném 
režimu, ale to hlavní je vám dopřáno – možnost osobně si vybírat knihy 
přímo z polic. Můžete si půjčovat, vracet, vyzvedávat rezervace a vybírat 
knihy z volného výběru. Regulujeme počet návštěvníků v prostorách půj-
čoven, neposkytujeme pobytové služby (např. přístup k pevným interne-
tovým stanicím nebo možnost studia a čtení v knihovně). Samozřejmostí 
je dodržování pravidla tří R – do knihovny vstupujte se zakrytými ústy 
a nosem respirátorem FFP2, při vstupu se dezinfi kujte připravenou dez-
infekcí a dodržujte dvoumetrové rozestupy. Těšíme se na viděnou! -mk-

ZMĚNA OTEVÍRACÍ DOBY
Se znovuotevřením knihovny přichází úprava otevírací doby. Pá-

teční výdejní okénko přes polední pauzu uvítali zejména pracující 
čtenáři, proto jsme se rozhodli dopřát jim tuto možnost i nadále. Také 
jsme upravili otevírací dobu dětského oddělení, které doposud mohla 
veřejnost navštívit pouze v odpoledních hodinách. Radost tím snad 
uděláme nejen maminkám s malými dětmi. Nejen ony mohou teď 
navštívit oddělení pro děti a mládež i v pátek dopoledne. Věříme, že 
tuto změnu s potěšením uvítá většina našich čtenářů. 

Otevírací doba knihovny od 12. 4. 2021:
ODDĚLENÍ PRO DOSPĚLÉ
po, st 8.00–12.00 13.00–17.00 | pátek 8.00–13.30
út, čt 8.00–13.00  pouze studovna, čítárna a internet 
ODDĚLENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ
po, st  13.00–17.00 | pátek 8.00–13.30

SOUTĚŽÍME SE ZOO

Výherci soutěže Poznávejte přírodu a za odměnu přijeďte do ZOO 
si mohou vyzvednout v oddělení pro děti a mládež volné vstupenky 
do ZOO a Botanické zahrady v Plzni. Pravidla byla vzhledem k uza-
vření knihovny upravena – počet požadovaných návštěv a výpůjček 
knih o přírodě se snížil z 12 na 6. S těmito upravenými pravidly do-
končilo soutěž 17 čtenářů. Gratulujeme a připomínáme, že nová sou-
těž je již v běhu. Pravidla jsou jednoduchá – pro získání volné dětské 
vstupenky do ZOO a Botanické zahrady v Plzni se stačí zaregistrovat 
do soutěže a do 30. 11. 2021 navštívit knihovnu 12krát s výpůjčkou 
knihy o přírodě či životním prostředí.
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Od Korála pro Francouze – maska v NHL z nejhezčích, zatím však bojem nekřtěná
Amatérská hokejová sezona 

uplynulé zimy skončila sotva za-
čala. Přesto jeden Sušičan ve zmra-
žených hokejových vodách stále 
pilně pracuje. Bohumil Korál už 
před více než dvaceti lety nesmaza-
telně vkročil do hokejového koloto-
če po celém světě. Jeho doménou se 
staly nepřehlédnutelné brankářské 
masky. V rozhovoru pro SN před 
sedmi lety tento specializovaný vý-
tvarník prozradil, že na kluzišti ale 

vždy oblékal dres útočníka. Tehdy 
navíc ještě působil jako trenér su-
šického áčka. Masky z jeho dílny 
mohou diváci stále vidět na tele-
vizních obrazovkách při vrchol-
ných hokejových akcích a do jeho 
portfolia přibyla řada zajímavých 
výtvorů. Některé z nich a nabité 
zkušenosti přibližuje jejich autor 
v následujícím rozhovoru.

Srovnáte-li masky, které jste 
tvořil před sedmi lety, s těmi sou-

časnými, jsou v nich nějaké rozdí-
ly v tématech či technice?

„Tak nějak zásadně se témata, 
která si hokejoví brankáři necháva-
jí na masku namalovat nezměnila. 
Technika se, ale posunuje stále do-
předu a tak se musím stále zdoko-
nalovat, abych na tomto speciálním 
trhu uspěl.“

Dalo by se říct, jaké téma mají 
současní brankáři nejoblíbenější?

„V současnosti jsou v kurzu klu-
bové motivy. To znamená většinou 
znak klubu, nějaké klubové nápisy, 
čísla hráčů, každý brankář má něja-
kého oblíbeného „talismana“, které-
ho si nechává na masku namalovat. 
Vše musí být ale propracovanější 
s detailnějšími efekty než se dělalo 
před několika lety.“ 

V roce 2004 vaše maska pro 
Romana Čechmánka vyhrála sou-
těž o nejlepší design v NHL, letos 
zabodovala vaše maska pro Pavla 
Francouze. Mohl byste jí popsat?

„Pro tuto sezonu jsem připra-
voval pro Pavla Francouze, který 
chytá v Americe v NHL tři masky. 
Práce pro tohoto zákazníka je pro 
mne vždy speciální. Pavel je vyni-
kající hokejový brankář, který toho 
už hodně dokázal, ale hlavně skvělý 

člověk. Poté co podepsal smlouvu 
s týmem Colorado Avalanche si, 
přes veškeré nabídky tamních malí-
řů masek, prosadil v klubu, že chce 
namalovat masku jen ode mne. To 
mě samozřejmě velice potěšilo a tak 
jsem minulou sezonu mohl sledovat 
svoji práci v nejlepší hokejové lize 
světa, v kanadsko-americké NHL. 
K mému velkému potěšení se jed-
na z masek, které jsem letos pro 
Pavla Francouze maloval dostala až 
na stránky největších kanadských 
a amerických hokejových portálů, 
kde ji tamní novináři označili jako 
jednu z nejhezčích masek v NHL.
Bohužel ale v zápase světlo světa 
zatím nespatřila, protože Pavel se 
musel podrobit operaci kyčle a tak 
je dočasně mimo hru.“

Dalšími nezapomenutelnými 
výtvory byly masky reprezentač-
ní pro české i slovenské gólmany 
(viz SN 4/2014). Zmínit byste ně-
které současné známé brankáře, 
kteří nasazují vaše masky?

„Pro tuto sezonu jsem maloval 
masky i pro jiné brankáře. Do čes-
ké Extraligy např. pro Marka Ma-
zence z Hradce Králové, Miroslava 
Svobodu z Vítkovic, Domika Pavlá-
ta z Plzně a jiné. Velkou klientelu 
mám i na Slovensku a v Německu. 
Masky maluji i do skandinávských 
zemí i do ruské KHL. Teď jsem 
zrovna dodělal masku pro Denise 
Godlu, který bude reprezentovat 
Slovensko na blížícím se MS.“

Jaký je význam designu masky 
– zastrašit protivníka, ukázat bran-
kářovu osobnost, zobrazit týmovou 
symboliku, nebo něco jiného?

„Pro každého hokejového bran-
káře je ta malba na masce vyjád-
řením nějakého osobního postoje. 
Dříve se malovaly masky tak, aby 
soupeře jakoby zastrašily. Malovaly 
se šelmy s vyceněnými zuby, různé 
lebky a podobně. V současnosti, jak 
už jsem říkal, to jsou spíše motivy, 
které nějak toho konkrétního bran-
káře charakterizují.“ 

Maska pro Michala Neuvirtha ze Sparty.

Masky pro Pavla Francouze do NHL, vpravo – s bratry Šťastnými.

Pavel Francouz a Bohumil Korál.

Masky zdobíte také gólma-
nům nižších soutěží. Máte spo-
čítáno, kolik jste jich celkem 
udělal?

„Pro tuto sezónu jsem malo-
val masky i pro jiné brankáře. 
Do České Extraligy např. Pro 
Marka Mazence z Hradce Krá-
lové, Miroslava Svobodu z Vít-
kovic, Domika Pavláta z Plzně 
a jiné. Velkou klientelu mám 
i na Slovensku a v Německu. 
Masky maluji i do Skandináv-
ských zemí i do ruské KHL. 
Teď jsem zrovna dodělal masku 
pro Denise Godlu, který bude 
reprezentovat Slovensko na blí-
žícím se MS.“

Odmítl jste někdy někomu ně-
jaké téma zpracovat?

„Už jsem se setkal s tím, že chtěl 
zákazník namalovat něco co se mě 
zdálo jako nevkusné, tak jsem mu to 
nějak rozmluvil a vysvětlil. Každý 
si nechá spíše poradit. Co bych na 
masku nikdy nenamaloval, to jsou 
někteří součastní politici...“

Vždy si brankář určí námět, 
nebo ho někdy i sám vymýšlíte?

„Já když dostanu objednávku na 
namalování masky pro konkrétní-
ho brankáře, tak se vždy snažím 
vymyslet nějaký motiv, který něco 
vypovídá o městě a klubu, kde ten 
který hráč hraje. Mám rád, když 
ten motiv má nějaký příběh. Někte-
ří zákazníci mají jasnou představu 
co chtějí, někdo to nechá na mě.“

Jak dlouho vám trvá masku 
nastříkat?

„Namalování jedné masky trvá 
od několika hodin do několika dní. 
Vše záleží na náročnosti a složitos-
ti motivu...“

Máte teď nějakou zakázku, 
kterou už se těšíte zpracovávat? 

„V současnosti mám rozpraco-
vanou masku do Slovanu Bratislava 
a jako další přijde na řadu maska pro 
Pavla Kantora do Znojma.“

Děkuji za rozhovor a přeji další 
dobré nápady.

Eduard Lískovec
foto archiv Bohumila Korála

Sportovci už trénují! Fotbalisté bojují o restart soutěží 
D ubnové  t ýd ny  j s ou 

v Česku ve znamení klesání 
čísel koronavirové nákazy. 
Konečně! S pozvolným ústupem 
pandemie souvisí i uvolňování 
restrikcí, byť zatím velmi 
pomalé. Do škol začali chodit 
žáci prvních stupňů a hřiště se 
k omezenému tréninku otvírají 
i sportovcům. S přípravou 
začali od 12. dubna, kdy skončil 
nouzový stav, i sušičtí fotbalisté. 
Stále je možné, že se v květnu 
rozběhne přerušená sezona 
tak, aby bylo možné ročník 
považovaný za ukončený.

Kolem uvolňování sportu 
proběhly v minulých týdnech 
zmatky, které souvisely i se 
změnami na ministerstvu 
zdravotnictví. Vláda na poslední 
chvíli upravila opatření, které 
po ukončení nouzového stavu 
dovolilo setkávání až dvaceti lidí 
venku, což by umožnilo prakticky 
plnohodnotný trénink fotbalových 
mužstev.

K v ů l i  d o p o r u č e n í m 
epidemiologů nakonec došlo na 
variantu, že sportovci mohou 
na venkovních hřištích začít 
s tréninkem alespoň ve dvojicích, 
na ploše může být najednou až 
šest dvojic v doporučených 
desetimetrových rozestupech. 
Nejsou nutné roušky, respirátory 
ani negativní testy, není ale 
možné používat společné šatny 

ani vnitřní zázemí 
stadionu. 

S  p ř íp r avou 
v rámci nastavených 
podmínek začaly 
i sušické fotbalové 
oddíly. Na trávník 
vyběhli příslušníci 
všech věkových 
k a t e g o r i í ,  o d 
n e j m e n š í c h 
přípravek až po dva 
dospělé týmy, které 
ve městě fungují. 

V š i c h n i  s e 
s velkou chutí pustili 
do tréninku, do míče 
nešlo kolektivně 
kopat už od října, kdy 
byly kvůli nárůstu 
koronavirové nákazy přerušeny 
všechny amatérské soutěže. Leckdo 
nad povinnými rozestupy a všemi 
nařízeními kroutí hlavou, nicméně 
první krok k tomu, aby se obnovilo 
sportování, konečně proběhl.

Vzhledem k tomu, že epidemie 
nadále ustupuje a čísla nakažených 
klesají, lze v dohledné době 
očekávat další uvolnění. Od začátku 
května by mohl být povolený 
plnohodnotný trénink a v dohledné 
době spuštěny i zápasy.

Jak si kluby před sezonou 
schválily, sezona může být 
považována za dokončenou, 
pokud se odehraje alespoň 
padesát procent všech zápasů. 

Ročník byl v říjnu v případě 
sušického áčka, které působí 
v 1.A třídě mužů, přerušený po osmi 
kolech, do konce první poloviny 
sezony zbývá odehrát sedm zápasů. 
Pokud se podaří spustit zápasy 
do půlky května a sezona poběží 
do konce června, zbývá přesně 
sedm víkendů na to, aby se zbylé 
podzimní duely dohrály. 

Sušič t í fotbalisté se ve 
všech kategoriích na zahájení 
soutěží pečl ivě př ipravují, 
všichni se na zápasy moc těší. 
Aktivní pohyb a sportování je 
důležitou součástí pro další boj 
s nemocemi a způsob, jak znovu 
dostat těla po více jak ročním 

zákazu kolektivního sportování 
do formy.

S týmem se chystají zajímavé 
posily. Do Sušice se vrátil křídelník 
Jiří Kysilka, který v uplynulých 
letech působil v Německu. Spolu 
s Miroslavem Vrhelem a Jaromírem 
Králíkem přináší do týmu velkou 
kvalitu a naději, že by áčko 
mohlo brzy hrát zase vyšší soutěž 
a důstojnější roli na fotbalové mapě. 
Na restart sezony se těší i hráči 
béčka, kteří jsou v tabulce III třídy 
na průběžném druhém místě 
a pomýšlejí na návrat do okresního 
přeboru.

Nejdůležitější je obnova činnosti 
mládežnických celků, kde vyrůstají 

nové fotbalové naděje. Na místě 
je poděkování všem trenérům, 
kteří se i v nucené pauze snažili 
o kontakt se svými svěřenci, 
organizovali alespoň ONLINE 
setkání a vymýšleli tréninky na 
dálku. Nyní je velká naděje, že už 
se všichni dočkají i opravdového 
společného zápolení na hřišti. 

Na konci jara už by se mohlo 
nastupovat i na novém trávníku, 

jenž byl v létě položený na 
hlavním hřišti. Tráva se vzhledem 
k př íznivým klimatickým 
podmínkám a dostatku vláhy velmi 
dobře chytla a v dohledné době by se 
zde mohlo začít s tréninky i zápasy. 
Vedle trávníku byly vybudovány 
nové střídačky a zábradlí okolo 
hřiště. Na stadionu už s přípravou 
začaly též atletické oddíly. 

Jonáš Bartoš

RESTART SOUTĚŽÍ
1. Přestupní období se prodlužuje do 14. 5. 2021.
2. S ohledem na aktuální vývoj soutěží Výkonný výbor roz-
hodl o plošném zrušení kompenzačních poplatků pro ročník 
2020/2021, a to v plném rozsahu.
3. Soutěžní ročník bude plošně restartován dohrávkou pod-
zimní části soutěže.
4. Řídící orgán soutěže určí „inkubační dobu“ pro přípravu 
klubů před restartem soutěže.
5. Soutěžní ročník se nebude prodlužovat, tzn. všechny sou-
těže budou ukončeny do 30. 6. 2021, resp. do 27. 6. 2021.
6. Pro regulérní ukončení SR je nutné odehrát více než 50 % 
všech soutěžních utkání v dané soutěži (Soutěžní řád schválen 
před začátkem soutěže).
7. Soutěžní utkání se odehrávají v maximálním možném po-
čtu, která opatření ze strany Vlády ČR dovolí.
8. Pokud jde o kontumaci, pak
a. za odehraná utkání se považují i kontumovaná,
b. utkání klubu, který je z důvodu rozhodnutí hygieny umís-
těn do karantény, se nekontumuje.
9. V případě různého počtu odehraných utkání na konci sou-
těžního ročníku se použije koefi cient.
10. Termín pro plošné zrušení soutěží se prozatím neurčuje.
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PRODEJ
Prodám úplně nový stan pro 
3–4 osoby, koupen za 900 Kč, pro-
dám za 800 Kč. tel. 702 548 608
Prodám silniční pánské jízdní kolo 
ujeto asi 50 km. Je plně vybavené 
18 převodových stupňů. Barva 
modrofi alová značka: „Scorpio“. 
Cena dohodou. Tel. 721 228 563
Prodám kolečkové brusle vel. 
41, cena dohodou. Info na tel. 
723 472 026
Prodám 3F přírubový elektromotor 
výr. MEZ, typ 1AP-100-4s, 2,2KW, 
1430 ot., 380/220V málo používa-
ný, ve funkčním stavu za 2.500 Kč. 
Tel. T 376 396 324, M 723 327 101
Levně prodám zachovalé dřevě-
né zdvojené okno 120x120. Tel. 
606 859 972 
Prodám suché palivové dřevo 
v metrech. 1 prostorový metr / 
1.000 Kč. Tel. 777 308 319
Prodám staré zápalkové nálepky, LP 
desky různé, krabici časopisů o ple-
tení, háčkování, vyšívání – návody, 
vzorníky apod. Tel. 607 866 783
Prodám auto Suzuki swift, rok vý-
roby 2000, najeto 83.000, první maji-
tel, cena 10.000 Kč. Tel. 737 873 307 
Prodám různé staré obrazy – kraji-
ny, zátiší, květiny, olejomalby. Tel. 
792 229 217

KOUPĚ
Koupím hoblovku s protahem KDR 
Rojek a tesařský hoblík na 380V 
a řetězovou dlabačku a koupím cir-
kulárku tovární výroby a míchač-
ku na 1– 3 kolce. Tel. 603 427 924
Koupím starou Teru Vari Honda 
či MF70 i nepojízdnou a koupím 
starou Jawu ČZ a kovadlinu a vý-
heň i polní šlapací nejlépe s kleště-
ma utínkama atd. Tel. 603 860 333
Koupím starší moped, nebo skútr 
i s poruchou za účelem přibližová-
ní se. Důchodce. Tel. 606 406 010

Řádková inzerce

Koupím tvrdé vyschlé dřevo na 
topení v okolí Sušice. Telefon 
773 997 016 
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

BYTY – NEMOVITOSTI 
Nabízíme pronájem garážové plo-
chy o rozměrech 10x4 m vhodné 
pro osobní automobil s přívěsným 
vozíkem, karavan nebo malý ná-
kladní automobil, dodávka apod. 
Tel. 734 485 576
Prodám pěknou udržovanou za-
hrádku s chatkou v zahrádkář-
ské kolonii Malá Chmelná. Tel. 
608 117 789
Hledám ke koupi nebo do proná-
jmu zahrádku v Sušici a okolí. Tel. 
607 839 779 
Koupím velký stavební pozemek 
(nejlépe u lesa), popřípadě i s cha-
lupou, v oblasti mezi Kašperský-
mi Horami a Modravou. Platím 
nadstandardně a v hotovosti. Tel. 
606 633 919
Hledám pronájem malého bytu 
nebo chaty na vesnici. Důchodce – 
nekuřák. Tel. 606 406 010 
Koupím garáž, nejraději v Sirkař-
ské ulici. Tel. 608 143 398
Koupíme stavební pozemek (i se 
starou stavbou) s výhledem do kra-
jiny do cca 20 km od Sušice. Volej-
te, prosím, na tel. 608 702 468 
Koupím nemovitost – byt, po-
zemky, chatu, rodinný domek. 
Peníze vyplatím do 2 dnů. Tel. 
605 768 105
Oceňování nemovitostí – pro pro-
dej, darovací smlouvu, dědické ří-
zení, úvěr, hypotéku, účetnictví 
apod. – kvalitně a rychle. I. Dráb-
ková, Sušice. Tel. 608 117 789.

Sledujte nás také 

na sociálních sítích

a webu
www.kulturasusice.cz

RŮZNÉ
Postrádá-li někdo velkého ce-
lorezavého kocoura, nalezeného 
u „Letiště“, volejte 702 548 608
Hledáme kadeřnice (2 místa) a ma-
sérky/ry (2 místa) do nájemních 
prostor v nově zrekonstruované bu-
dově v rezidenci Šumava v Sušici, 
ul. Hrádecká. V covidovém reži-
mu a z něho vyplývajících opat-
ření by bylo promíjeno nájemné. 
Bližší info při osobním setkání. Tel. 
723 804 449
Hledám brigádně jakoukoliv práci – 
soboty, neděle – i za špatného počasí 
– výkopové práce, na stavbě, v lese 
a pod. Možno volat po 15 hod. Tel. 
604 880 966 
Nabízím jazykové a stylistické 
úpravy textu, korektury baka-
lářských a magisterských prací, 
přípravu na maturitní a přijímací 
zkoušky z českého jazyka, dou-
čování. Více informací na www.
hezkycesky.top, tel. 606 49 49 96
Potřebujete opravit oděvy, ušít 
polštářek, vytvořit patchworko-
vou dečku, tašku a nebo někoho 
obdarovat? Vytváříme ručně růz-
né dárečky a děláme menší opra-
vy oděvů. Přijďte nás podpořit. 
Kolinec 28 – obecný úřad. 
Hledám brigádu jako strážný – hlí-
dač apod. Důchodce. Tel. 606 406 010
Online výuka angličtiny, pří-
prava na maturitu, opravné i při-
jímací zkoušky. Doučování ZŠ/
SŠ. Tel. 776 180 080
Nabízím strojní čištění koberců, 
sedacích souprav, křesel, židlí 
a čalounění, Zdeněk Kubeš, te-
lefon: 607 630 244 
Spravím staré knihy, svážu di-
plomové práce. Tel. 739 744 687
Nabízím – stříhání živých plo-
tů , ovocných stromů , seče-
ní trávy a údržbu zahrad. Tel. 
722 768 643
Provedu opravy střech, komí-
nů, natěračské a drobné zed-
nické práce. Sušice a okolí. Tel. 
721 484 172

/@skc.sirkus
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Nabídka k osvojení psa a kočky v našich dočasných péčích

Pes Standy, nalezenec asi 3 roky starý pes, kříženec NO, 
kastrovaný,očkovaný, čipovaný. Miluje lidskou společnost, procház-
ky a rád se učí novým věcem. Je zvyklý žít v kotci. Byl by šťastný za 
domek se zahradou a dobrým plotem, za člověka, který by se mu tro-
chu věnoval. Nachází se v dočasné péči ve Volarech.

Černý kocourek je v dočas-
né péči v Soběšicích, je to loňské 
podzimní kotě, zvyklý uvnitř na 
ostatní kočky i pejsky, čistotný, 
mazlivý a může mít i výběh ven. 
Říkáme  mu Čertík, vzhledově 
připomíná svýma ušima netopý-
ra. V dospělosti zajistíme kastraci.

Další informace po telefo-
nu – 604 555 924   Jensen Ivana, Nalezenci Šumaváci, z.s.

Informace o dalších zvířatech (nalezených i hledaných) naleznete na in-
ternetových stránkách spolku nalezenci-sumavaci.estranky.cz a jejich FB.

Hledáme nový domov

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

KONKURZ
na obsazení pracovního místa ředitele 

Základní a mateřské školy Dlouhá Ves 

(Dlouhá Ves 107, 342 01 Sušice, IČO 606 10 760)
Předpoklady pro výkon činnosti ředitele: Odpovídající pedagogic-

ké vzdělání a pedagogická praxe podle zákona č. 563/2004 Sb., o peda-
gogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozděj-
ších předpisů, pro řízení Základní školy v I. stupni, organizační a řídící 
schopnosti, znalost školské legislativy a souvisejících předpisů, znalost 
školské ekonomiky a souvisejících předpisů, občanská a morální bez-
úhonnost, dobrý zdravotní stav. 

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

Písemné přihlášky do konkurzu zašlete nejpozději do 31. 5. 2021 
na adresu: Dlouhá Ves 155, 342 01 Sušice.

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

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

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

Nálezy uložené na stálé službě 
Městské policie Sušice

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

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

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

kaz na stránky spolku Nalezenci – Šumaváci, s kterým MP spolupracuje)

Zvažujete, že by bylo dobré nechat se otestovat na HIV?
Česká společnost AIDS pomoc provádí BEZPLATNÉ a ANONYMNÍ 

testování přímo v sanitce. V Sušici bude sanitka, kde se můžete nechat 
otestovat na HIV a syfi lis, v pátek 23. dubna 2021 v době 11.00–12.00 
na náměstí Svobody. 

V sanitce budou připraveni zdravotníci, kteří vám poradí a otestují vás. 
Výsledky rychlotestů se dozvíte přímo na místě během několika minut. 

Před testy si můžete on-line vyplnit předtestový dotazník na adrese: 
https://www.hiv-pomoc.cz/dotaznik. Nezapomeňte si zapsat svůj kód 
a vámi zvolený PIN. Pokud dotazník nestihnete vyplnit sami, zdravot-
níci vám ho pomohou vyplnit přímo na místě.

V pátek 23. 4. 2021 se můžete nechat otestovat ale i v dalších okol-
ních městech: 13.00– 14.00 – Klatovy, náměstí Míru

   15.00– 16.00 – Domažlice, náměstí Míru
   17.30– 19.00 – Plzeň, náměstí Republiky u muzea loutek

Proč se očkovat? 
Aby se svět vrátil k normálu

Očkování je nejefektivnějším způsobem, jak zvládnout pandemii one-
mocnění covid-19, se kterou se více než rok potýká celý svět. Jen v Čes-
ké republice zemřelo za poslední rok více než 27 000 lidí s touto nemocí. 
„Očkování v nás vzbudilo velké očekávání. Pro mě a věřím, že i pro vět-
šinu z vás, je očkování nadějí a velmi důležitou cestou k návratu do nor-
málního, svobodného života, na který jsme byli zvyklí. Zajít si s přáteli do 
restaurace, jet na víkend na hory, v létě na dovolenou, ale i se normálně 
společně stýkat a navštěvovat. To určitě chybí nám všem,“ říká hejtmanka 
Plzeňského kraje Ilona Mauritzová. 

Právě očkování chrání před těžkým průběhem onemocnění a ztrátou 
života. V České republice jsou k dispozici zatím vakcíny čtyř výrobců – 
Comirnaty od společnosti Pfi zer/ BionTech, Moderna, AstraZeneca a John-
son (od konce dubna). Všechny vakcíny dostupné na českém trhu mají 
vysokou účinnost, jsou schváleny Evropskou lékovou agenturou (EMA)
i českým Státním ústavem pro kontrolu léčiv. V našem kraji očkují Fa-
kultní nemocnice v Plzni, nemocnice zřizované Plzeňským krajem, Vel-
kokapacitní očkovací centrum v Plzni na Skvrňanech i další nemocniční 
a zdravotnická zařízení. 

Nyní již vakcíny prokazují první úspěchy poklesem počtu těžkých pří-
padů a úmrtí u očkovaných skupin obyvatel. Připraví totiž imunitní systém 
očkovaného tak, aby dokázal rozpoznat koronavirus (SARS Cov-2) a brá-
nit se proti němu připravenými protilátkami dřív, než virus stihne vyvolat 
příznaky onemocnění. Vakcíny nemohou vyvolat onemocnění covid-19, 
protože neobsahují živý virus. 

Plzeňský kraj více než rok pomáhá svým občanům vyrovnat se situací, 
která je pro všechny nová. Na webu kraje jsou všechny informace týkající 
se epidemie, očkování i statistických dat přehledně uvedené. Kraj také ve 
spolupráci s dalšími partnery (Mezigenerační centrum Totem a Plzeňský 
Prazdroj) zřídil informační linky, na které mohou senioři požádat o pomoc 
s registrací k očkování. Díky spolupráci s družstevními prodejnami COOP 
Plzeňský kraj zahájil informační kampaň k očkování i v odlehlejších částech 
regionu a od poloviny dubna rozšířil kampaň i do dalších médií, např. netra-
dičně do Šlágr TV či do iVysílání České televize. Cílem informační kam-
paně je poskytnout ucelené, aktuální a ověřené informace všem občanům. 

Více informací je dostupných na www.plzensky-kraj.cz.

Jak se zaregistrovat k očkování? K získání termínu očkování 
jsou nutné dva kroky. 

KROK 1 – REGISTRACE DO SYSTÉMU
Na adrese registrace.mzcr.cz musíte vyplnit internetový registrač-

ní formulář, zadejte číslo mobilního telefonu a odešlete. Následně vám 
přijde SMS s kódem PIN 1.

Po zadání PIN 1 se zobrazí jiný formulář – vyplňte požadované úda-
je a preferované místo očkování a odešlete formulář.

KROK 2 – REZERVACE TERMÍNU
Čekejte na SMS s druhým PIN kódem – obratem přijde jen tehdy, 

jsou-li volné termíny. Nepřijde-li PIN2 obratem, čekejte na „zvací“ 
SMS. S její pomocí se lze přihlásit na https://reservatic.com/ockova-
ni a termín zarezervovat.

Po obdržení SMS s PIN 2 rezervujte termín, zadejte přesný termín 
očkování vč. hodiny a potvrďte. 

Potvrzení o termínu očkování je možné stáhnout ve formátu PDF, při-
jde také na uvedený e-mail. Termín druhé dávky se vytvoří automaticky. 

Více informací je dostupných na www.plzensky-kraj.cz.

Policejní informační servis
Podvod při prodeji vozidla – KLATOVSKO – Nabídky a prodej mo-

torových prostředků na internetových portálech. Doporučení pro zájemce 
o vozidla a pracovní stroje ze zahraničí. 

Policisté na Klatovsku přijali od poškozeného oznámení o podvodném 
jednání při prodeji vozidla. V první polovině měsíce února letošního roku, 
muž komunikoval s prodejcem na internetu prostřednictvím e-mailové poš-
ty, ohledně nabídky a prodeje vozidla značky Škoda Octavia.

Muž provedl bezhotovostní převod z bankovního ústavu do ciziny na 
účet uvedený při komunikaci, kdy se jednalo o 9 000 euro. Prodejce měl 
zajistit převoz vozidla do ČR. Do současné doby muž vozidlo nepřevzal 
ani neobdržel zpět fi nanční obnos.

Policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchá-
ní přečinu podvod. V uvedeném případě, zatím nezjištěný pachatel uvedl 
zájemce v omyl, s úmyslem se obohatit.

DOPORUČENÍ POLICIE ČR:
Samostatnou kapitolu tvoří nabídky různých osobních i nákladních vo-

zidel a pracovních i zemědělských strojů. Podvodníci nabízejí na portálech 
použitého zboží k prodeji různé motorové prostředky, kdy důvěřivý občan 
uhradí kupní cenu nebo zálohu, na uvedené bankovní účty vedené v zahraničí.

Podobné scénáře: • reakce na nabídku, kdy zájemce si objednává věci 
nebo motorové prostředky
• po dohodě s prodejcem, prostřednictvím e-mailové komunikace nebo te-
lefonicky se domluví, že k uhrazení dojde prostřednictvím bezhotovostní-
ho platebního styku z účtu poškozeného
• pachatelé komunikují z různých zahraničních tel. čísel i e-mailových adres.

Poškození neobdrží věci ani fi nanční prostředky zpět. V některých pří-
padech zaslali ze svých účtů i částky přesahující sta tisíce korun.

Občané objednávají a nakupují zboží pohodlně z domova, ale taková 
forma pořizování věcí přináší i svoje rizika.  Pro policisty je objasňování 
této trestné činnosti velmi složité.

Podle trestního zákoníku, kdo sebe nebo jiného obohatí tím, že uvede 
někoho v omyl, využije něčího omylu nebo zamlčí podstatné skutečnos-
ti, a způsobí tak na cizím majetku škodu nikoli nepatrnou, bude potrestán 
odnětím svobody až na dvě léta.

Občané mnohdy podvodníkům přímo „nahrávají“, protože se chovají 
důvěřivě a lehkovážně.

PREVENTIVNÍ RADY:
• Každý obchodník na internetových stránkách musí poskytovat své iden-
tifi kační údaje i nákupní řád, obchodní a reklamační podmínky.
• Na internetu lze nalézt i katalog certifi kovaných obchodů – označené 
jako důvěryhodné.
• Doporučujeme nechat si zaslat věci na dobírku a před úhradou zá-
silku zkontrolovat.
• Především si prověřte obchod a recenze uživatelů a neuhrazujte platbu 
předem – zjišťováno zneužívání podezřelých e-shopů.
• Před bezhotovostní platbou si ověřte nabízené služby.
• Pokud je cena zboží podezřele nízká, může se jednat o podvod.
• Pachatelé používají nepravdivá jména, neexistující telefonní čísla nebo 
i údaje osob, které netuší, že jejich osobní údaje někdo zneužívá.
• Pokud jsou bankovní účty vedeny v zahraničí – buďte obzvláště obezřetní!!!
•Upozorňujeme občany či případné zájemce o koupi motorových vozidel 
i pracovních a zemědělských strojů, aby byli při výběru prozíraví!

nprap. Dana Ladmanová



Dobrý den, přátelé!
S naším husitským vyprávě-

ním jsme začali vloni v červnu, 
kdy jsme si připomínali 600 let 
od založení husitského Tábo-
ra ( jaro 1420), od první husit-
ské vítězné bitvy (u Sudomě-
ře, 23. března 1420) a od přijetí 
Čtyř artikulí pražských (červe-
nec 1420). Nyní se pomalu blí-
žíme k vyvrcholení. Od zalo-
žení Tábora uběhlo dlouhých, 
předlouhých 15 let. Patnáct let 
bojů, bitev, prolévání krve, ale 
i vyjednávání, úvah o smyslu 
Kristovy oběti a modliteb.

Když tak o tom nyní pře-
mýšlím, vzpomínám si, že 
jsme náš seriál zahájili vlast-
ně o něco dříve, 
v květnu 2020, 
v době Letnic. 
Ve dnech, kdy si 
připomínáme se-
slání Ducha sva-
tého. Ptali jsme 
se tehdy, kde se 
toulal Duch sva-
tý ve dnech, kdy 
církev ř ímsko-
-katolická vysí-
lala do Českého 
království jednu křížovou vý-
pravu za druhou. Jistě se mnou 
mnozí nebudete souhlasit, ale já 
si myslím, že přesevšechnu pro-
litou krev byl Duch svatý spíše 
s husity, než s církví „svatou“, 
všeobecnou… Jsem přesvědčen 
o tom, že Duch svatý byl s Hu-
sem, když umíral v kostnických 
plemenech, byl s husity, když 
svou víru bránili proti papež-
ským vojskům a byl s nimi i při 
vleklých jednáních s koncilem 
a císařem Zikmundem, které se 
naplno rozjely po bitvě u Lipan. 
Kdo ví? Jen Bůh… Ten ví vše.

Ta polipanská jednání nám mo-
hou při bližším zkoumání vyzní-
vat tak trochu jako handrkování 
na trhu. Ale tak to prostě v lid-
ském světě je zařízeno – umlknou-
-li konečně zbraně a znesvářené 
strany spolu zasednou, přesune 
se boj za jednací stůl. A i když již 
zbraně mlčí, i zde jde o každou 
píď, o každý sáh pomyslné půdy, 
kterou chce ten či onen protivník 
získat na svou stranu.

Úsilí husitů o dosažení dohod 
s církví římsko-katolickou spěla 
v roce 1435 do fi niše a byla vel-
mi intenzivní. Na Svatovalen-
tinském sněmu v Praze (březen 
1435) je rozhodnuto o tom, že 

Češi ustoupí ve volbě Zikmun-
da za svého krále. Ovšemže – za 
jasně defi novaných podmínek. 
V Brně – rokuje se od 2. červen-
ce 1435 a jde zatím o nejvážněj-
ší jednání mezi kališníky a zá-
stupci koncilu (císař Zikmund se 
jich osobně účastní) – se doho-
da, tzv. kompaktáta, dolaďuje. 
Pak zasedne Svatomatoušský 
sněm (říjen). Radikální krok hu-
sitů – za pražského arcibiskupa 
(pro obojí víru, husity i katolí-
ky) je zde zvolen Jan Rokycana 
(a další dva světící biskupové). 
Na Vánoce se pak sejdou ka-
lišníci se Zikmundem a legáty 
Basilejského koncilu opět – ten-
tokrát v Zikmundových Uhrách 

(Stoličný Bě-
lehrad -Szé-
kesfehérvár). 
Trojs t r a n né 
jednání zde je 
velmi drama-
tické. Vrátí-
me se k němu 
příště.

Je dobré si 
uvědomit, kdo 
za husity jed-
ná. Jestliže na 

začátku měla iniciativní postave-
ní především města (zvláště Pra-
ha a Tábor), koncem dvacátých 
let a ve třicátých letech 15. století 
se moc přesunula do rukou šlech-
ty. (Co se týká Sušice, ta patřila 
vždy mezi radikály – byla čle-
nem Táborského svazu. Teprve 
po porážce u Lipan se podřídi-
la vítězům.) Můžeme se doha-
dovat, co českou a moravskou 
šlechtu ke kompromisům s círk-
ví vedlo. Ti, kdo husitům příliš 
nefandí tvrdí, že šlechta prostě 
dosáhla toho, o co jí šlo – zmoc-
nila se majetku „Říma“ a nyní 
se již jen snažila si tento maje-
tek udržet. (Uvádí se, že během 
válek s husity přišla katolická 
církev v zemích Koruny české 
až o 4/5 pozemkového majetku. 
Dlužno ovšem říci, že tento ma-
jetek padl do držby nejen šlechtě, 
ale i královským městům.) Může 
to být část pravdy. Já se však do-
mnívám, že zde daleko vážnější 
roli hrála její zodpovědnost za 
osud země, kterou jí Pán svěřil 
do správy. Ta se totiž u šlechty 
neměří volebním obdobím jed-
nou za čtyři roky.

Buďte zdrávi, přátelé!
18. dubna 2021

Martin Mejstřík
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Zodpovědnost Minulou hádankou v SN 7/2021 
byl vodní hrad Švihov. Milovníci 
pohádek moc dobře vědí, že se zde 
natáčela snad nejoblíbenější čes-
ká pohádka Tři oříšky pro Popelku 
s herečkou Libuškou Šafránkovou 
(r. 1973). Pořádají se zde mimo jiné 
i svatby, výstavy, plesy, nebo kon-
certy. I když se tento vodní hrad 
nachází mimo sušický region a na 
fotografi i byl zachycen ne ze zcela 
známého pohledu, mnozí jste ho 
s jistotou poznali. Napsali: Luděk 
Kolář: „Dobrý den pane Buršíku, 
myslím si, že jste nás touto fotogra-
fi í zavedl na Klatovsko a to na zná-
mý vodní hrad Švihov. Na návštěvu 
tohoto hradu mám dvě vzpomín-
ky, první je letní z nočních prohlí-
dek se scénkami v dobových kos-
týmech a druhá zimní z prohlídky 
na silvestra. Obě byly vydařené 
a rádi na ně vzpomínáme, zvláště 
na silvestrovskou. Protože jsme si 
přivstali a celou jsme absolvova-
li s manželkou, dcerou a s panem 
kastelánem sami.“

Dále správnou odpověď napsa-
li Marek Mirvald a Marie Hrabová 
z Budětic. 

Švihov, 374 m, je město na Kla-
tovsku, vzdálené 10 km severně od 
Klatov. Leží v údolí řeky Úhlavy ve 
členité krajině Pošumaví při hlav-
ním silničním tahu do Plzně. Dnešní 
Švihov se skládá z 11 místních čás-
tí, když na konci roku 2001 byly ke 
Švihovu připojeny do té doby samo-
statné obce Jíno, Kaliště a Stropčice. 
Díky své největší památce – gotic-
kému hradu Švihov – se každoročně 
stává cílem mnohých turistů. Hrad 
byl prohlášen národní kulturní pa-
mátkou. Dalšími hlavními památ-
kami města jsou hřbitovní kostel 
sv. Jiljí z doby kolem roku 1220 s ro-
mánskými prvky a barokní farní 
kostel sv. Václava z l. 1744–1747. 

Ve Švihově dnes žije asi 1 660 
obyvatel. Dohledal jsem, že k roku 
1890 se uvádí ve Švihově: Švihov 
(město), Za Vodou, U Koptíků, Na 
Hrobárně a Nový Mlýn dohromady 
235 domů a žilo zde 1474 obyvatel.

Občanská vybavenost města je 
dobrá. Nachází se zde zdravotní 
středisko, specializované ordina-
ce, lékárna, dům s pečovatelskou 
službou. Zdejší základní školu 
(budova postavena v roce 1958) 
navštěvují nejen děti ze Švihova, 
ale také z 20 okolních vesnic (asi 
370 žáků). Je zde také mateřská ško-
la (asi 90 dětí), která je umístěna ve 
společném areálu s budovou ZŠ. 
Ve městě nechybí ani různá hřiš-

tě nebo kulturní dům. V roce 1997 
byla provedena plynofi kace měs-
ta, v roce 2006 kanalizace města. 
V současné době probíhá výstav-
ba prodloužení skupinového vo-
dovodu z vodní nádrže Nýrsko na 
Šumavě, od padesátých let 20. sto-
letí je místní vodovodní řad napá-
jen z okolních studní. Největším 
zaměstnavatelem ve městě je ze-
mědělský podnik, který hospoda-
ří na ploše skoro 30 km² a má přes 
110 zaměstnanců.

První písemná zmínka o vsi Švi-
hov pochází z roku 1245. Ve 14. sto-
letí nechal na místě dnešního hradu 
postavit zdejší šlechtic Vilém ze Švi-
hova velkou tvrz obehnanou rozsáh-
lým vodním příkopem. Při této tvr-
zi vzniklo současně také městečko 
s farním kostelem. Zakladatelem 
hradu, který je poprvé zmiňován 
v roce 1375, byl rod pánů z Rýzm-
berka a ze Skály. Během husitských 
válek byl obléhán husitským voj-
skem a jeho posádka se vzdala až 
po vypuštění hradních příkopů. 
Půta Švihovský z Rýzmberka ne-
chal v období let 1480–1510 hrad 
nákladně rozsáhle přestavět v pozd-
ně gotickém slohu. Ke stavbě bylo 
využito také zdivo původní tvrze. 
(účast Benedikta Rejta) Po dostav-
bě se hrad stal významným správ-
ním centrem oblasti a jeho pán tehdy 
patřil k nejbohatším velmožům krá-
lovství. Po rodu Švihovských hrad 
v roce 1548 převzali Kavkové z Ří-
čan, kteří hrad renesančně opravo-
vali. Jejich špatné hospodaření je ale 
již v roce 1598 donutilo hrad prodat 
rodu Černínů z Chudenic. 

Za třicetileté války bylo měs-
tečko vypleněno švédskými vojsky 
(1641–1644), hrad ale tehdy dobyt 
nebyl. Po válce bylo císařem Fer-
dinandem III. nařízeno nedobytný 
hrad zbourat, ale díky neustálému 
oddalování demolice se nakonec po-
dařilo hrad zachránit, i když většina 
opevnění byla zbořena. 

V držení rodu Černínů zůstal švi-
hovský hrad s malými přestávkami 
až do roku 1945, kdy byl zestátněn.

Později, až do roku 1918, sloužil 
hrad jako sýpka. V tomto období do-
cházelo k rozsáhlému chátrání celé 
stavby. Rozsáhlejší rekonstrukci ob-
jektu přineslo období v letech 1949–
1954, kdy byl hrad zestátněn a byla 
zahájena jeho náročná rekonstrukce. 
Další vlna oprav přišla na Švihov po 
povodních v srpnu 2002, která se 
týkala zejména soustavy vnějšího 
opevnění. V letech 2014–2016 byla 
opravena vstupní věž jádra hradu. 

POZNÁVÁTE?

Ve Švihově žila početná židov-
ská komunita. Nejstarší záznam 
o židovském osídlení obce pochází 
z roku 1570. V 18. století se Švihov 
stal jakýmsi židovským centrem 
pro široké okolí včetně Klatov. Ná-
sledkem restrikčních zákonů z roku 
1736 zde také v oblasti dnešní Vrch-
lického ulice vzniklo ghetto. Někdy 
koncem 18. století v něm vypukl 
požár, jemuž zdejší dřevěné domy 
podlehly. Docházelo sice k jejich po-
stupné přestavbě, ghetto však poslé-
ze zaniklo, protože po roce 1811 ne-
byli již Židé nuceni bydlet odděleně.

V Židovské ulici (dnes Vrchlic-
kého) stávala též výstavná synagoga 
postavená v roce 1783. Byla vybu-
dována namísto starší dřevěné sy-
nagogy, kterou o deset let dříve zni-
čil požár. K bohoslužbám sloužila 
až do počátku druhé světové války. 
Poté chátrala, načež byla v roce 1963 
zbourána. Židovská komunita ve Švi-
hově přestala existovat podle zákona 
z roku 1890. Do okupace se o místní 
židovský hřbitov z 1. pol. 17. století 
starala židovská obec v Klatovech. 

K vodnímu hradu Švihov jsem 
si udělal výlet před 3 týdny. Bylo 
pěkné slunečné počasí a teplo. Na 
procházce kolem vnějších hradeb 
a podél vodního příkopu proti prou-
du řeky jsem potkal jen pár turistů. 
Moc se mi tu líbilo, krásná atmo-
sféra místa, hrad je pěkně zrekon-
struován, vše je upravené, uklize-
né, nikde žádný nepořádek. Krásný 
kout přírody je v oblasti meandru 
řeky Úhlavy. Můžete zde vidět sys-
tém ochranných protipovodňových 
hrází. Švihovští v historii už něko-
likráte čelili a čelí přívalům vel-
ké vody, záplavám. Tu nejničivější 
povodeň ze srpna roku 2002 máte 
mnozí jistě ještě v paměti. Město 
patřilo k nejpostiženějším místům 
Plzeňského kraje. Řeka Úhlava se 
zde vylila ze svých břehů a vytvo-
řila zátopové jezero. V době kulmi-
nace povodně dne 13. srpna 2002 
byla řeka široká 400–500 m a hlu-
boká 5 m. (za normálního stavu 
vody je koryto řeky 10 m široké 
a 0,7 – 1,5 m hluboké). Následky 
povodní snad ještě zhoršil fakt, že 
celý Švihov je obehnán původně 
obrannými vodními příkopy hradu. 

Na informačním panelu v zad-
ní části vnějších hradeb je pěkně 
přiblížena historie města Švihov 
a právě podrobnější průběh ničivé 
povodně, kde se píše:

V pondělí 12. 8. 2002 odpoled-
ne začalo silně pršet a nastal rychlý 
vzestup hladiny řeky. Ve 12.30 hodin 
dosáhla hladina vody v řece 3 metrů 

a byly ohroženy první nemovitosti. 
Povodňová komise města a Sbor 
dobrovolných hasičů Švihov orga-
nizovaly do kulminace povodně (cca 
5 m) v 5.00 hodin dne 13. 8. evakuaci 
obyvatel, rozvoz pytlů s pískem, uza-
vření zatopené komunikace, vypnutí 
el. proudu v zatopené části města, 
zajištění cisterny s pitnou vodou pro 
nouzové zásobování obyvatel. 

V oblasti záplavy se ocitlo 128 
domů ze 420, v 68 domech se voda 
dostala do obytných místností, a to 
do výšky 170 cm. Celkem 30 domů 
mělo vážně poškozenou statiku, 14 
domů muselo být následně zbourá-
no (staré domy postavené z nepá-
lených cihel). Povodeň napáchala 
škody dosahující 50 mil. Kč. 

Ihned po opadnutí vody 14. 8. 
2002 se začalo pracovat na likvi-
daci následků povodně. Postiženým 
občanům přišli na pomoc švihovští 
občané, začali se sjíždět dobrovol-
níci takřka z celé republiky, kterých 
bylo víc jak 100. Ve Švihově bylo do 
16. 10. nasazeno 60 vojáků včet-
ně těžké techniky. Celkem bylo na 
20 km vzdálenou skládku vyvezeno 
1 000 tun odpadu, tj. dvakrát víc než 
běžně za celý rok. 

Do Švihova začala od 14. 8. 2002 
přicházet humanitární pomoc od 
různých organizací, obcí i soukro-
mých osob, a to i ze zahraničí… / … 
2. září 2002 město navštívil prezi-
dent republiky Václav Havel. 

Již v říjnu 2002 byly zahájeny 
práce na studii protipovodňových 
opatření. V roce 2004 byla dokonče-
na stavba dvou nových inundačních 
mostů a první etapy protipovodňo-
vých hrází, které v délce 500 m od-
dělily město od řeky. V roce 2006 
byly v prostoru za hradem prove-
dena stavba kamenné protipovod-
ňové zdi a 300 m sypané hráze. Tím 
byla za čtyři roky po ničivé povodni 
dokončena stavba protipovodňové 
ochrany města. 

Švihov dříve pustošily i četné 
požáry. Ty poničily nejen velký po-
čet domů, ale i faru, kostel, radni-
ci, synagogu. Ovšem největší oheň 
v novodobých dějinách v roce 1865 
zničil 127 domů (včetně školy a opět 
synagogy) a dalších 100 hospodář-
ských stavení. Na památku této ka-
tastrofy se dlouhou dobu ve Švihově 
držela tradice bohoslužeb 22. čer-
vence na ochranu města proti ohni. 
Od roku 1879 funguje ve Švihově 
sbor dobrovolných hasičů. 

Závěrem doporučuji milovní-
kům historie a především hradu 
Švihov adresu www.hradsvihov.
cz/zahradbou, kde i v období pan-
demie můžete nahlížet za hradby 
švihovského hradu a setkat se tu se 
zajímavými současnými i archiv-
ními fotografi emi, krátkými fi lmy 
z běžně přístupných, ale také ne-
přístupných míst, s hradními zví-
řátky a dalšími zajímavostmi či mů-
žete uvést vaše dotazy. 

Pokud dokážete identifi kovat 
novou hádanku, pište prosím na e-
-mail: bur.mira@seznam.cz.

Mgr. Miroslav Buršík, 
Muzeum Šumavy 

Sušické referendum 2021
Po skončení nouzového stavu 

dne 12. 4. 2021 započaly běžet 
lhůty pro kontrolu návrhu na 
místní referendum, který jsme 
podali dne 11. 11. 2020 na Měst-
ský úřad Sušice. Po skončení 
kontrolních lhůt by mělo zastu-
pitelstvo vyhlásit místní refe-
rendum s konkrétním datem, 
které musí být určeno do 90 dnů 
od jeho vyhlášení. 

Vzhledem k tomu, že námi 
navržené lednové datum pro ko-
nání místního referenda nemohlo 
proběhnout z důvodu trvání nou-
zového stavu, podali jsme dne 
14. 4. 2021 na Městský úřad Su-
šice Doplnění k návrhu na konání 
místního referenda. V tomto do-
plnění jsme uvedli nový návrh na 
konání místního referenda a to 
na dny voleb do poslanecké sně-

movny parlamentu ČR ve dnech 
8. a 9. 10. 2021. Zákon umož-
ňuje navrhnout i pozdější ter-
mín konání místního referenda, 
než je zákonem stanovená lhůta 
90ti dní od jeho vyhlášení za-
stupitelstvem. Tímto krokem by-
chom rádi zajistiti občanům Su-
šice možnost hlasovat v místním 
referendu ve DVOU dnech, spolu 
s konáním voleb do poslanecké 
sněmovny. Kdykoli jindy se totiž 
místní referendum koná pouze 
v jeden den. Přípravy na místní 
referendum se tak mohou spo-
jit s přípravami na konání par-
lamentních voleb, což znamená 
i ekonomické úspory. Doufáme, 
že epidemiologická situace již 
nezapříčiní další odklad. 

Za Přípravný výbor 
referenda Jan Janda
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K Sušici neodmyslitelně patří 
Taneční klub Fialka, který vede 
Gabriela Míčka Hájková. Požá-
dal jsem jí o rozhovor, abychom se 
ještě více mohli těšit, až se soubor 
opět roztančí. 

Taneční klub Fialka vznikl 
z iniciativy sušického kulturní-
ho střediska v roce 1995. Víte, 
kdo zejména byl u jeho vzniku 
a navazoval na nějakou místní 
taneční tradici?

V tomto roce Taneční klub Fi-
alka založili s tehdejším Měst-
ským kulturním střediskem 
Sušice manželé Motlovi ze Stra-
konic. V Sušici jsou známí tím, 
že úspěšně vedli spoustu let ta-
neční kurzy pro mládež a měli zá-
jem o rozvoj společenského tance 
v našem městě.

A proč zrovna jméno Fialka?
„Když se řekne město Sušice, 

tak si každý vybaví továrnu na 
zápalky. Další lidi napadne kdy-
si známý a oblíbený hotel na ná-
městí Fialka. A jelikož zakladatelé 
ze Strakonic působili v tanečním 
klubu Čtyřlístek Strakonice, tak 
Fialka byla nejlepší volbou pro 
název tanečního klubu.“

Od kdy jste vnímala aktivity 
klubu vy, a kdy jste se do nich 
zapojila?

„Jelikož jsem se sama aktivně vě-
novala společenskému tanci a s ta-
nečním partnerem Jiřím Hájkem 
jsme reprezentovali město Klatovy, 
začala jsem Fialku vnímat asi tak 
koncem devadesátých. let. Dokonce 

sem 2 roky jezdil trénovat náš taneč-
ní lektor Václav Parlásek z Klatov. 
Jednou jsem se také byla podívat na 
taneční soutěži v sokolovně. Jelikož 
ve Fialce nebyl stálý trenér, byli jsme 
požádáni maminkami tanečníků, 
abychom s mým tanečním partne-
rem zkusili trénovat dětské taneční 
páry. Takže ve Fialce působím od 

září roku 2001.“
Ve Fialce tančí 

malí i velcí. Jaká 
oddělení máte?

„Ve Fialce tan-
čí děti již od 4 let. 
Je dobré říci, že ta-
neční klub je roz-
dělen na 2 části: 1. 
část je určena čis-
tě pro výuku spo-
lečenského tance, 
kde se tančí v páru 

(věková kategorie děti nad 8 let až 
po dospělé). 2. část jsem pojala jako 
všeobecnou taneční a pohybovou 
průpravu pro děti, juniory a mládež 
(věkové skupiny 4–7 let, 8– 15 let).“

Jaké další možnosti nabízíte?
„Nabízíme vystoupení formou 

předtančení nebo ukázek společen-
ských tanců, vystoupení skupiny 
děvčat s tematickými choreogra-
fi emi pro rozmanité akce jako jsou 
plesy, fi remní večírky, akce měs-
ta atd. Snažíme se reprezentovat 
náš klub a naše město na celostát-
ních soutěžích. Dále působím jako 
lektorka na tanečních kurzech pro 
mládež, které se konají pravidel-
ně na podzim. V posledních letech 
jsem tvořila choreografi e svateb-
ních tanců pro novomanžele. Když 
se konaly maturitní plesy, rovněž 
jsem se podílela na choreografi ích 
pro maturanty včetně nástupů na 
stužkování. Také nabízím výuku 
společenského tance pro dospělé 
formou individuální výuky, mož-
no i pro menší skupinku.“

Ač jsem v mládí též vychodil 
taneční, nepřestává mě udivovat, 
s jakou jistotou provádíte všech-
ny ty úkroky, otočky a fi gury. 
Jaká je vaše taneční kariéra?

„Společenskému tanci se věnuji 
od r. 1993. Soutěžně jsem se mu vě-
novala do r. 2000. Jak již bylo zmí-
něno, pokračuji dále jako lektor, 
trenér, taneční mistr společenského 
tance od září 2001. Začínala jsem 
výukou 2 dětských tanečních párů 
a postupem let jsem rozšířila svo-
ji činnost na další aktivity jako je 
výuka na tanečních kurzech, tvor-
ba choreografi í, pořádání tanečních 
soutěží, porotování atd.“

Máte oblíbený tanec?
„Ano, mám. Ze standardních 

tanců je to tango kvůli svému cha-
rakteru a z latinskoamerických 
tanců samba, která se mi líbí pře-
devším kvůli hudbě a pestrosti ta-
nečních prvků.“

Působíte také jako porotce. Co 
je u tanečníků největším prohřeš-
kem a co se naopak nejvíce cení?

„Největším prohřeškem u ta-
nečníků je, že jdou mimo rytmus. 
To je první věc, na kterou porotce 
pohlíží. Taneční pár sice může mít 
dobře propracovanou choreografi i, 
taneční kroky, nášlapy, taneční dr-
žení, ale na 1. místě musí jít do hud-
by. A čeho si nejvíce cením? Vezmu 
to všeobecně. Určitě si velmi cením 
píle daného páru. Společenský ta-
nec je běh na dlouhou trať. Trvá 
dlouho se naučit technice několi-
ka tanců, protože každý tanec je 
charakteristicky jiný, jsou tam jiné 
taneční kroky, jiná rytmizace, jiné 
fi gury. Velkým uměním je s daný-
mi dovednostmi se vůbec prezento-
vat před publikem, porotou a bojo-
vat o nejvyšší post v dané soutěži.“ 

Jaké tance vyučujete?
„Vyučuji standardním a latin-

skoamerickým tancům. Do stan-
dardních tanců patří waltz, tango, 
valčík, slowfox a quickstep, mezi 
latinskoamerické tance řadíme tan-
ce samba, chacha, rumba a jive. 
V rámci tanečních kurzů vyuču-
ji tancům blues, polka, mazurka, 
mambo. Dále zvládnu připravit te-
matickou choreografi i na požado-
vanou hudbu, kde se může objevit 
nějaký děj nebo příběh.“

Jakých soutěží se vaši svěřenci 
zúčastňují, a která taková akce je 
nejprestižnější?

„Naši tanečníci i dívčí taneční 
skupina se účastní rozmanitých ta-
nečních akcí po celé republice. Měli 

Taneční klub FIALKATaneční klub FIALKA

Taneční klub Fialka na soutěži v Písku – listopad 2019

Vystoupení na dětském karnevalu v KD sokolovna 2018

Vystoupení na dětském karnevalu v KD sokolovna 2017 

jsme tu čest se také účastnit mis-
trovství republiky pořádané Sva-
zem učitelů tance v Pardubicích.“

Jakých největších úspě-
chů vaši svěřenci na tomto poli 
dosáhli?

„Za dobu mého působení ve Fi-
alce prošla klubem spousta dobrých 
tanečníků a tanečnic, z nichž někte-
ří tančili dál po odchodu z TK Fial-
ka. Nebudu je tady jmenovat, abych 
někoho neurazila, když bych ho tu 
zapomněla jmenovat. Mám je ulo-
žené ve svém srdci s nějakou vzpo-
mínkou. Za největší úspěch přeci 
jen považuji účast jednoho taneční-
ho páru, a to Jakuba Hájka a Anetu 
Škulinovou právě na zmiňovaném 
Mistrovství republiky SUT v Par-
dubicích. Když na tomto mistrov-
ství startovali poprvé za juniory 
(13–15 let), umístili se na 6. místě 
ve standardu a na 3. místě v latině. 
Další rok (v r. 2017) již získali titul 
Mistr v latinskoamerických tancích 
a Vícemistr ve standardních tancích 
ve stejné věkové kategorii.“

Na jakých zajímavých místech 
se vaši tanečníci představili?

„Pro nás jsou snad zajímavá mís-
ta všechna, kde můžeme předvést 
naše dovednosti. Tančíme nejen 
v našem městě a blízkém okolí, 
účastníme se soutěží po celé repub-
lice, ale také jsme měli příležitost 
tančit v německém Bad Kötztingu 
a rakouském Judenburgu.“

Jak dlouho trvá páru připra-
vit si tanec na soutěž a jak dlou-
ho trvá příprava skupinového 
vystoupení?

„Nemohu přesně určit, kaž-
dá věková kategorie je jiná. Vše 
se tedy odvíjí od věku tanečního 
páru a také od toho, kolik času chce 
společenskému tanci věnovat. Děti 
se rozvíjí několik let, pro mládež 
a dospělé je to o něco snazší. Sa-
mozřejmě záleží na píli a stanove-
ných cílech, které chtějí dosáhnout. 
Co se týče skupinového vystoupe-
ní, příprava trvá cca 2–3 měsíce, 
kde se intenzivně věnujeme nové 
choreografi i. Pak záleží na dalším 
opakování a vypilování, tím se stá-
vá choreografi e lepší.“

Věnuje se některý z vašich 
bývalých žáků tanci závodně, či 
profesionálně?

„Ano, někteří tanečníci po od-
chodu z Fialky pokračovali v jiných 
klubech třeba s novou partnerkou 
nebo partnerem, kde mohli stavět 

na pevných základech získaných 
v našem lokálním tanečním klubu.“

Kolik děvčat a chlapců máte 
v klubu nyní?

„V této době je těžké říct, kolik 
máme členů. Naposledy jsme se 
totiž potkali v září r. 2020. Obvyk-
le míváme v klubu přes 50 členů. 
Bohužel doba covidu-19 výrazně 
zahýbala s naší pevnou základnou 
a uvidíme, kdy se vůbec na parket 
vrátíme a kdo se k nám vrátí zpát-
ky. Moc bych si přála, abychom na-
vázali tam, kde jsme skončili, a to 
nejen ve výuce, ale i ve stejném 
počtu členů.“

2018 – J. Hájek a A. Škulinová tančí na akci nejlepší sportovec Klatovska 
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Chtěla byste k tancování ně-
koho obzvláště přizvat?

„Pokud nám to bude umož-
něno, ráda bych přizvala všech-
ny, kteří mají radost z pohybu, 
tance, dobré hudby, chtějí se na-
učit spoustě kroků, tanečním 
choreografi ím, rozvíjet se a pra-
covat na sobě, také se potká-
vat v dobré partě s kamarády 
a snažit se něco dokázat, jako 
to dokázali tanečníci a tanečni-
ce z TK Fialka Sušice.“

Děkuji za odpovědi.
Eduard Lískovec

foto archiv TK Fialka a ED

 TK Fialka – Sušické slavnosti 2019

TK Fialka – Sušické slavnosti 2013

Taneční klub Fialka 2006

Zajímavosti
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