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V celé České republice do-
chází k uvolňování opatření za-
vedených v souvislosti s koro-
navirovou pandemií. Nouzový 
stav potrvá do 17. května a vláda 
nebude žádat jeho prodloužení. 
Krizový štáb ORP Sušice nadá-
le nepřetržitě pracuje, uplatňuje 
a vysvětluje nařízení vlády ČR, 
koordinuje součinnost při zajiš-
ťování bezpečnostních opatření. 
I nadále zajišťuje ochranné po-
můcky a dezinfekci frekventova-
ných veřejných prostor. Pokračují 
videokonference s hejtmanem, při 
nichž dochází k rychlé výměně 
informací a tím i k rychlejšímu 
řešení potřeb ORP Sušice. 

Krizový štáb řeší otázky s dů-
razem na sociální služby, zajištění 
chodu městských institucí, veřej-
né správy a školství. Také se za-
bývá problematikou překračování 
státních hranic za účelem výko-
nu zaměstnání (možnosti pro tzv. 
pendlery). -red-

Krizový štáb a pandemie na ústupu

Informace krizového štábu od 21. dubna do 4. května 
(informace sledujte na www.mestosusice.cz/mususice/koronavirus.asp)

Vzhledem k značnému rozsahu a různorodosti podmínek rozvolňování pro-

vozování různých činností je nereálné, aby KŠ k tomu dělal výpisy z usnesení 

vlády. Informace proto najdete v dokumentech vlády na výše uvedených 

stránkách města ve složce Usnesení a nařízení vlády.

21. dubna

Hejtman Plzeňského kraje pořádal třetí videokonferenci se starosty 
měst okresu Klatovy. Cílem konference bylo rozebrat situaci se šířením 
nákazy v okrese Klatovy, vyhodnotit účinnost přijímaných opatření a řešit 
potřeby zasažených částí okresu.

Prof. MUDr. Petr Pazdiora CSc., ředitel odboru KHS Plzeň seznámil 
účastníky s výskytem nákazy. V ČR je k dnešnímu dni 6 914 nakažených. 
Z toho 537 v Plzeňském kraji a 81 v okrese Klatovy. Vysoce ocenil pro-
fesionální přístup a práci zaměstnanců Sociálních služeb města Sušice. 
Řekl doslova, že jim sklání hlubokou poklonu. Prof. Pazdiora vyjádřil 
znepokojení nad situací, se kterou se často potýkají i zaměstnanci Soci-
álních služeb města Sušice. Týká se to vztahu některých občanů města 
k zaměstnancům tohoto zařízení a jejich rodinným příslušníkům. Kdy 
dochází v některých případech k nevybíravým osobním útokům.

Dále bylo vyhodnoceno provádění plošné dezinfekce u vybraných 
měst. Ředitel HZS PK gen. Pavlas poděkoval za práci všem starostům, 
dobrovolným hasičům a technickým službám, kteří bezproblémově za-
jišťují tuto dezinfekci. 

Starosta města Bc. Mottl požádal hejtmana, aby se zasadil o včasné 
informování měst a obcí s podmínkami a opatřeními, které souvisejí 
s plánovaným částečným obnovením školní docházky, tak aby se města 
a obce mohly včas materiálně a organizačně připravit na otevření škol. 
Ostatní starostové se k tomuto požadavku přidali. Hejtman přislíbil toto 
projednat s MŠMT.

Dne 20. dubna a 21. dubna 2020 byly navezeny ochranné pomůcky 
nakoupené státem a krajem. Tyto ochranné pomůcky budou distribuo-
vány na obce ORP a organizacím ve městě v průběhu týdne.

VÝZVA STAROSTY MĚSTA SUŠICE
„Žádám všechny obyvatele města, aby se zdrželi nepřátelských 

projevů, dehonestace a osočování občanů, kteří jsou nakaženi koro-
navirem. Že se nákaza objeví i v našem městě, s tím se počítalo. Naka-
zit se může každý z nás, ne vlastní vinou. Chci znovu poděkovat všem 
občanům města a zaměstnancům organizací, kteří aktivně přispívají 
ke zvládnutí této, pro nás všechny nelehké, situace. I proto je důležité 
stále dodržovat všechna nařízená hygienická opatření, používat zdravý 
rozum a úsudek a nepodléhat zbytečně panice. Přeji vám krásný den 
a především pevné zdraví!“ Bc. Petr Mottl
UKONČENÍ NOUZOVÉHO PLÁNU ZAJIŠTĚNÍ AKUTNÍ 

ZDRAVOTNÍ PÉČE PRO OBYVATELE SUŠICKA
Praktičtí lékaři ukončují dnem 27. dubna 2020 nouzový plán akutní 

péče. Od tohoto termínu je zrušena dosavadní pohotovostní akutní péče 
v Sušici. Praktičtí lékaři již pracují ve svých ordinacích v obvyklém režimu. 

Upozornění pro pacienty: „Podrobnější informace získáte již od své-
ho praktického lékaře, kterého vždy předem telefonicky kontaktujte.“

24. dubna

Hejtman Plzeňského kraje uspořádal čtvrtou videkonferenci se starosty 
měst okresu Klatovy. Prof. MUDr. Petr Pazdiora CSc., ředitel odboru

KHS Plzeň seznámil účastníky s výskytem nákazy. Pochválil město Suši-
ce, že nedošlo ke zvýšení počtu nakažených ve městě a zvlášť ocenil prá-
ci zaměstnanců Sociálních služeb. Rovněž poděkoval starostovi Bc. Petru 
Mottlovi za podporu a pomoc Sociálním službám. 

Pak bylo vyhodnoceno provádění plošné dezinfekce u vybraných měst. 
Ředitel HZS PK gen. Pavlas seznámil starosty se změnou v dodávkách dez-
infekce. Od příštího týdne bude zajišťována cestou HZS jiná dezinfekce. 

Starosta města Bc. Petr Mottl poděkoval hejtmanovi za urgentní do-
dání ochranných rukavic pro Sociální služby a za dodávku dezinfekce. 

Dále byla projednávána problematiky pendlerů, jejich prokazová-
ní se testem bez nákazy a kdo bude tyto testy provádět. Hejtman starosty 
informoval, že vstoupí v jednání s bavorskou stranou, aby tyto testy zajiš-
ťovali zaměstnavatelé v Bavorsku. 

Opět byla nadnesena otázka podmínek otevření škol. Hejtman požádal 
starosty o strpení, až bude ukončeno jednání s MŠMT. 

Dne 22. dubna 2020 byly distribuovány ochranné pomůcky nakoupe-
né státem a krajem. Tyto ochranné pomůcky byly vydány sociálním za-
řízením na území ORP. 

Dne 22. dubna 2020 byly navezeny vitamíny C a D pro sociální zaří-
zení ORP Sušice. Jedná se o dar fi rem PILOTAR s. r. o. z Chrášťan a BA-
RENTZ s. r. o. z Klatov v celkové hodnotě 255 000 Kč. Vitamíny jsou ur-
čeny seniorům, o které pečují jednotlivá zařízení. Velké poděkování patří 
jednateli těchto fi rem Ing. Pavlu Kratochvílovi ze Sušice. 

Od pondělí 27. 4. 2020 začne platit další rozvolnění zákazů. Po uce-
leném upřesnění rozvolnění vládou budeme občany informovat na strán-
kách města. Skatepark bude otevřen již 25. dubna 2020 za dodržování na-
řízených hygienických opatření. 

PRODLOUŽENÍ OPATŘENÍ NA HRANICÍCH
Vláda prodlužuje platnost opatření obecné povahy vlády o dočasném 

znovuzavedení ochrany vnitřních hranic České republiky ze dne 15. břez-
na 2020 ve znění opatření obecné povahy vlády ze dne 16. března 2020 
a ve znění opatření obecné povahy vlády ze dne 1. dubna 2020 (dále jen 
opatření) do 14. května 2020 23.59.

29. dubna

Hejtman Plzeňského kraje Josef Bernard uspořádal pátou videokonferenci 
se starosty měst okresu Klatovy. Cílem konference bylo rozebrat situaci se 
šířením nákazy v okrese Klatovy a vyhodnotit účinnost přijímaných opatření. 

 Prof. MUDr. Petr Pazdiora CSc., ředitel odboru KHS Plzeň seznámil 
účastníky s výskytem nákazy. Ve městě nedošlo ke zvýšení počtu naka-
žených, dva nakaženi se již vyléčili. Dnes byli testováni nakažení klienti 
Sociálních služeb. Všichni měli doposud bezproblémový průběh nemoci 
a snad nás výsledky, které budou známy do dvou dnů, potěší. 

Starosta Bc. Petr Mottl navrhl, zda by se na základě příznivých výsled-
ků na celém okrese Klatovy neukončila plošná dezinfekce. Nakonec bylo 
po krátké debatě rozhodnuto, že se dezinfekce bude provádět do neděle 
3. 5. 2020. Dezinfekci provádí dobrovolní hasiči Sušice, Volšov, Chmelné 
a pracovníci SuLeS. V pondělí se na další videokonferenci s hejtmanem 
rozhodne, jak dál. 

Opět byla ze strany starostů Sušice, Klatov a Horažďovic nadnesena 
otázka zveřejnění podmínek pro otevření základních škol. Hejtman při-
slíbil, že to dnes nadnese na jednání asociace krajů s vládou. 

Dnes byly zajištěny další ochranné pomůcky pro Sociální služby 
města Sušice. Město pro jejich potřeby nakoupilo ochranné návleky na 
hlavu, návleky na boty a jednorázové pláštěnky. 

Dnem 27. 4. 2020 byly otevřeny další prodejny, sportoviště a zaří-
zení. Žádáme všechny, aby ve svých provozovnách zajistili dodržování 
nařízených hygienických opatření. Současně žádáme občany i nadále 
dodržovat tato nařízení nejenom v provozovnách, ale i na veřejnosti 
tam, kde je to potřeba. Děkujeme. 

INFORMACE K SITUACI NA HRANIČNÍCH PŘECHODECH
V SOUVISLOSTI S NOVĚ NASTAVENÝMI PRAVIDLY CESTOVÁNÍ

V souvislosti s nově nastavenými pravidly, která vstoupila v platnost 
od 00:00 hodin dne 27. 4. 2020, je za pevně stanovených pravidel mož-
né vycestovat mimo území České republiky. Stejně jako v předchozím 
období platí, že jsou pro určité kategorie osob stanovené výjimky z po-
vinného vykonávání karantény. Tyto výjimky jsou obecně stanovené 
pro přeshraniční pracovníky např. ve zdravotnictví, sociálních službách 
či subjektech kritické infrastruktury, dále například pro mezinárodní 
dopravce nebo zemědělce hospodařící na pozemcích na území obou 
států. Nově byla zavedena kategorie „výkon ekonomické činnosti do 
72 hodin“, kdy při dodržení stanovených podmínek rovněž není nut-
nost vykonávat karanténu. Osoby, které nelze podřadit do žádné ze

stanovených kategorií, musejí při návratu do České republiky prokázat 
svojí bezinfekčnost potvrzením o vykonání PCR testu, který nesmí být 
starší 4 dnů, popřípadě vykonat nařízenou karanténu. Bližší informace 
jsou uveřejněné na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR. Nadá-
le zůstává v platnosti členění hraničních přechodů na přechody s trva-
lým provozem (Rozvadov, Folmava, Železná Ruda) a přechod s časově 
omezeným provozem (Všeruby). Posledně jmenovaný přechod je určen 
pouze pro osoby zařazené v kategorii mezinárodní nákladní doprava, 
zemědělci a osoby pravidelně překračující státní hranice za účelem vý-
konu své práce, tzv. pendlery.

4. května

Hejtman Plzeňského kraje pořádal šestou videokonferenci se starosty 
měst okresu Klatovy. Cílem konference bylo rozebrat situaci se šířením 
nákazy v okrese Klatovy, jednotlivých městech a vyhodnotit účinnost 
přijímaných opatření.

Prof. MUDr. Petr Pazdiora CSc., ředitel odboru KHS Plzeň se-
známil účastníky s výskytem nákazy. Celkově zhodnotil, že v okrese 
Klatovy šíření nákazy kulminovalo před dvěma týdny a od té doby do-
chází pouze k minimálnímu nárůstu. V Sušici se nákaza vyskytuje pouze 
ve dvou zařízeních a dále se nešíří díky okamžitým přijatým opatřením. 
Pan profesor toto hodnotil kladně. Podle dostupných informací jsou v So-
ciálních službách téměř všichni klienti po druhém testování bez nákazy. 
U dvou klientů budou výsledky známy zítra. Ze zaměstnanců je pozitiv-
ní již pouze jeden. Prozatím jsou všichni v karanténě. V nemocnici jsou 
tři zaměstnanci bez nákazy a dva budou testováni zítra. Prozatím jsou 
rovněž všichni v karanténě. 

Na základě příznivých výsledků bylo rozhodnuto o ukončení 
plošné dezinfekce ve městě. Od zítra bude prováděna pouze dezinfekce 
venkovních prostorů v mateřských školách. Dezinfekci budou provádět 
SuLeS v době od 8.30 do 9.00 hodin. Od 25. května 2020 bude rovněž 
prováděna dezinfekce venkovních prostorů v areálu ZŠ Lerchova a TGM 
až do konce školního roku. 

Dne 1. května 2020 distribuovalo MŠMT metodické pokyny pro 
otevření základních a mateřských škol. Součástí metodických poky-
nů jsou i podmínky pro účast žáků na výuce a povinnosti jednotlivých 
subjektů k zajištění ochrany a výuky. Konkrétní informace získáte na 
internetových stránkách základních škol. 

Ve čtvrtek 7. května se uskuteční pracovní porada starosty Petra 
Mottla s řediteli základních škol ORP Sušice. Porady se zúčastní rov-
něž tajemník KŠ Jaroslav Hupka a referentka školství Daniela Šedinová. 
Cílem porady bude sjednotit postup při otevření škol a zajistit ochranné 
prostředky pro žáky a pedagogy do konce školního roku. 

I když se nákaza ve městě dále nešíří, buďme ostražití. Nadále je potřeba 
dodržovat krizová nařízení. Těmi základními je nošení roušek, dodržování 
odstupů, dodržování hygieny a dezinfekce rukou. Pak jsou to další opat-
ření týkající se rozvolňování zákazů pro provozování různých činností. 

Rozvolňování sebou přináší množství upřesnění a výjimek pro každou 
specifi ckou činnost podrobně popsaných v nařízeních vlády. Je nereálné 
dělat ze všech zkrácené výpisy. Informace proto hledejte v dokumentech 
vlády na těchto stránkách ve složce 
Usnesení a nařízení vlády. 

Všem děkujeme. I vaší záslu-
hou se situace ve městě vyvíjí pří-
znivě. Krizový štáb ORP Sušice
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75. výročí osvobození armádou USA
Již tři čtvrtě století uplynulo od osvobození Sušicka americkou armádou. Bohužel 

z důvodu koronavirové pandemie nebylo možné toto významné výročí oslavit pláno-

vanou velkou a důstojnou vzpomínkovou akcí. Připomínka a poděkování osvobodite-

lům proběhly neveřejně. 5. května se starosta města Petr Mottl zúčastnil tradičního 

pietního aktu na Zhůří a 6. května položil společně se zástupcem americké ambasády, 

poslankyní Parlamentu ČR Ilonou Mauritzovou, senátorem Vladislavem Vilímcem, 

krajskou radní Milenou Stárkovou, místostarostou Františkem Jelínkem a dalšími hos-

ty věnce i květiny u Památníku padlých v Sušici. K tématu se vrátíme v příštím čísle.

Starosta Petr Mottl (vpravo) a tajemník krizového štábu Jaroslav Hupka se na radnici účastní interne-
tových videokonferencí hejtmana Plzeňského kraje se starosty měst okresu Klatovy.
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Rozmanité obřady na přání svatebčanů
V Sušici se manželství uzavírala 

odnepaměti, teprve v poslední době 
je však možné vyhovět rozmanitým 
přáním novomanželů a obřady vy-
konávat na různých místech i v růz-
ném rázu. Nejvíce o tématu může 
prozradit sušická matrikářka Alice 
Primasová, a proto s ní přinášíme 
následující rozhovor: 

Které obce mohou vykonávat 
svatební obřady?

„Podle ustanovení zákona 
301/2000 Sb. o matrikách, jménu 
a příjmení a o změně některých 
souvisejících zákonů působnost na 
úseku matrik a další činnosti sta-
novené tímto zákonem vykonávají 
podle §2 odst.1 písm. b) obecní úřa-
dy obcí s rozšířenou působností (dále 
jen ‚úřad s rozšířenou působností‘).“

Kdo z představitelů města 
může nevěstu a ženicha oddat?

„Pověření k provádění sňateč-
ného obřadu je podmíněno mandá-
tem člena zastupitelstva a zaniká 

nostních opatření, které by měl kaž-
dý pracovník znát. To znamená, 
že se provádí pravidelné školení, 
o kterém se provede zápis, a vydá 
se osvědčení, oprávnění na činnost, 
kterou pracovník provádí. Neob-
sahuje jen pravidla pro ochranu 
před vznikem pracovního úrazu, 
ale i před poškozeními, která nej-
sou ihned zjevná a mohou se proje-
vit dokonce až po několika letech.“

Jsi pravidelně školen v oblas-
ti BOZP? „Ano, podle zákona pro 
pracovníky pracující v elektrotech-
nice je vyhláška ČSN číslo 50/1978 
sbírky, kterou musím pravidelně po 
třech letech absolvovat a potvrdit 
zkouškou ústní a písemnou.“

Máš k dispozici všechny osob-
ní ochranné pracovní prostředky, 
které jsou předepsané pro daný 
typ pracovního výkonu, a jsou 
dostatečné? „Ano, mám a záro-
veň bych bez nich nemohl pracovat. 
Skoro každý den pracuji v blízkosti 
živých částí elektrického zařízení.“

V případě, že jsi měl během své 
pracovní činnosti pracovní úraz, 
byl řádně zapsán do knihy úrazů? 
„Ano, je to důležité z důvodu pro-
kazování zavinění a porušení bez-
pečnosti práce.“

Shledáváš nějaké nedostatky 
v oblasti BOZP? „Neshledávám, 
pokud zaměstnavatel pečlivě dbá 
na školení svých zaměstnanců a do-
držuje termíny školení a zkoušek. 
Pracovníci by měli být o možných 
rizicích informováni.“

V závěru bych chtěla poděkovat 
za rozhovor majiteli fi rmy 
Pavlu Prunnerovi.

Eva Prunnerová, 
2. A

Již od roku 2003 patří 28. du-
ben každoročně obětem pracovní-
ho úrazu či nemoci z povolání. Ten-
to den je ofi ciálně pojmenován jako 
Světový den bezpečnosti a ochra-
ny zdraví při práci a vyhlásila ho 
Mezinárodní organizace práce. Je 
jakousi vzpomínkou na ty, kteří za-
hynuli nebo byli zraněni při výkonu 
práce. Podporují ho světové orga-
nizace, jako je například agentura 
EU – OSHA (informační agentura 
Evropské unie pro BOZP), ale také 
stále přibývající fi rmy nebo podni-
katelé, kteří považují BOZP za sou-
část své fi remní kultury.

Rozhovor mi poskytl majitel 
fi rmy Prunner Pavel – elektro, 
který provádí veškeré elektro-
montážní práce na území České 
republiky.

Chtěl jsi být vždy elektriká-
řem? „Ano, vždy mě lákalo ovlá-
dat energii, která vzniká v elektrár-
nách. Odmalička jsem zapojoval 
různé obvody a roztáčel motory 
v hračkách (auta, lodě, letadla,…).“

Je tvoje pracoviště bezpečné? 
„Jelikož se neustále pohybuji v pro-
storech, kde se něco staví nebo re-
konstruuje a také opravuje, dosta-
nu se i tam, kam laik nikdy nesmí 
vstoupit. Proto musím dávat velký 
pozor, co dělám, abych mohl pra-
covat bezpečně. Myslím si, že ne-
existuje žádné bezpečné pracoviště, 
ani bezpečná práce. Vždy je pouze 
méně či více nebezpečné pracoviš-
tě, resp. práce. Proto existují pra-
vidla a opatření, která chrání před 
negativními důsledky života v pra-
covním prostředí.“

Co pro tebe znamená pojem 
BOZP? „Souhrn norem a bezpeč-

8. 5. Svět. den Červeného kříže, 12. 5. Den matek, 12. 5. Mezinárodní den ošetřovatelek, 

15. 5. Mezinárodní den rodiny, 15. 5. Svět. den proti mozkové mrtvici, 

28. 4. Světový den bezpečnosti a ochrany zdraví při práci spolu s ním podle ustanovení § 55 
odst. 2 písm. d) zákona č. 491/2001 
Sb., o volbách do zastupitelstev obcí 
a o změně některých zákonů, ve zně-
ní pozdějších předpisů, dnem voleb 
do zastupitelstva, na rozdíl od sta-
rosty a místostarosty, kteří nadále 
vykonávají svou funkci na základě 
ustanovení § 107 obecného zříze-
ní (ve spojení s ustanovením § 146 
obecního zřízení), v případě Sušice 
rada stanoví jen některé členy zastu-
pitelstva k nošení závěsného odzna-
ku a k přijímání prohlášení o uza-
vření manželství. Svatební termíny 
schvaluje rada města.“

Občany kterých obcí mohou 
oddat představitelé Sušice?

„Matriční úřad a zastupitelé mo-
hou oddávat občany s trvalým po-
bytem kdekoliv na území ČR a sa-
mozřejmě také cizince, kteří splní 
všechny podmínky, které ukládá 
český právní řád. V pravomoci měs-
ta Sušice je možné přijmout slav-

nostní slib pouze 
na území správ-
ního obvodu. Dál 
naše pravomoce 
nesahají. 

Matriční úřad 
Sušice vede mat-
riční knihy a sbír-
ky listin pro obec, 
v níž má sídlo tj. 
pro Sušici, a dále 
pro obce patřící do 
jeho správního ob-
vodu vymezeného 
prováděcím práv-
ním předpisem 
v našem případě 
pro obce Hrádek, 
Dlouhá Ves, Petro-
vice u Sušice, Pod-
mokly, Dobršín.

Marie Malá: Liďák 1958–1982
Co obnáší 24 let práce v pohos-

tinství si nikdo nedokáže, kdo tohle 
hospodské řemeslo nedělal, vůbec 
představit! Především je to nespo-
četné množství nachozených kilo-
metrů, nepředstavitelné tuny sklenic 
s pivem a jiných nápojů, nošených 
na platech a nekonečná řada přine-
sených jídel i řady specialit. K tomu 
všemu musí být obsluhující uprave-
ný a vlídný, vždy s úsměvem, i když 
boty tlačí na kuří oko a v hlavě se 
rojí leckdy velmi závažné myšlen-
ky, týkající se vlastního života nebo 
rodiny. Při tomto povolání ale musí 
jít vše stranou. Odbourat soukromí 
od pracovních povinností, to je úděl 
všech, kteří pracují s lidmi!

Povolání hostinského je velmi 
rozmanité. Zastává několik profe-
sí – v první řadě je číšníkem, dále
atletem, chodcem a vzpěračem, dob-
rým psychologem a v neposlední 
řadě i hercem a „vrbou“, které mo-
hou hosté svěřit své trable.

Když obsluhujícího někdo sku-
tečně naštve, nemůže ho poslat 
„kamsi“, ale musí s klidnou, vlídnou 

tváří a sebezapřením, říci alespoň – 
„prosím pěkně, promiňte, došlo k ne-
dopatření“ a podobně. Myslet si člo-
věk může ledacos, ale dekorum musí 
zůstat zachováno. Někomu bylo div-
né, že se číšníci, v době volna schá-
zeli v jiných hospodách? Oni si tu 
totiž mohli mezi sebou otevřeně po-
povídat o svých hostech, vzájemně si 
„postěžovat“, dát si drink a nechat se 
také jednou obsloužit! Probírali růz-
né události, jako – kterého „blba“ by 
nejraději nakopali kamsi a jiné. Jeli-
kož jsem v Liďáku pracovala 24 let, 
mám také mnoho zážitků, které by, 
myslím, neměly zapadnout.

Do Liďáku jsem nastoupila na 
podzim v roce 1958 jako servírka, 
jinak jsem vyučená prodavačka, 
ale z důvodu dojíždění jsem hleda-
la místo s ubytováním. A to se na-
šlo jen v Sušici. Musela jsem se pře-
orientovat na jiný způsob práce, ale 
nevadilo mi to. Samozřejmě se mi 
zpočátku stávaly různé karamboly, 
jako polití hosta pivem a jiná nedo-
patření. Vše jsem překonala a to-
hle povolání se mi začalo líbit. Po 

několika letech praxe 
jsem složila zkoušky na 
obor servírka, kuchař-
ka a vedoucí pohostin-
ského provozu. Získa-
la jsem za tři dny tři 
výuční listy! Pak jsem 
absolvovala pedagogic-
ké minimum a mohla 
dělat mistrovou uč-
ňům po dobu jejich 
praxe v Liďáku. Tam 
jsem pracovala nejen 
jako servírka a mis-
trová učnů, zaskako-
vala jsem i v kuchyni 
a vedla účetnictví, což 
mne velmi bavilo. Jak 

čas běžel, stala jsem se manželkou 
pana Malého, tehdejšího vedoucího 
Lidového domu. Spolu s kolektivem 
jsme vedli restauraci do roku 1982, 
až do odchodu manžela do důchodu. 
Já pak převzala podnikovou závod-
ní jídelnu Jednoty, v roce 1994, kde 
jsem zůstala také až do důchodu!

Liďák, kolem roku 1958 byla pře-
devším pivní restaurace, kde se po-
dávaly jen uzeniny a přesnídávkové 
polévky. Vše se vařilo na malém ku-
chyňském sporáku. Kvůli stále vět-
šímu zájmu o teplé jídlo se začala 
dělat rekonstrukce kuchyně. Vše za 
provozu – vybourala se stěna, vše se 
přehradilo textilní plentou a za ní se 
veselo bouralo a zdilo. Prach a hluk 
byl všude, sice to nebylo příjemné, 
ale bohudík netrvalo to dlouho a pro-
storná kuchyně mohla zahájit provoz!

Začalo se vyvařovat nejen pro 
zaměstnance Jednoty, Komunál-
ních služeb, ale i pro jiné podniky, 
kterým jsme jídlo dávali do várnic. 
Tak se postupem času stal Liďák 
vyhlášenou restaurací s výbornou 
kuchyní, pod vedením paní Šímové. 
Zajišťovali jsme jídlo i pro zaměst-
nance JZD při výročních schůzích, 
přes léto jsme vařili i pro různé dět-
ské tábory a další strávníky, kteří si 
Liďák oblíbili. Jednou jsem si dala tu 
práci, že jsem spočítala, kolik lidiček 
se vystřídalo včetně učnů a brigád-
níků v restauraci „Liďák“ za 24 let. 
Došla jsem k číslu 560 a to jsem ur-
čitě i na někoho zapomněla.

Abych nepsala jen o práci, zaži-
li jsme různé legrácky, na které se 
nezapomíná! Jsou to vzpomínky na 
stálé hosty, kteří do Liďáku chodíva-
li. Ve výčepu většinou seděli „pivní 
skauti“. Některým jsem počet piv 
nepsala ani na tácek, měla jsem vy-
pozorováno, že správný pivař vypi-

je čtyři piva a pak si jde ulevit, aby 
mu nepraskl měchýř! Jednou se mě 
jeden pivař ptal, jak to vím, že má 
čtyři piva, tak jsem mu ten fígl pro-
zradila. Málokdy jsem se zmýlila.

Několik úsměvných situací: Nes-
la jsem hostovi oběd, on nedojedl 
a přišel za mnou a paní Šímovou 
do kuchyně, byl celý nazlobený, 
že našel v polévce knofl ík – držel 
ho v ruce a já přemýšlela, jak se to 
mohlo stát? Omlouvala jsem se jako 
„debil“! Najednou kouknu na jeho 
krk a ten knofl ík patřil k jeho koši-
li. Jak polykal, nápor knofl ík nevy-
držel a skočil do polévky. No tako-
vých karambolů bylo více, ale vždy 
se vše vyřešilo! S panem Míčkou 
jsem taky obsluhovala při setkání 
mládeže soudruha prezidenta No-
votného a ministra obrany Lomské-
ho. Poněvadž jsme vařili pro celý 
štáb tohoto setkání, musela přijet 
hygienička z Klatov odebrat vzor-
ky stolice, zda nejsme bacilonosi-
či! Dostali jsme zkumavky a každý 
z nás musel zkumavku popsat svým 
jménem, všichni jsme už zkumavky 
odevzdali, jen Pavel H. dlouho nešel! 
No když konečně dorazil, tak se nás 
ptal, jak jsme to rychle zvládli, že on 
exkrement nandaval sirkou a nějak 
mu to nešlo! No, legrací jsme zažili 
za ta léta nespočet!

Já a Jarda jsme pravidelně děla-
li svatby. Když někteří svatebčané 
chtěli kořalku, tak si chodili k pultu 
a platili si ji sami. Vždy nám obslu-
hujícím nabízeli taky frťana. Ani já, 
ani Jarda kořalku nepili, tak jsme si 
do štamprlat nalili vodu, dali pod 
pult a pak jsme si ťukli se svateb-
čany a „vodku“ s nimi vypili. Byli 
jsme sice zavodněni, ale ten „fígl“ 
nám pokaždé vyšel – bylo to krás-
né spropitné. 

Často jsem s Jardou obsluhova-
la svatební hostiny. Já vždy lítala 
s provázkem kolem stolů, aby vše 
bylo v zákrytu – to vždy svatebčany 
mile překvapilo a bylo to vidět i na 
spropitném.

Několik „kousků“ k zasmání! 
Vašek Kopů zvaný „Ventilek“ z Ne-
zamyslic se u nás zaučoval, aby pak 
mohl převzít hospodu. Jeden kar-
baník si u něj objednal tlačenku jen 
tak do ruky – no Vašek uřízl kus tla-
čenky, šel s ní k hostovi a prohodil – 
„nastavte ruku“. No, přání hostovi 
na sto procent splnil! Jednou jsem 
dělala svatbu s Jardou Vacků. Sva-
tebčanů bylo cca 60. Hezky jsme je 
uvítali, hosté zaujali místa a my če-
kali, až budeme moci podávat sva-
tební menu. Na konci stolu se usadili 
dva manželské páry, už od pohledu 
dost důležité! Nabízeli jsme jim po 
aperitivu další pití a roznášeli pak 
jídlo. Po prvním chodu jsme se pta-
li, co si budou dále přát k pití. Dáma 
řekla, že zůstane u cinzana. Manželé 
se ptali, zda čepujeme prazdroj, že 
jsou kondelíci! Netrvalo to tři hodi-
ny, kdy jsme museli vyměnit ubrusy, 
jak byly polité pivem. Dáma zůstala 
u cinzana. Měla na sobě brčálově ze-

lené šaty, stále pila to svoje cinzano 
a najednou ji klesla hlava a s pro-
minutím – ty svoje šaty si „poblila“. 
Pak ji vytáhli na zahradu, kde jsme 
chovali slepice. Nemohlo to jinak 
dopadnout, probrala se a když se na 
ni přišli podívat, byla tam „králov-
na od h....“. Mohla bych pokračovat, 
nebralo by to konce !

Také jsme zajišťovali stravová-
ní pro sportovce, kteří tu každoroč-
ně měli závody. Jednou se tu konalo 
mistrovství republiky v lehké atleti-
ce, strávníků bylo cca 300. Tenkrát tu 
soutěžila Helena Fibingerová a sko-
kanka do výšky Šárka Kašpárková.

Po skončení třídenních závodů 
jsme připravovali sportovcům balíč-
ky na cestu. Skutečně jsme je připra-
vovali celou noc, abychom je mohli 
dát sportovcům při snídani.

Nemohla bych ukončit moje 
vzpomínky, kdybych vynechala dal-
ší hosty, kteří k nám chodívali nejen 
se stravovat. Častými hosty zde byli 
i lékaři, kteří si sem přišli odpočinout 
od své nelehké práce, taky dentisté 
a další. Pokud bych měla popsat vše 
o Liďáku, vznikla by z toho celá kni-
ha. Tak zase příště! Marie Malá

pokračování příště

Často jsem obsluhovala při svatebních hostinách (zde např. pri-
mář Voves, doktor Němec a další lékaři).

Při práci v Liďáku s manželem Karlem Malým

Matriční úřad vydá-
vá také osvědčení k cír-
kevnímu sňatku, tento 
sňatek pak provádí cír-
kev, která má povolení 
uzavírat sňatky, jejich 
počet je v současnos-
ti 21.“

Kde všude je mož-
né uzavřít sňatek?

„Manželství se 
uzavírá v místě urče-
ném obcí pro konání 
slavnostních obřadů 
– v Sušici je to oddací 
síň MěÚ. Matriční úřad 
může povolit na zákla-
dě žádosti snoubenců 
uzavření manželství na 
kterémkoliv vhodném 
místě ve svém správ-
ním obvodu nebo mimo 
dobu stanovenou radou obce.“

Jaká jsou oblíbená, či neob-
vyklá svatební místa? „Svatební 
místa – jsou to místa, která si vy-
brali snoubenci. Není to tak, že by-
chom tam běžně oddávali, ale obřa-
dy se tam konaly po domluvě a na 
základě žádosti. Sňatky se konaly 
např. na Svatoboru – pod rozhled-
nou, nebo i přímo nahoře na roz-
hledně, na Andělíčku (civilní sňat-
ky pouze okolo kaple), na Santosu, 
na Pátečku, v Luhu i na zahradách 
u vlastních domů, na Sedle na roz-
hledně, na Otavě u Dobršína na lo-
dičkách, v petrovické jeskyni, ve 
svojšické tvrzi, u kostela na Mouřen-
ci, v Anníně přímo v řece, na zám-
ku v Hrádku, nebo i na loukách ve 
volné krajině.“

Jaký obřad byl nejzajímavější?
„Mezi nejzajímavější a nejneob-

vyklejší patřila určitě svatba na lo-
dičkách nebo svatební obřad v auto-

kempu u Annína respektive přímo 
v řece (viz foto). Velice příjemná 
svatba byla v Podmoklech v námoř-
nickém stylu (viz foto).“

Ubývá sňatků a přibývá 
rozvodů? „Počet svateb a rozvo-
dů se v posledních letech pohybuje 
zhruba na stejné úrovni.

Pro zajímavost uvádím počty 
sňatků a kolik z nich bylo rozvede-
no (záznam od roku 2008):

2008 – 61 sňatků, 15 rozvodů
2009 – 47 sňatků, 12 rozvodů
2010 – 55 sňatků, 9 rozvodů
2011 – 74 sňatků, 13 rozvodů
2012 – 69 sňatků, 15 rozvodů
2013 – 69 sňatků, 8 rozvodů
2014 – 84 sňatků, 5 rozvodů
2015 – 86 sňatků, 7 rozvodů
2016 – 84 sňatků, 3 rozvody
2017 – 74 sňatků, bez rozvodů
2018 – 74 sňatků, 3 rozvody
2019 – 79 sňatků, bez rozvodů.“
Děkuji za odpovědí. ED
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Zasedání rady města
Usnesení ze zasedání rady města ze dne 20. dubna 2020 

• Rada města schválila převzetí nefi nančního daru ve formě ochran-
ných pomůcek od fi rmy PKC&D spol. s. r. o. se sídlem Bělehradská 
568/92, Praha a pověřila starostu města podepsáním darovací smlouvy. 
• Rada města schválila převzetí fi nančního daru od fi rmy ČE-

VAK a. s. se sídlem Severní 2264/8, 370 10 České Budějovice na ná-
kup ochranných pomůcek v souvislosti s nemocí COVID 19 a pověřila 
starostu města podepsáním darovací smlouvy. 
• Rada města schválila převzetí nefi nančního daru ve formě ochran-

ných pomůcek od fi rmy 2P SERVIS s. r. o. se sídlem Resslova 526/20, 
Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň a pověřila starostu města podepsáním 
darovací smlouvy. 
• Rada města schválila převzetí nefi nančního daru ve formě ochran-

ných pomůcek od fi rmy Koramex a.s. se sídlem Pražská 268, 342 01 Su-
šice a pověřila starostu města podepsáním darovací smlouvy. 
• Rada města souhlasila s pořízením a umístěním orientač-

ních tabulí „Významné hroby na sušickém hřbitově“. Částka bude 
hrazena z org. 179. 
• Rada města schválila poskytnutí dotace na činnost Rodinné-

mu centru Sušice – Medvídek, z. s., IČ: 26680289 ve výši 25 000 Kč 
a pověřila starostu města podpisem smlouvy o poskytnutí dotace. 
Částka bude hrazena z org. 191.
• Rada města vzala na vědomí zápis z jednání bytové komise 

ze dne 7. 4. 2020.
• Rada města schválila smlouvu o dílo na zajištění autorského 

dozoru pro investiční akci „Kotelna č. p. 357 – rekonstrukce“, s au-
torem projektové dokumentace Ing. Jiřím Kojzarem, Lazny, Strašín 
342 01., IČ. 87992507. Cena AD je dána hodinovou sazbou 400 Kč, 
zhotovitel není plátcem DPH. Kč bez DPH.
• Rada města rozhodla o zadání zakázky „Výměna dmychadla na 
ČOV Sušice“ společnosti ATER s. r. o., Strakonická 1134/13, 150 00 
Praha 5, IČ 60826096. Rada města schválila smlouvu o dílo s touto 
společností ve výši 370 175,00 Kč bez DPH, tj. 447 911,75 Kč včetně 
DPH a pověřila starostu města jejím podpisem.
• Rada města schválila zadání výběrového řízení na zhotovitele 

akce „Sportovní hala Sušice“ v otevřeném řízení podle zák. č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, podle přílohy za 
podmínky, že poskytovatel dotace po provedení ex-ante kontroly vydá 
kladné stanovisko k předloženým zadávacím podmínkám.
• Rada města schválila členy a náhradníky komise pro posouzení 

a hodnocení nabídek na akci „Sportovní hala Sušice“ ve složení: Bc. 
Petr Mottl, p. František Jelínek, p. Pavel Hais, Ing. Vladimír Marek, 
Ing. Jan Vošalík, člen kontrolního výboru (nominuje předsedkyně 
KV), člen fi nančního výboru (nominuje předseda FV) a náhradníky: 
PhDr. Jan Lhoták, p. Pavel Javorský, p. Václav Černý, Ing. Kateřina 
Ronová. Náhradníky za členy kontrolního a fi nančního výboru no-
minují předsedové výborů.
• Rada města doporučila zastupitelstvu města nové znění zaklada-

telské listiny společnosti Sušická nemocnice s. r. o. se sídlem Chmelen-
ská 117, 342 01 Sušice, IČO 08176302, kterým se zřizuje dozorčí rada 
společnosti v počtu 5 členů.
• Rada města uložila Odboru majetku a rozvoje města, aby oslo-

vil zastupitele a předložil nominace na členy dozorčí rady společnosti 
Sušická nemocnice s. r. o. na některé z dalších jednání rady města.
• Rada města schválila organizační dohodu s Mgr. Tomášem 

Nachtigallem, Na Štěbetce 503, Sušice a pověřila starostu města 
podpisem dohody.
• Rada města souhlasila s možností dočasného využití optického 

vlákna sítě CamelNET pro potřeby města Sušice a sušické nemocnice.
• Městská policie připraví návrh dopravního značení, týkající se 

parkoviště u nemocnice a předloží na některé zasedání rady města.
• Město Sušice jako jediný společník obchodní společnosti Sušic-

ká nemocnice s. r. o., se sídlem Chmelenská 117, 342 01 Sušice, IČO:
081 76 302, doporučilo uzavřít smlouvu na dodávku skiagrafi ckého di-
gitálního RTG přístroje se společností EXRAY s. r. o.
• Rada města schválila zadání veřejné zakázky malého rozsahu 

na dodávku služeb „Analýza procesů a doporučení ke zlepšení pro-
vozu Sušické nemocnice s. r. o. a pověřila Odbor majetku a rozvo-
je města k realizaci zakázky a neprodlenému oslovení fi rem: Cortis 
Consulting, s. r. o. Plzeň, fm pro s. r. o. Všenory, Equica, a. s. Ru-
beška 215/1, 190 00 Praha 9-Vysočany, NaSa CZ s. r. o., Veverkova 
1343/1, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové, Advance Hos-
pital Analytics, s. r. o., U Háje 296/22, Braník, 147 00 Praha 4, De-
loitte Advisory s. r. o., Churchill I, Italská 2581/67, Praha 2, 120 00, 
KPMG Česká republika Audit, s. r. o., Sefi ma s.r.o., Lesní 461/41, 
460 14, Liberec, EY Česká republika, Josef Severa.
Kompletní usnesení z jednání rady města na www.mestosusice.cz

Důležitá 
telefonní čísla

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

Uzavírka ulice 

T. G. Masaryka 
v  úseku od kruhového 

objezdu u Rendla k ná-

břeží je z důvodu rekon-

strukce plánovaná 

do 20. prosince 2020.

1 – Předmět nájmu:
Prostor k podnikání o celkové výměře 47 m2, podle plánku uvede-
ný jako prostor č. 4, nacházející se v I. NP objektu čp. 10, Sušice 
I., Poštovní ul., na st.p.č. 113/1 k. ú. Sušice nad Otavou.

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

Prostor tvoří : prodejna   35,1 m2

   technická místnost    6,1 m2

   WC       1,9 m2

   kuchyňka     3,9 m2

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

vyzývá zájemce k podání nabídek 

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

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

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

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

Prostor tvoří : hlavní místnost   36,34 m2

   chodba   13,2 m2

   zázemí a soc.zařízení 22,14 m2

   celkem:    71,68 m2

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

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

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

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

nictví apod. 

3 – Informační prohlídka a podání dalších informací: 
Prohlídka prostoru se uskuteční ve středu dne 13. 5. 2020 v 16.00 
hodin.

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

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

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

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

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

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

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

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

kového řízení.

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

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

léhá schválení radou města Sušice.

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

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

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

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

vyzývá zájemce k podání nabídek 

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

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

Informace nájemcům nebytových prostor 

a bytů v objektech ve vlastnictví města Sušice
Na webových stránkách města jsou k dispozici formuláře žádostí

o prominutí nájemného nájemcům v objektech města, kteří se ocitli 
v nelehké situaci v době nouzového stavu.
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A jdeme pozorovat noční oblohu!
V minulém článku jsme se do-

zvěděli, že okolí Sušice je pro ast-
ronomy vskutku ideální, i na vlastní 
oči lze po nutné časové prodlevě po-
zorovat skutečnou tmu. Pro mnoho 
lidí je to zvláštní a neznámý pocit, 
být pohlcen temnotou, ale příroda 
v tomto pozadí skýtá krásný pohled 
do našeho vesmíru. Pokud už jste 
rozluštili rébus jednotlivých sou-
hvězdí a fáze Měsíce znáte nazpa-
mět, tak jediným vzrušením může 
být déšť meteorů na noční obloze... 
a co dál?

Dnes se zaměříme na techni-
ku a veškeré možnosti amatérské-
ho pozorování noční oblohy, které 
přicházejí v úvahu. Jako amatéři 
můžeme pozorovat noční oblohu 
pomocí dalekohledů, nebo s jeho 
pomocí noční oblohu fotografovat. 
Vizuální pozorování nabízí oka-
mžitý zážitek, člověk během jedné 
noci může zhlédnout desítky krás-
ných objektů v různých zvětšeních, 
což u astrofotografi e reálné není. 
Pokud fotografujeme, tak záleží 
na délce expozice, ale zpravidla 
jen 2–4 objekty se nám povedou 
zvěčnit ve skládané expozici. Je-
dinou výhodou fotografi e je, že do 
čipu fotoaparátu proudí světlo dlou-
hou dobu a vyniknou tak i detaily 
i barvy pro pouhé oko nedostupné. 
Vše má své pro a proti, každý si 
může vybrat mezi uměním a reali-
tou. Pokud máte jasno, jak si budete 
ukládat své vzpomínky na krásnou 
noční oblohu, tak je nutné si vybrat 
také techniku, která vám poslouží 
a nebude vás rozčilovat tím, že ne-
splnila vaše očekávání a podobně....

Jaký dalekohled si pořídit? To 
je složitá otázka, máme na výběr 
řadu čočkových a zrcadlových da-

lekohledů. Čočkové se dále dělí na 
achromarické, ED a APO. Jde zde 
o to zda je tvořen 2 nebo více čoč-
kami a i jejich uspořádáním. Pokud 
jde o nejlevnější achromát, který má 
z uvedených největší barevnou vadu 
a nabídne převrácený obraz, tak ten 
cenově představuje necelých 16 tis. 
korun za průměr 12 cm. Zcela ne-
vhodný na astrofotografi i a vizuálně 
především na planety. Výhodou je, 
že lze umístit na montáž, která me-
chanicky či elektricky pohybuje da-
lekohledem. Také zvláště pro děti je 
vhodný v tom, že koukáme spodkem 
tubusu. A poslední plus je v tom,že 
do dalekohledu nevnikají nečistoty 
a nemusíme ho nijak seřizovat.

ED a APO refraktory jsou 
určeny primárně k astrofotogra-
fi i vynikají vysokým kontrastem 
a věrohodnou kresbou a zde výběr 
dalekohledu určuje hlavně vaše pe-
něženka. U APO refraktoru s prů-
měrem 8 cm si připravte 20 tis. Kč 
u průměru 12 cm 80 tis. Kč! a to je 
jen dalekohled + velice kvalitní EQ 
montáž. Astrofotografi e je drahý 
koníček, je velice vhodné komu-
nikovat s ostatními členy na astro-
-foru.cz a zúčastnit se i astrosetká-
ní, pokud nám to epidemie dovolí.

U zrcadlových dalekohledů je 
to podstatně jednodušší, primár-
ně slouží k vizuálnímu pozorová-
ní a klasická Dobsonova montáž + 
tubus nabídne nejlepší poměr prů-
měr/cena. Zde za průměr zrcadla
15 cm zaplatíme kolem 7 tisíc ko-
run u 20 cm je to 11 tisíc Kč a po-
kud unesete a dopravíte na místo
i 40 cm (dělo na DSO) tak ceno-
vě 60 tis. Kč. Zde se vybírá podle 
fyzických možností pozorovatele 
a velikosti jeho auta. Také výška 

pozorovatele je důležitá, do tubusu 
se kouká v horní části dalekohledu. 
Zrcadlo nabízí barevně naprosto čis-
tý ve všech osách obrácený obraz, 
s trochu menším kontrastem, díky 
sekundárnímu zrcátku, které stíní 
primární zrcadlo, ale nejdůležitější 
je množství světla, které tyto přístro-
je nasbírají, jsou ideální pro pozoro-
vání DSO objektů – galaxie, mlho-
viny. Menší zrcadlový dalekohled 
jde umístit také na EQ nebo azimu-
tální montáž (trojnožku), vhodnější 
pro děti, těm jde lépe kroutit koleč-
ky, než popostrkovat celý teleskop.

Rady pro správnou funkci: 
1) teplota přístroje musí být = tep-
lotě okolí (trvá to i několik hodin! 
– jinak jsou obrazové deformace), 
2) teleskop musí být seřízen s hle-
dáčkem – ideální je Reddot – malá 
červená tečka hledáčku (nastavení 
zvládne každý – namiřte hledáček 
na daleký pevný svítící bod – Svato-
bor, koukněte do okuláru z malým 
zvětšením jestli též uvidíte Svato-
bor, poopravte opakováním správné 
seřízení hledáčku a je to – nyní kam 
míří hledáček kouká i váš teleskop). 
3) základní vyhledávání s okulá-
rem s nejmenším zvětšením! Pokud 
hledaný objekt najdete, tak nastává 
problém jak vyrovnat otáčení naší 
Země, buď to ovládáním montáže 

nebo manuálně 
a chce to cvik. 
Teprve poz-
ději zvládnete 
i zvětšení 100x 
u planet i 180x 
(v zorném poli 
to bude už slušně utíkat), 4) u zr-
cadlových teleskopů je nutná ko-
limace zrcadel, jde to zvládnout 
s kolimátorem a obraz je kontrast-
ní (podrobnější návod Astro-fo-
rum.cz).

Jak to tedy celé jednoduše shr-
nout? Po samotném výběru těla 
teleskopu (zrcadlo/čočka) je třeba 
montáže, která ho ponese a vy jí 
budete snadno ovládat. Budou třeba 
alespoň dva okuláry, které patřič-
ně upraví svazek světla do našeho 
oka a sympaticky zvětší pozorova-
ný objekt. Je třeba hledáček, aby-
chom se orientovali v hledání na 
temné obloze, atlasy v rosou odol-
ném provedení a červené světlo. 
Pokud nechcete rovnou investovat 
do nového vybavení, vše potřebné 
lze sehnat v astrobazaru. A pokud 
pořídíte nové, zaručeně po x letech 
vám za 60 % původní ceny utrhají 
ruce. Tak máte již trochu předsta-
vu? Jarní obloha je nejkrásnější, 
v létě si tmy moc neužijeme!

Jan Schodelbauer

Zima nezima

Na konci letošní zimy to vypadalo, že se do 
dějin, kam až paměť sahá, zapíše zima 2019/2020 
jako rekordně nejteplejší, skoro bez mrazu a bez 
sněhu. Pak přišlo jaro, a zima jakoby ještě chtěla 
dohnat svoji nečinnost, udeřila teplotami hluboko 
pod nulou i trakaři řádné chumelenice. Manko se 
jí však smazat nepodařilo. Za poslední čtvrtstoletí 
se zapsala jako nejšedivější a nejteplejší. 

My lidé máme většinou rádi, když svítí slunce 
a je teplo, ovšem čeho je moc, toho je příliš. Zima 
má být zima. Půl metru prašanu a mráz až praš-
tí. Pak může i slunce svítit. Ale letos? Srážky sice 
nakonec v únoru přišly, ale dešťové. V březnu se 
dostavil i mráz, ale to už ovocné stromy začaly pra-
covat na letošní úrodě a značná část jí tak pomře-
la. To ovšem neplatí pro malou parazitickou havěť, 
která naopak zimu vesele přečkala. A sucho se dál 
prohlubuje, prý nejhorší za 500 let. 

Jak zima dopadla pod drobnohledem statistiky? 
Podle údajů dlouhodobě měřených v západní čás-
ti Sušice mrzlo v 67 dnech, což je průměrný údaj, 
ovšem teploty to byly chabé, svojí hodnotou pou-
ze blízko okolo nuly, za to den s celodenním mra-
zem byl pouhopouhý jeden! (5. 12.) Padl tak rekord 
zimy 2006/2007, kdy celodenně mrzlo jen čtyři 
dny. Naopak nejvíce ledových dní (56) bylo v zimě 
1995/1996 a 2005/2006 (55), kdy byl navíc mráz 
zaznamenán v rekordních 102 mrazových dnech. 

Stejně tak v počtu dní se sněhovou pokrývkou 
a ve výšce napadaného sněhu letošní zima prohrá-
la se svojí soupeřkou z roku 06/07. Jen 13 dní, kdy 
se sníh alespoň chvíli udržel a 10 cm max. množ-
ství je opravdu ostudné, vzpomeneme-li na dávné 
zimy. Ještě ale v zimě 98/99 napadlo naráz 40 cm 
a dokonce i nedávno (2012/2013) to bylo 38 cm. 
Nejdéle pak sněhová pokrývka za posledních 25 let 
přetrvávala roku 2009/2010 – příkladných 75 dní. 

Sám jsa milovníkem slunce, přesto napříště 
doufám v řádnou zimu. Rád bych se pak v tomto 
občasném meteookénku (9/2016, 20/2016, 5/2018) 
věnoval konečně létu.  Eduard Lískovec

METEOOKNO

Město Hartmanice – Nadmořská výška: 712 m n. m.
Počet částí: 23 (Chlum, Dobrá Voda, Dolejší Krušec, Dolejší Těšov, 
Hartmanice, Hořejší Krušec, Hořejší Těšov, Javoří, Keply, Kochánov, 
Kundratice, Kříženec, Loučová, Malý Radkov, Mochov, Palvinov, Pro-
střední Krušec, Světlá, Trpěšice, Vatětice, Vlastějov, Zálužice, Štěpanice)
Katastrální výměra: 6224 ha
Počet obyvatel: 960                 V produkt. věku: 729         Průměrný věk: 38
Pošta: Ano    Škola: Ano    Zdravotnické zařízení: Ano    Policie: Ano
Kanalizace (ČOV): Ano    Vodovod: Ano Plynofi kace: Ne
Historie: Pravděpodobně nejstarší obec pomezního hvozdu Kelty zvané-
ho Gabreta. (Sv. Vintíř zemřel roku 1045.) 1315 – první písemná zmínka 
o Hartmanicích. K rozvoji přispělo kutání zlata v okolí. Mýtné místo na 
Vintířově stezce bylo za třicetileté války vypáleno a na čas opuštěno, pak 
osídleno Němci. 1875 – založení hasičského sboru a zřízení okresního sou-
du, 1895 – obnovení ochotnického divadla v Hartmanicích, od roku 1918 
oživení českého živlu, založení české školy, 1945 – pochod smrti (12 obětí 
na žid. hřbitově), 1945 – bitva na Zhůří (5. 5. 1945)
Pamětihodnosti: Horská synagoga Hartmanice (1883), kostel sv. Kateřiny, 
kostek sv. Vintíře na Dobré Vodě, barokní zámky v Kundraticích, Chlu-
mu, Dolejším Krušci, Dolejším Těšově, Loučové, Palvínově a zámeček 
Karlov, barokní mlýn pod Mochovem, kaplička sv. Vintíře na Březníku. 
Spolky: SDH Hartmanice, SDH Dolejší Těšov, SDH Kundratice, Skaut-
ské středisko Vydří stopa – oddíl Gabrety, TJ Sokol Hartmanice, Památník 
Hartmanice, Domov sv. Vintíře – Římskokatolická farnost Dobrá Voda, 
Spolek přátel Muzea Dr. Šimona Adlera, Ochotnické divadlo Tyl, Mysli-
vecký spolek Kochánov, Myslivecký spolek Vlastějov, Myslivecký spolek 
Hartmanice, Český svaz včelařů, Lyžařský areál Hartmanice, Spolek sv. 
Vintíře, Spolek pro Hartmanice
Kontakt: tel. 376 593 218, e-mail: podatelna@muhartmanice.cz 
Úřední hodiny: pondělí, středa: 8.00–17.00 Starosta: Pavel Valdman
Tradiční akce během roku – masopustní průvod; duben – mše svatá 
u příležitosti svátku sv. Vincence Ferrerského v Hůrce u Prášil; 5. 5. – 
Vzpomínková setkání u památníku americkým vojákům ve Zhůří pod 
Javornou; červen – dětský den, Česko-německá poutní mše ke sv. Vintíři;
5. 7. – Pietní akt u příležitosti výročí odhalení pomníku padlým americkým 
vojákům 90. pěší divize ve Zhůří pod Javornou; září – Vzpomínka na vzty-
čení a posvěcení Kříže smíření ve Zhůří pod Javornou, mše svatá v kapli 
Panny Marie Bolestné ve Vatěticích, Mistrovství Šumavy v opékání pra-
sat; listopad – Halloween, setkání u kaple sv. Martina na bývalých Zadních 
Paštích, koncert a mše v kostele sv. Vintíře, Mikulášská nadílka, Vánoční 
i letní koncerty Volného sdružení horažďovických zpěváků a muzikantů.
Zdroj: info portál územní samosprávy – města.obce.cz, IC – Ing. Markéta 
Šmídová, wikipedia.,www.muhartmanice.cz ED, foto Markéta Šmídová

• Obce ORP Sušice •

Hartmanice
FOTOSOUTĚŽ 

„Přírodní a kulturní dědictví Zelený pás Česko-Bavorsko“ 
Centra Bavaria Bohemia / Bavaria Bohemia e.V. – datum podání do 18. května 2020 

Po dobu více než čtyř desetiletí rozdělovala Železná opona Evropu 
– rovněž v oblasti česko-bavorských hranic. Podél Železné opony byly 
zřízeny hraniční zátarasy, nataženy ostnaté dráty. Zmizely stovky obcí 
a odehrávaly se nesčetné tragické osudy. Před 30 lety se otevřely hrani-
ce, lidé mohli volně cestovat a objevovat druhou stranu hranic. A k ob-
jevování je toho hodně: Ve střední Evropě vznikla jedinečná oblast, 
v které se příroda mohla volně rozvíjet, vznikla síť biotopů a historicky 
utvářených kulturních krajin – Zelený pás. Stopy zaniklých obcí a his-
torického využívání půdy stejně tak jako zříceniny kasáren pohraniční 
stráže svědčí o minulosti. 

Centrum Bavaria Bohemia zve občanky a občany, aby přihlásili 
své snímky z oblasti Zeleného pásu podél česko-bavorských hranic do 
fotosoutěže. Motto soutěže je „Přírodní a kulturní dědictví Zelený pás 
Česko-Bavorsko“. 

Z přihlášených fotografi í vybere česko-německé grémium po skon-
čení soutěže snímky pro výstavu. 

V rámci výstavy budou vítězné příspěvky určeny hlasováním publika. 
Tyto snímky budou prezentovány v rámci výstavy „Zelený pás“ v létě 
2020 v Centru Bavaria Bohemia jakož i online na portálu www.bbkult.net. 

První místa soutěže jsou dotována věcnými cenami: 
1. místo: Jeden víkend včetně přenocování v sousední zemi* 1 
2.  místo: Poukaz v hodnotě 100 EUR pro účast na kulturním zájezdu, 

organizovaném Centrem Bavaria Bohemia 
3.  místo: Prohlídka pivovaru s průvodcem včetně večeře pro 2 osoby 

v sousední zemi* 2 
4. místo: Večeře pro 2 osoby v sousední zemi* 3 
5. místo: Sladké pozdravy ze sousední země 
1 *(německý vítěz získá víkend v Česku, český vítěz víkend v Německu) 
2 *(němečtí vítězové se mohou těšit na ochutnávku piva a večeři v Čes-
ku, čeští vítězové naproti tomu v Německu) 
3* (němečtí vítězové budou pohoštěny v Česku, čeští vítězové v Německu) 

Výstava „Zelený pás“ se koná v rámci projektu „Kultura bez hra-
nic – setkávání Čechy Bavorsko“ s podporou Česko-německého fondu 
budoucnosti. 

Ke každé fotografi i může být uveden text v češtině nebo němčině, 
který popisuje motiv nebo malý příběh k přihlášené fotografi i. Přihlášení 
fotografi í do soutěže se provádí na portálu www.bbkult.net. 

Soutěž se obrací na amatérské fotografky a fotografy stejně tak jako 
na poloprofesionální a profesionální fotografky a fotografy s bydlištěm 
v Česku nebo Německu. Fotografi e musí být pořízeny v česko-bavorském 
pohraničí. Rok pořízení nehraje roli – rovněž snímky z předchozích let 
jsou povoleny, nesmí to ale být již zveřejněné snímky. 

Kontaktní partner a adresa: 
Při organizačních dotazech se prosím obraťte přes e-mail na: 

ivana.danisch@cebb.de 
V případě technických dotazů se prosím obraťte přes e-mail na: 

david.veres@cebb.de. Další informace na www.bbkult.net. 
Mit freundlichen Grüßen | S přátelskými pozdravy 

Ivana Danisch, Centrum Bavaria Bohemia (CeBB)

Podobně jako v Izraeli a mnoha 
dalších státech si každoročním ve-
řejným čtením jmen na náměstích 
českých měst připomínáme oběti 
holocaustu. Veřejné čtení jmen obětí 
holocaustu – Jom ha-šoa – mělo le-
tos proběhnout v úterý 21. dubna už 
popatnácté, a to hned ve 28 městech 
České republiky. 

V souvislosti s karanténními 
opatřeními kvůli nemoci covid-19 
se však čtení jmen nemohlo ko-
nat ve veřejném prostoru. Zároveň 
jsme ale nechtěli připomínku bez 
náhrady zrušit. Nejenom proto, že 
by se tím porušila tradice, ale na-
víc si myslíme, že je důležité ne-
vinné oběti nacistického rasového 
pronásledování připomenout i v tak 
složité době jako je naše současná. 
Zrušení veřejného čtení jmen v roce 
2020 by také znamenalo zahodit 
téměř půlroční úsilí týmů organi-
zátorů z 28 měst, která se do pří-
prav zapojila.

Jádrem akce zůstal maraton 
čtení jmen, tentokrát však ve vir-
tuálním prostoru, do kterého se 
mohli připojit předem přihlášení 
zájemci o čtení a v úterý 21. dubna 
v rozmezí od 14 do 17 hodin přečíst 
jména a stručné osudy obětí holo-
caustu přímo do „éteru“. Nakonec 
bylo zájemců tolik, že se čtení pro-
táhlo až do 18 hodin. Živě jej bylo 
možné sledovat na stránkách Insti-
tutu Terezínské iniciativy, kam bylo 
přenášeno. Možnost číst ze svého 
domova nebo zaměstnání využila 

i řada zájemců ze zahraničí, kte-
ří by se jinak do čtení jmen v Čes-
ké republice zapojit nemohli – tak 
se jména četla i ze Slovenska, Ně-
mecka, Rakouska, Švýcarska, Velké 
Británie nebo třeba i ze Spojených 
států amerických.

Do tohoto živého vysílání byla 
zařazena také předtočená videa od 
lidí, kteří měli potíže s připojením 
on-line, nebo jim tento způsob lépe 
vyhovoval. Šlo o „čtenáře“ jak z řad 
veřejnosti, tak představitelů samo-
správy, organizací, které se na pří-
pravě akce podílely ve svých měs-
tech, muzeí i škol. Videa připravili 
také velvyslanci USA, Izraele, SRN, 
Nizozemska, Kanady.

Další možností, jak se mohli lidé 
zapojit, bylo sdílet krátké video na 
sociálních sítích a dát jinak najevo, 
že se ke čtení jmen připojili. Sešlo 
se tak mnoho zajímavých příspěvků 
– jména se četla i v Sokolově, v Tře-
bíči, Brně, Ústí nad Labem, Žluta-
vě, Sušici, Luhačovicích, ale třeba 
i v Národní knihovně ČR.

U příležitosti čtení jmen obětí je 
vydávána brožura – letos Mozaika 
identity lidí míst a komunit (ke 
stažení na www.terezinstudies.cz), 
kde jsou mj. uvedeny zprávy ze zú-
častněných měst. O historii židov-
ské komunity i aktuálním dění v Su-
šici zde pojednává článek historika 
Muzea Šumavy Jana Lhotáka a Mi-
chala Chmelenského ze Západočes-
kého muzea v Plzni.  -TZ-, ED

Zdroj: www.terezinstudies.cz

Veřejné čtení jmen obětí 
holocaustu v době karantény
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24. září od 19 hod. – Kino Sušice

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

26. září od 8 hod. – náměstí Sušice
FARMÁŘSKÉ TRHY a pivní festival

27. září – KD Sokolovna
Tři sestry – Vinyl tour 2020 (přeloženo z 16. 5.)

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

12. října od 19 hod. – KD Sokolovna
Jarek Nohavica – koncert (přeloženo z 5. 4.)

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

24. října od 8 hod. – náměstí Sušice
FARMÁŘSKÉ TRHY

27. října od 20 hod. – Kino Sušice

SIRKUS, Příkopy 178, Sušice:
ředitel  724 047 325
kino – pokladna 376 521 680
předprodej vstupenek 376 523 360
pondělí, středa 7.30–11.30, 12.30–15.30 hod.
úterý, čtvrtek 7.30–11.30, 12.30–16.30 hod.
pátek 7.30–11.30, 12.30–13.30 hod.
Pokladna otevřena 1 hod. před promítáním fi lmu

GALERIE SIRKUS 
otevřeno od 11. 5. – Václav Němec: Zápisník – foto
po, st 8–15.30 a út, čt 8–16.30 hod.
pá 8–13.30, polední přestávka 11.30–12.30 hod.

KAFE SIRKUS, Příkopy 178, Sušice
Plánované otevření od 25. května

KD SOKOLOVNA, T. G. Masaryka 120, Sušice
správa budov   376 521 682
kulturní akce, kurzy, výlety, 
předprodej vstupenek  376 528 686
redakce SN    376 555 070
ZAVŘENO!
MĚSTSKÁ KNIHOVNA SUŠICE
komunitní centrum, ul. Klostermannova čp. 1330 
tel. 376 526 531, www.knihovnasusice.cz 
e-mail: knihovna@kulturasusice.cz
oddělení pro dospělé: po a st 10–12, 14–16

Městské informační centrum – budova radnice
tel. 376 540 214, www.mestosusice.cz/icsusice
e-mail: icsusice@mususice.cz
Otevřeno: po–pá 9.00–12.30 a 13.00–17.00
                  so 9.00–14.00

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

ZAVŘENO!

Přehled akcí / Kino
30.–31. května od 9 hod. – KD Sokolovna

6. června od 8 hod. – náměstí Sušice
FARMÁŘSKÉ TRHY

12.–14. června – Žihobce – areál koupaliště

18. června od 19.30 hod. – Smetanův sál

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

18. července od 8 hod. – náměstí Sušice
FARMÁŘSKÉ TRHY

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

8. srpna od 8 hod. – náměstí Sušice
FARMÁŘSKÉ TRHY

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

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

8. května od 20 hod. – Kino Sušice
Lázeň perlivá – SušDivOch
Přeloženo na 25. 9. 2020!

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

16. května – KD Sokolovna

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

22.–23. května – náměstí Sušice

27. května – KD Sokolovna

Sušice

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

• Obdržíte do e-mailu vstupenku s číselným kódem 

 (pod čárovým kódem)

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

PROGRAM:
čt 7. 5. | 20.30 Attila

pá 8. 5. | 20.30 Chlap na střídačku

so 9. 5. | 17.00 Rodinka Beliérových

  20.30 Chlap na střídačku

ne 10. 5. | 17.00 Chlap na střídačku

  20.30 Výjimeční

Více informací na www.kulturasusice.cz 

nebo na www.kinosusice.cz

WWW.VASEKINO.CZ

Dne 11. 5. začíná opět projekce fi lmů v kinosále 

za bezpečnostních podmínek stanovených vládou. 

Více info na www.kinosusice.cz

Otevření provozů Sušického 

kulturního centra –SIRKUS, p. o.
Na základě rozhodnutí vlády ČR o postupném rozvolňování 

opatření v souvislosti se šířením onemocnění novým typem 

coronaviru COVID-19 s účinností od 04. 05. 2020.

• Kancelář SIRKUS v budově kina se otevírá v běžné 

   otevírací době

• Městská knihovna v Sušici se otevírá v omezeném režimu

  OTEVŘENO POUZE ODDĚLENÍ PRO DOSPĚLÉ: 

   pondělí a středa : 10.00–12.00 14.00–16.00 

• Budova KD Sokolovna zůstává uzavřena

• Kancelář Sušických novin zůstává uzavřena, veškeré přís-

pěvky, vzpomínky atd., je možné vhodit do připravené schrán-

ky na budově KD Sokolovna, případně kontaktovat redakto-

ra SN Eduarda Lískovce na e-mailu: liskovec@kulturasusice.cz.
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Potraviny pro Charitu
Jarní kolo tradiční sbírky potravin, která se koná vždy 

2x ročně po celé republice, mělo původně proběhnout dne
18. 4., ale vzhledem k aktuální situaci byla akce zrušena. 
I přesto jsme se ale rozhodli najít alternativní způsob, jak 
zajistit dostatek základních potravin pro potřebné.

Akce Potraviny pro Charitu proběhne v obchodním domě 
Tesco Sušice ve dvou dnech – a to sice v pátek 15. 5. od 14–18 hodin a v sobotu
16. 5. od 10–14 hodin. Pokud chcete akci podpořit a půjdete v těchto dnech na 
nákup, budeme rádi, když přidáte do svého nákupního košíku trošku pro lidi, kteří si 
potraviny z různých důvodů sami nakoupit nemohou. Ročně pomáhá potravinová 
pomoc zhruba 350 lidem na území Sušicka a z toho 160 dětem. Nejvhodnější 
potraviny, které pomohou jsou např. těstoviny, rýže, konzervy (masové, rybí, 
zeleninové, luštěninové, ovocné apod.) , instantní polévky, mléko, cukr, luštěniny, 
olej, dětské výživy, atd. Zakoupené potraviny pak stačí odevzdat zástupcům 
Oblastní charity Sušice, kteří budou v prostoru pokladen. Získané potraviny 
budou poskytnuty potřebným lidem v Sociální poradně Racek. Další možností 
jak akci podpořit bez nutnosti osobního nákupu, je online projekt na portálu
www.darujme.cz, kde má Oblastní charita Sušice také výzvu. Děkujeme, že 
pomáháte s námi a těšíme se na viděnou v obchodním domě Tesco.

Informace k akci: Mgr. Lenka Krátká, tel. 731 402 920. 
Oblastní charita Sušice

Společenská kronika

Pojeďte s námi... Vzpomínky

Poděkování

Jana Hejduková r. 1950, Matěj Turek r. 1940, Karel Straka r. 
1938, Bohuslav Faměra r. 1939, Marie Vrchotová r. 1935, Jaroslav 
Jakoubek r. 1938.

sobota 30. května 2020 – Zrušeno! 
JEZERA SOLNÉ KOMORY A LÁZNĚ BAD ISCHL – Rakousko 

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

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

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

ochutnávky uzených ryb z jezera.

sobota 10. října 2020 (přeloženo z 18. dubna)
WACHAU – ÚDOLÍ DUNAJE PLNÉ MERUNĚK A VÍNA – Rakousko

sobota 21. listopadu 2020 (přeloženo z 25. dubna)
TARZAN – DIVADLO HYBERNIA – PRAHA

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

pelku. Návštěva historického jádra Drážďan a adventních trhů. 

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

Opustili nás...

Poděkováni sušické nemocnici
Chtěla bych touto cestou poděkovat naší, sušické nemocnici. 

Netušila jsem jak skvělou, velmi dobře vybavenou a kvalitní nemocnici, 
ve všech směrech máme.

Jsem učitelka v mateřské škole, vzhledem ke krizové situaci 
a nouzovému stavu COV 19, jsou školy zavřené, já měla čas a Kurz 
bazální stimulace a Přímé obslužné péče, tak jsem nabídla své služby 
Charitě a Nemocnici. Nastoupila jsem jako dobrovolnice do nemocnice. 
Po těžkém úrazu přivezli našeho syna z ARO Královské Vinohrady do 
naší, sušické nemocnice na JIP. S obdivem jsem sledovala naprosto 
profesionální, laskavý a vstřícný přístup lékařů a zdravotních sester. 
Oni zase s obdivem sledovali Boží zázrak znovuzrození našeho syna. 
Po zasažení proudem a čtrnáctiminutové zástavě srdce a přívodu 
kyslíku do mozku byl jeho stav kritický a týden ležel v umělém spánku 
na ARO Královské Vinohrady v Praze, po zázračném probuzení byl 
převezen sem do Sušice, kde měl skvělou péči, každý den rehabilitoval 
s odbornými sestrami, dostal doporučení jak posilovat mozek, stabilitu, 
absolvoval potřebná vyšetření, nikam nemusel jezdit, vše na jednom 
místě, pod jednou střechou a po týdnu byl propuštěn do domácího 
ošetřování. Sláva.

Jsem ráda, že mám ve svém městě nemocnici a to dobrou nemocnici.
Přeji sušické nemocnici hodně Božího požehnání, všem lékařům 

a sestrám moudrost při rozhodování, měkká a soucitná srdce a radost 
z práce. Ať je paprskem zdraví a pokoje. Děkuji.

Šťastná a vděčná matka Liběna Svobodová

Dne 13. května tomu budou dva roky, co nás v 66 letech 
navždy opustila naše milovaná manželka, maminka, 
babička a prababička, paní 

Božena Kolářová.
S láskou a bolestí u srdíčka vzpomínají: manžel Jiří, 
dcera Janička s rodinou a dcera Ilonka s rodinou.

Rodinné centrum Sušice 

– Medvídek, z.s

Nuželická 26, 342 01 Sušice
 

RODINNÁ PORADNA
aneb První pomoc rodinám v době koronavirové

Anonymní rodinná linka vždy každý čtvrtek od 15.30 do 16.30

Pomoc je hrazena z projektu MPSV Rodina 2020

7. 5. 2020 – Bc. Sarah Sofi a Huikari – tel. 777 367 884
Základní dluhové poradenství: 

• dotazy ohledně dluhů, jejich příčiny a jak se jich zbavit

•  cílem konzultace je prohloubit povědomí o právech a povinnostech, které souvisí 

s vaším problémem

• pomoc zvýšit nebo znovuobjevit motivaci aktivně řešit svou situaci

• pomoc najít individuální řešení vašich problémů s dluhy

14. 5. 2020 – Mgr. Pavla Skalová – tel.: 731 445 502
•  Dotazy ohledně vývojového a výchovného poradenství týkající se dětí raného věku (0–7 let) 

s důrazem na podporu komunikačních dovedností a podporu vývoje dítěte prostřednictvím hry.

•  Poradenství pro rodiče dětí s opožděným nebo rizikovým vývojem (např. dětí 

předčasně narozených), dětí s neobvyklými projevy, dětí se zdravotním postižením 

nebo rodiče, kteří mají pochybnosti ohledně vývoje svého dítěte.

21. 5. 2020 Mgr. et Bc. Petra Haisová Marková – tel.: 724 324 757
•  Dotazy ohledně sladění zaměstnání a rodiny, informace o flexibilních formách práce, o službách 

péče o děti, jaké jsou možnosti rekvalifikačních kurzů, poradenství v oblasti zákoníku práce.

•  Poradenství ohledně právního minima, zdravého životního stylu dětí i celé rodiny, 

občanského zákoníku v kontextu rodičovství a návratu na trh práce.

• Pomoc s vyřízením různých sociálních dávek.

• Přehled situace v ČR: COVID-19.

28. 5. 2020 – Mgr. Svatava Vítková – tel.: 736 527 016
• Dotazy na možnosti řešení celé škály problémů – od osobních, přes partnerské, v rodinách.

•  Dotazy na výchovu, a výchovné problémy s dětmi, vztahy, komunikace mezi členy rodiny, 

komunikace partnerská a rodičovská, neznalost rodičů, jak postupovat ve výchově.

•  Dotazy na rozvod. V případě rozvodů preferujeme Cochemský model – Všichni účastníci sporu, 

právní zástupci, odbory péče o děti, soud a soudní znalci se snaží rodiče dovést k dohodě ohledně 

péče o jejich děti, kterou rodiče sami nebo s jejich pomocí sestaví, oba ji akceptují a následně 

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

Už jen kytičku na hrob Ti můžeme dát,
postát a s láskou tiše vzpomínat... 

Dne 7. května jsme si připomněli třetí smutné výročí, 
kdy nás ve svých nedožitých osmdesátinách navždy 
opustila milovaná manželka, starostlivá maminka, 
babička a prababička paní 

Věra Tatoušková,
bývalá učitelka Základní školy v Sušici, Lerchova ulice. S láskou a úctou 
vzpomíná celá rodina. Děkujeme všem, kteří si jí připomenou s námi.

Dne 17. května uplyne sedmé smutné výročí, kdy nás po
dlouhé vážné nemoci opustila paní

Maruška Slavíková.
S úctou a láskou stále vzpomínají manžel, synové
a ostatní příbuzní.
Děkujeme všem, kdo jste ji znali, za tichou vzpomínku.

Dne 11. května tomu budou již tři roky, co nás navždy
opustil pan

Václav Uhlíř
z Janovic u Sušice.
S láskou vzpomíná manželka, dcera a syn s rodinami.

Dne 4. května uplynulo dvacet šest let od úmrtí pana

Zdeňka Pavlíčka
z Podmokel.
Vzpomínají manželka a synové s rodinami.

Zhasly oči, které tak rády viděly, 
zapadlo slunce našich nadějí. 

Dne 6. května jsme vzpomněli patnáctého smutného 
výročí úmrtí pana 

Josefa Kůrky 
ze Chmelné. Kdo jste ho znali, prosím, vzpomeňte s námi. 
Za tichou vzpomínku děkuje rodina a ostatní příbuzní. 

Galerie Sirkus se znovu otevírá 
veřejnosti 11. května 2020.
Fotografickou výstavu Václava Němce – Zápisník 
můžete zhlédnout ještě v měsíci květnu a to do 30. 5. 2020. 
Výstava obrazů Romana Kárníka – Tajnosti 
bude zahájena 5. června 2020.     Těšíme se na vás!
Otevírací doba galerie do konce května:
Po–čt 7.30–15.30, 16.30 (út, čt)
Pá  7.30–13.30    Polední pauza 11.30–12.30

GALERIE SIRKUS SUŠICE

Divadelní spolek SušDivOch 
má náhradní termíny na hru Lázeň perlivá. Bude to v září. Jedná se 
o zakoupené vstupenky, které jsou platné: z 13. března na 18. září 
a z 27. března na 25. září 2020. Jsou to pátky, vždy od 20.00 hodin. 
Komu se tyto termíny nehodí, prosíme za spolek, vraťte vstupenky 
nejpozději do konce srpna. Omlouváme se za složitost, ale za danou 
situaci nemůžeme. Přejeme hlavně zdraví a těšíme se na vás.

Kristina Popelová
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Nicov, malá vesnička mezi 
Kašperskými Horami a Sta-
chy, stojí rozhodně za návště-
vu. Kostel sv. Martina ze 13. 
století je nejvýše položeným ro-
mánským kostelem v Čechách 
s původním zvonem ze 14 sto-
letí. A varhany, více jak 200 let 
staré, jsou stále funkční. Stará 
fara a hřbitov a hlavně blízký 
Kohoutí kříž stojí za vidění. A ti 

Lístek do historie studentského 
orchestru Gymnázia v Sušici
Zásluhou kamarádů za Sušice 

jsem se mohl seznámit s příspěv-
kem Aleny Fišerové do Sušických 
novin „k historii Hudební školy 
v Sušici – díl 5. a 7.“. Zaujal mne 
velice úvod článku jako bývalé-
ho studenta sušického Reálného 
gymnázia, kde je popisován květ-
nový hudební večer z roku 1949 
v aule školy, která byla pojmeno-
vána na „Smetanův sál“. Byl jsem 
tehdy členem studentského sym-
fonického orchestru a jen bych 
chtěl ve svém příspěvku oživit 
události, které vedly k vytvoření 
tohoto tělesa v roce 1946.

Gymnázium bylo na základě 
udání v době heydrichiády za-
vřeno, profesorský sbor rozpuš-
těn a studenti pokračovali na ško-
lách v Klatovech a Strakonicích. 
Při obnově školy během léta 1945 
můj oblíbený profesor francouz-
štiny František Procházka se ujal 
právě obnovy školní auly. Aby 
zvýšil důstojnost tohoto sálu, se-
hnal šikovného sochaře (myslím, 
že se jmenoval Otáhal), kterého 
škola pověřila zhotovením so-
chy do popředí sálu.Sochař měl 
za model mladou dívku z Volšov 
a představil svůj výtvor ředitel-
ství školy již v sádrové podobě, 
jako „dívku bez závoje“. Pan pro-
fesor Procházka však trval na po-
době „dívky se závojem“. A tak, 
když se aula slavnostně otvírala 
a student Jiří Koukol přednášel 
báseň Jana Nerudy „Jen dál“, už 
socha v průčelí stála.

Profesor Procházka měl za 
manželku koncertní mistrní na 
housle paní Martu Cyttovou a už 
ve školním roce 1945/46 měli plá-
ny na vytvoření studentského or-
chestru. Měly jej tvořit 4 první 
housle, 4 druhé housle, 4 violy, 4 
violoncella, 4 kontrabasy, harmo-
nium a tympány. O dobré hous-
listy nebyla na škole nouze, řada 
studentů pocházela z hudebních 
rodin z okolí Nezdic (že Šumava-
né měli vztah k hudbě vykreslil 

Kůrovcová kalamita
Smrk ztepilý je nejvíce za-

stoupenou dřevinou v našich 
lesích. V posledních několika 
letech však smrkových poros-
tů ubývá z důvodu rozsáhlých 
kůrovcových těžeb. Také v le-
tošním roce můžeme očekávat 
další pokračování kůrovcové 
kalamity.

Smrk je v lesích ČR hlav-
ní hospodářskou d řevinou
(43 %). Je pěstován převáž-
ně v monokulturách a často na 
stanovištích v nižších nadmoř-
ských výškách, které pro něj nej-
sou přirozená. Vlivem suchého 
počasí v posledních letech do-
šlo k oslabení lesních porostů 
a všech druhů dřevin. Současně 
s oslabením dřevin došlo k ná-
růstu škodlivých organismů. 
U smrku se jedná zejména o lý-
kožrouty – smrkového, lesklé-
ho a severského. Škůdci se však 
rozšířili například i na borovi-
ci nebo dub (bekyně, chroust). 
U smrku je však kalamita nejví-
ce patrná, z důvodu jeho velkého 
podílu v lesích.

Z počátku byla situace nej-
horší v Olomouckém kraji, 
v současnosti je kalamitou již 
postižena většina území ČR. Ve 
správním obvodu ORP Sušice 
dochází k nárůstu kůrovcových 
těžeb od roku 2015 (30 tis. m3 
napadeného dříví). V roce 2019 
již kůrovcová těžba na Sušicku 
činila 197 tis. m3, o čemž svědčí 
skládky dříví při cestách i holi-
ny v lesích, na které nebyli ná-
vštěvníci lesa, ale ani lesníci, 
v takovém rozsahu zvyklí. Na 
rozdíl od předchozího období 
není těžištěm kalamity NP Šu-
mava, ale nižší a střední polohy 
do 700 m. n m., kde je smrk více 
oslaben suchem. Zlepšení situa-
ce nepřispívá počasí, kdy kromě 
zimy bez sněhu bylo i větrno. 
Jen při orkánu Sabine v únoru 
2020 přibylo v lesích na Sušicku 

cca 25 tisíc m3 vývratů a zlomů, 
které jsou ideálním prostředím 
pro rozvoj kůrovců.

Jedinou možností, jak omezit 
šíření kůrovce je účinná asana-
ce napadeného dříví. Je nutné, 
aby vlastníci lesa, v součinnosti 
s odbornými lesními hospodá-
ři průběžně kontrolovali lesní 
porosty a aktivně vyhledávali 
a včas asanovali napadené stro-
my. Stromy napadené kůrov-
cem, vývraty a zlomy, které 
jsou pro kůrovce atraktivní, je 
nutné vytěžit (tzv. nahodilá těž-
ba) a co nejrychleji odvézt z lesa 
ke zpracování, případně odkor-
nit, nebo chemicky ošetřit, aby 
kůrovec nemohl dokončit svůj 
vývoj a nenapadl okolní poros-
ty. Povinnost asanovat kůrov-
cové stromy se vztahuje i na 
vlastníky nelesních pozemků, 
zahrad apod., kůrovec by od-
tud mohl vylétnout do lesních 
porostů.

Ministerstvo zemědělství 
ČR reagovalo na situaci v le-
sích vydáním opatření obec-
né povahy (aktuální verze č. j. 
17110/2020-MZE-16212, ze dne 
2. 4. 2020), kterým upravuje ně-
která ustanovení odchylně, než 
jsou stanovena v lesním záko-
ně. Například těžbu kůrovco-
vých souší (stro-
my které kůrovec 
už opustil) lze 
odložit až do 31. 
prosince 2022. 
Tímto opat ře-
ním MZe reagu-
je na nedostatek 
zpracovatelských 
kapacit, které je 
třeba využít pro 
těžbu aktivních 
k ů r o v c o v ý c h 
stromů , aby se 
kůrovec dále ne-
šířil. Dále byla na 
celém území ČR 

i fi lm Cirkus Humberto) a v Suši-
ci přímo na náměstí, naproti rad-
nici, učil hře na housle vedoucí 
holičství a to tak, že v pokojíku 
za pracovištěm vždy hráli hned 2 
žáci a jak my říkáme, museli oba 
hrát „unisono“. Ostatní členy bu-
doucího orchestru už musel vy-
hledat a přesvědčit ke hře na jiný 
nástroj, sám pan profesor. A tak 
si to s manželkou rozdělili, ona 
si vzala všechny houslisty, pan 
profesor kontrabasisty a violis-
ty a nás, budoucí violoncellisty, 
svěřil do rukou pana prof. Ja-
roslava Křičky, později nás učil 
přímo specialista pan Vaníček 
z Lub u Klatov.

Jen tak pro sušické seniory 
uvádím, že na kontrabas hrál bu-
doucí doktor Jirka Koukol, na 
housle budoucí učitel Áda Blahút 
a na cello všestranný sportovec 
a později docent FTVS Vláďa 
Šafařík.

Postupně náš orchestr se 
zdokonaloval, nejdříve jsme 
hráli státní hymny a pak už 
za řízení pana profesora Pro-
cházky či Křičky, i za účas-
ti i Marty Procházkové, jsme 
hráli díla Mozarta,Stamice 
a Koželuha.V roce 1947 nás už 
reprezentovalo kvarteto oktavá-
nů, kteří vystupovali s hudbou 
Čajkovského (nejsem se jist úpl-
ně, ale myslím,že to byla hudba 
v f-moll). Kvarteto bylo ve slože-
ní Richard Anderle (housle), Ja-
roslav Dudek (housle), Lubomír 
Kotál (cello) a Jiří Janák (viola). 
Vyvrcholením pak bylo naše vy-
stoupení s „Písni českou“ spo-
lu s pěveckým sborem Svatobor 
a kapelou Karla Polaty, pod říze-
ním Jaroslava Křičky, o kterém 
již psala houslistka paní Fišerová 
k „Historii hudební školy“.
Těchto pár řádků vám rád věnu-
je, ze vzpomínek na Sušici, bý-
valý člen studentského orchestru.

 Ing. Aleš Janák, 
nyní člen spolku Pražský Sušičan.

(s výjimkou národních parků 
a jejich ochranných pásem) pro-
dloužena lhůta pro zalesnění 
holin z nahodilé těžby na 5 let 
(podle lesního zákona 2 roky) 
a lhůta pro zajištění lesního po-
rostu na 10 let (podle lesního 
zákona 5 let) od vzniku holiny. 
Důvodem prodloužení lhůt je 
nedostatek sadebního materiá-
lu, nedostatek pracovníků pro 
pěstební činnost a možnost vy-
užití přirozené obnovy na ho-
linách (dvouletá lhůta je pro 
zalesnění přirozenou obnovou 
zpravidla nedostatečná). Celé 
znění aktuálního opatření obec-
né povahy lze nalézt na interne-
tových stránkách MZe. 

Dalším způsobem podpory 
vlastníků lesa ze strany státu 
jsou dotační programy Minis-
terstva zemědělství a Plzeňské-
ho kraje. Stát prostřednictvím 
Ministerstva zemědělství kom-
penzuje ztrátu za snížené zpe-
něžení jehličnatého dříví z na-
hodilé těžby. Cena dříví totiž 
vlivem jeho přebytku na trhu 
výrazně klesla a vlastníci lesa 
se potýkají s nedostatkem fi-
nancí na vyklizení holin, sa-
dební materiál, nebo lesnický 
personál. Dále je vlastníkům 
lesa poskytován příspěvek na 

chemickou asanaci vytěženého 
kůrovcového dříví, aby se za-
bránilo šíření kůrovce ze sklá-
dek dříví, které čeká na odvoz 
z lesa. Jelikož jedním z hlav-
ních cílů lesního hospodářství 
v následujícím období bude za-
lesnění rozsáhlých kalamitních 
holin a vznik stanovištně vhod-
ných a druhově pestrých lesních 
porostů, je poskytován finanč-
ní příspěvek na obnovu lesa. 
Podporována je zejména vý-
sadba melioračních a zpevňu-
jících dřevin ( jedle, buk, dub, 
javor a další), smrk je podporo-
ván pouze ve vyšších nadmoř-
ských výškách. Plzeňský kraj 
také přispívá vlastníkům lesa 
na ochranu výsadeb před zvě-
ří prostřednictvím oplocenek. 

Aktuální informace o f i-
nančních příspěvcích na hos-
podaření v lesích najdete na 
internetových stránkách Minis-
terstva zemědělství ČR (http://
eagri.cz/public/web/mze/lesy/
dotace-v-lesnim-hospodarst-
vi-a-myslivosti/ ). Kontaktním 
místem pro žádosti o výše uve-
dené dotační tituly je Krajský 
úřad Plzeňského kraje.

Ing. Petr Kolář, státní správa lesů 
Městský úřad Sušice, Odbor 
životního prostředí, foto ED

zdatnější mohou vykročit na ne-
daleký Královský kámen zdobe-
ný křížkem a pod ním spatříte 
velký skalní oltář, který zde vy-
tesal nicovský kameník, za od-
činění nějakého hříchu svých 
předků.

Tak jako jinde i o Nicově 
koluje řada pověstí. Ta nejzají-
mavější praví, že se zde v roce 
1691 jistý Andreas Siml ze stat-

ku Morxnhof řízl kosou tak ne-
šťastně, že krev nešla dlouho 
zastavit. Žena mu doma ránu 
očistila a zavázala, aby se hos-
podář mohl vrátit ke své práci, 
protože na nějaké to říznutí se 
tehdá moc nehledělo. Siml měl 
tuhý kořínek, jenže rána stá-
le otékala a bolela jako čert. 
Přivedli tedy k němu starého 
mastičkáře ze Žlíbku, který mu 
ránu pomazal nějakou páchnou-
cí mastí, ale ruka se stejně neho-
jila a místo Simla si teď brousila 
kosu ta zubatá.

Zesláblý Siml se vypravil na 
louku, poklekl a modlil se ke 
svému patronovi, když se mu 
náhle zjevil vysoký muž v bí-
lém rouchu. Přistoupil k němu, 
zvedl ruce nad klečícího sedlá-
ka a pravil:

„Ve jménu Ježíše Krista buď 
zdráv.“ Ze Simlovy ruky v té 
chvíli spadl obvaz a po ráně ani 
památky. Dlouhé roky pak hos-
podařil na statku, jakoby žád-
ného zranění nebylo. Z vděku 

pak nechal vedle své usedlosti 
postavit kapličku a namaloval 
obraz, na kterém je vyobrazen 
se třemi manželkami – byl dvoj-
násobný vdovec, s osmnácti dět-
mi a textem,který popisuje onen 
zázrak. Obraz visel léta v kap-
li a když Siml umíral, na smr-
telném loži poprosil, aby obraz 
malovaný na prkně, dali k němu 
do hrobu. A to se tak stalo.

Když pak o mnoho let pozdě-
ji pochovávali do stejného hro-
bu jednoho ze Simlových prav-

nuků, objevili vedle rozpadlé 
rakve zcela netknutý a nepo-
škozený obraz na dřevě. Vrátili 
tedy ten zázračný obraz zpátky 
do kaple a po dalších desítkách 
let se řízením osudu dostal do 
muzea v Kašperských Horách.

Ať už je tenhle tajemný pří-
běh od skutečnosti vzdálený, 
v kašperskohorské matrice je 
uvedeno, že 5. listopadu roku 
1725 ve věku sedmdesáti let, 
zemřel a na hřbitově v Nicově 
byl následně pohřben Andreas 

Siml, syn Jakoba Simla, jenž 
žil v létech 1621 až 1701. Jméno 
Siml dnes na hřbitově již nena-
jdete, avšak jen pár metrů pod 
ním, na pomníku obětem války, 
jsou mezi padlými hned tři zá-
stupci této rodiny. Marně byste 
hledali i statek Morxnhof s kap-
ličkou, je jen na starých mapách.

Takže něco pravdy na tom 
Nicovském příběhu bude... a ob-
raz na prkně je stále s péčí ulo-
žen v depozitáři muzea.

Emil Kintzl

Kohoutí kříž 
u Nicova

Tajemné prkno z Nicova
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Radost a úsměvy na hřišti! 

Fotbalisté začali s tréninkem

Sport / Mateřské školy

Sportoviště města Sušice

Sušická tenisová naděje

Na kurtech LTC Sušice začíná 
pro všechny hráče další tenisová 
sezona. Nejmladším z nich, který 
se pravidelně účastní mistrovských 
turnajů v rámci ČR, je teprve osmi-
letý Honzík Drábek, kterého jsme 
pozvali na následující rozhovor.

V kolika letech jsi začal hrát 
tenis?

„S tenisem jsem začal v necelých 
šesti letech pod vedením trenéra Mar-
tina Vospěla, který je úžasný a jeho 
tréninky mě pořád moc baví. Velmi 
brzy jsem hrál svůj první nemistrov-
ský turnaj v Sušici. V následující se-
zoně jsem se začal účastnit i mistrov-
ských turnajů pořádaných ČTS.“

Jaká byla tvoje první sezona 
v roce 2018?

„Jako nováček jsem dosáhl na 
dvě turnajová vítězství, dvě dru-
há a jedno třetí místo, což mě 
motivovalo k dalším tréninkům 
a turnajům.“

Jak jsi se herně posunul ve své 
druhé sezoně v loňském roce?

„Celkem jsem odehrál šestnáct 
turnajů, z nichž jsem dva vyhrál 
a desetkrát byl na stupních vítězů. 

V závěru sezony se mi podařilo vy-
hrát silně obsazený turnaj v Plzni. 
Na základě tohoto výsledku jsem 
navázal spolupráci s trenéry TK 
Loko Plzeň a pravidelně dvakrát 
týdně tam jezdím trénovat. V letošní 
sezoně bych se měl objevit jako host 
na soupisce pro soutěž družstev.“

Jaké jsou tvoje další zájmy 
a koníčky?

„Kromě tenisu závodně plavu za 
Sportoviště města Sušice, chodím 
hrát šachy do Káčka a dříve jsem 
také chodil na atletiku, ale všechno 
se stihnout nedá. Rád si také zahraju 
stolní tenis a fotbal.“ 

A co škola?
„Jsem ve druhé třídě na Ler-

chovce a díky mojí báječné paní 
učitelce vše v pohodě zvládám.“

Jaké máš tenisové cíle?
„Nejdříve bych chtěl porazit 

tátu, který mi dělá sparingpartne-
ra a jednou bych se rád zúčastnil 
některého z turnajů GRAND SLA-
MU, nejlépe ve Wimbledonu nebo 
na US OPEN.“

Budeme držet palce! 
-text a foto md-

Fotbalisté na sušickém hřišti už začali trénovat a pochvalují si dobré podmínky

Sportoviště města Sušice 

hledají kandidáta na pracovní pozici: Recepční
Jedná se o za záskok za mateřskou dovolenou. Pracovní smlouva na dobu určitou.

Pokud rádi pracujete s lidmi a dokážete příjemně vystupovat, k tomu ovládáte základní 

znalosti sady MS OFFICE, a základy angličtiny nebo němčiny, máte chuť učit se novým věcem 

a být součástí organizace, která si je vědoma hodnoty lidského života – pak hledáme právě vás.

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

• komunikace s klienty – převážně prodejní činnost a podání informací

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

•  administrativní činnosti (evidence, zabezpečení chodu recepce, vyřizování e-mailů a tel. 

hovorů apod.)

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

• příjemné a vstřícné vystupování | • orientaci na zákazníka

• pečlivost, samostatnost, schopnost rychle reagovat | • základní znalost AJ nebo NJ

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

Proč k nám jít? 
• přátelský kolektiv – všechny nás budeš znát osobně, zakládáme si na přátelské a uvolněné atmosféře

• stabilita – práce ve stabilní organizaci

• zkušenosti – naučíš se nové věci spojené nejen s prodejem, snažíme se společně rozvíjet a růst

• plat 21 000 Kč | • a celá řada benefi tů

V případě vašeho zájmu o nabízenou pozici, pošlete nám prosím 

váš životopis na e-mailovou adresu: rousova@sportoviste-susice.cz 

Informační leták k zápisům do Mateřské školy 

Sušice, Smetanova 1095, okres Klatovy 

příspěvková organizace – školní rok 2020/2021
Příjem Žádostí o přijetí bude od 2. 5. 2020 do 12. 5. 2020 tímto 

způsobem:
datovou schránkou, poštou nebo odevzdat do poštovní schránky 

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

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

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

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

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

Skatepark v Sušici je otevřen 
Při využívání je povinné mít nasazenou roušku, 

která zakrývá nos a ústa. 

Maximálně je povolen vstup deseti lidí.

Zrušení ama-
térských fotba-
lov ých soutěž í 
kvůli koronaviro-
vé pandemii zna-
menal nečekanou 
a dlouhou pauzu 
od hraní. V Sušici 
ale už bliká svět-
lo na konci tunelu. 
Mužstva začala 
na začátku května 
s tréninkem, samo-
zřejmě v souladu 
s platnými hygie-
nickými opatření-
mi. Radost všech, 

co se konečně mohli proběhnout 
na hřišti, byla nezměrná. „Máme 
dokonalé podmínky,“ chválí si 
hráči.

Spor tov n í a reál ,  jed na 
z chloub města, po smutných 
časech ožil. Na hlavním hřiš-
ti i vedlejším s umělou trávou 
bylo plno, fotbalisté se po nuce-
né pauze mohli konečně pomaz-
lit s míčem a absolvoval zajíma-
vý trénink. 

Vše muselo být zorganizová-
no podle platných pravidel, kte-
ré mají zabránit šíření nákazy. 
Hráči byli rozděleni do tří sku-
pin maximálně po deseti lidech. 
Na hlavním hřišti se nacvičovala 
technika s míčem, vedlejší pro-
story areálu se využily ke kru-
hovému posilovacímu tréninku, 
na umělém trávníku pak vznikl 
prostor pro nácvik střelby a rych-
losti. „Sprchu oželíme, otužilci 
skáčou do řeky,“ komentovali 
nástup do akce nadšení hráči.

Trénink dospělého áčka byl 
spojený s dorostem. Všichni si 
pohyb na hřišti užívali, byli moc 
rádi, že konečně mohou přistou-
pit ke společné přípravě, byť za-
tím bez možnosti fyzických kon-
taktů a klasické hry „na dvě.“

Členové dospělého týmu ne-
zaháleli ani v uplynulé dvou-
měsíční pauze a udržovali se ve 
formě. „Byla vytvořena jakási 
motivační soutěž, kdy jsme se na-
vzájem na sociálních sítí povzbu-
zovali a soupeřili. Když někdo 
uběhl 10 km, druhý den ho další 
porazili. Tato přetahovaná skon-
čila, až když Tomáš Klíma uběhl 
31 km a Ondra Skrbek nechtěl 
zůstat pozadu a metu překonal! 
Běhalo se na Svatobor, jezdilo se 
na kole a tohle vše nám mělo po-
moci se vrátit na trávníky v kon-
dici,“ hlásí ofi ciální facebookový 
profi l TJ Sušice.

Na mistrovské zápasy si musejí 
hráči počkat až do následující sezo-
ny, která by měla odstartovat na pře-
lomu července a srpna. Do té doby 
je velmi pravděpodobné, že vzhle-
dem ke zlepšení situace a rozvol-
ňování omezení mužstva odehrají 
alespoň nějaká přípravná utkání, 
případně krátkodobé turnaje.

Tréninky plánují i další muž-
stva oddílu, na hřiště se těší 
všechny věkové kategorie. Na 
trávník se vracejí nejmenší čle-
nové mladší přípravky, žáci 
i dorostenci. O dalším dění ve 
fotbalovém oddílu vás bude-
me informovat v následujících 
číslech Sušických novin. 

Jonáš Bartoš
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Žijeme nyní v nejisté době. 
Dne 12. března byl vyhlášen 
nouzový stav a karanténa pro 
celou republiku kvůli pandemii 
koronaviru. Zavřely se školy, 
restaurace, sportoviště, bazény, 
obchody vyjma potravin apod. 
Nemocnice musely omezit svo-
je provozy jen na akutní přípa-
dy a zajistit přísnou hygienu, 
aby ochránily hospitalizova-
né pacienty. Opatření se dotklo 
samozřejmě i sušické nemoc-
nice. Ale díky Bohu za ni, že 
ji tady máme. Na vlastní kůži 
jsem nyní zažila, jak je blízká 
nemocnice a rychle dostupná 
zdravotní péče důležitá.

Jsem matka pět i dět í ve 
věku 10 let, 9 let, 4 roky, 3 
roky a ročního batolete. Byd-
líme na vesnici vzdálené 10 km 
od Sušice. Můj manžel stále 
mohl vykonávat svoji profesi, 
až do dne, kdy si ve čtvrtek 18. 
3. (týden trvajícího přísného 
karanténního stavu v republi-
ce) přeřízl motorovou pilou na 
noze šlachu. Bylo odpoledne, 

všechny děti doma. Okamžitě 
jsem naložila manžela do auta, 
zavolala tchýni, jestli by moh-
la přijet pohlídat děti, a vyra-
zili jsme do sušické nemocni-
ce na ošetření. Manželův úraz 
vyžadoval operační ošetření 
na sále, které trvalo přes ho-
dinu. Spolu s prvotním ošetře-
ním jsem byla pryč téměř 2,5 
hodiny. Vrátila jsem se v čase 
na večeři, abych akorát uložila 
malé děti do postele. A přesto 
jsem přijela bez manžela, byl 
hotov až za další hodinu. Další 
manželova kontrola na převaz 
následovala hned druhý den. 
Další za 4 dny a poté jsme jez-
dili na kontroly každý týden po 
dobu 5 týdnů. Manželovy kon-
troly v nemocnici trvaly růz-
ně dlouho, podle počtu dalších 
pacientů na ambulanci. Nebyl 
nikdo jiný, kdo by ho vozil, 
tak jsem vždy musela nechat 
všechny děti doma. Nemohla 
jsem je vzít s sebou a počkat 
s nimi, než bude manžel hoto-
vý, třeba v kavárně. Nemohla 

DŮLEŽITOST NEMOCNICE – skutečný příběh
jsem je vzít s sebou do obcho-
du na nákup, ba dokonce ani 
na hřiště. Povinná rouška byla 
a je už tak dost velké omezení 
pro mě, natož pro ty malé děti. 
O ně se musela postarat babič-
ka. Manželův stav nyní vyža-
duje dojíždění na rehabilitační 
doléčení, nebude ještě pár týd-
nů plnohodnotně chodit.

Víc než kdy před tím si uvě-
domuji, jak je zde sušická ne-
mocnice důležitá. Opravdu si 
nedovedu představit za toho-
to stavu jezdit na převazy do 
vzdálenější nemocnice nebo 
kdyby měl manžel vážnější 
úraz, který by vyžadoval hospi-
talizaci, např. do Klatov. Nehle-
dě na to, že takové dojíždění da-
leko do nemocnice je i finančně 
nákladné. A co potom pro lidi 
z horní Šumavy?

Tato doba mě naučila, čeho 
si skutečně vážit. Ano, jsem 
ráda, že máme blízko krásný 
bazén, velké sportoviště, úžas-
ný lesopark či jiná vyžití pro ra-
dost. Ale svoje nepostradatelné 

místo má zde hlavně nemocnice 
a kdo neměl vážnější zdravotní 
problém, tak si to nemusí uvě-
domit. Všichni jsme se za ten 
víc jak měsíc dokázali bez těch 
požitků obejít, ale bez zdravot-
ní péče se neobejdeme nikdy.

Sušická nemocnice začala 
plnohodnotně fungovat 6. 1. 
2020. Otevřela lůžkové chirur-
gické oddělení, interní oddělení 
a JIP. Po dvouměsíčním dob-
rém rozjezdu ji náhle zasáhla 
koronakrize v podobě omezení 
provozů a plánované operativy, 
musela se vypořádat s přísný-
mi hygienickými podmínkami. 
Místní podniky i sami občané 
začali nemocnici pomáhat, ale 
přesto tato krize bude mít velký 
negativní dopad na rozjezd ne-
mocnice. Doufám, že město Su-
šice, jako vlastník nemocnice, 
pomůže nemocnici tuto koro-
nakrizi překonat, a my občané 
budeme mít v budoucnu jistotu 
dobře dostupné zdravotní péče. 
Díky všem zúčastněným!

Zuzana Hrabá

Nemocnice není „za vodou“
Na podzim minulého roku, 

po dlouhém zápolení a přeta-
hování se zastánců nemocnice 
s jejich protivníky, město ko-
nečně převzalo zpět provozová-
ní nemocnice. Na začátku ledna 
letošního roku pak nemocnice 
zahájila svou praktickou činnost 
spuštěním provozu, byť zatím 
jen v omezeném rozsahu. Proč 
omezeném? Inu proto, že v situ-
aci, kdy věcná potřeba je válco-
vána partikulárními zájmy pod 
pláštíkem ekonomické starost-
livosti, změnit „rumiště“ zpět 
v plně funkční organizaci bě-
hem čtyř měsíců prostě nelze. 
Plán ovšem počítá s postupným 
obnovováním jak rozsahu, tak 
i spektra služeb.

Nyní, kdy nemocnice teprve 
nastartovala a postupně by se 
měla rozjíždět do plné rychlos-
ti, pokud použijeme přirovná-
ní s automobilem, připravila 
Ing. Andrea Staňková, zřejmě 
se svým právním poradcem, 
požadavek, který starosta Bc. 
Petr Mottl před pár dny předlo-
žil radě města k odsouhlasení. 
O co jde: Předkladatelé poža-
dují, aby byl proveden hloub-
kový audit efektivity provozu 
nemocnice, a přikazují jedna-
telům nemocnice, aby se zdr-
želi jakýchkoliv zásahů do 
provozu a organizace nemoc-
nice, jež by mohly mít vliv na 
provedení auditu.

Efektivitou je zpravidla ro-
zuměn stav, kdy pro dosažení 
požadovaného cíle je spotře-
bováno nejmenší možné množ-
ství zdrojů. Zde je třeba dů-
razně upozornit na fakt, že se 
nejedná o nejmenší množství, 
ale o nejmenší MOŽNÉ množ-
ství zdrojů, tedy že požadova-
ného cíle MUSÍ BÝT dosaže-
no! Požadavek na efektivitu je 
zcela legitimní a každé město 
by tento požadavek mělo uplat-
ňovat na VŠECHNY své akti-
vity a VŠECHNY své provo-
zy. Tedy i na nemocnice. Když 
ovšem teď, krátce po zahájení, 
provoz sušické nemocnice roz-
hodně ještě nelze nazvat za-
běhlou rutinou a v situaci, kte-
rou jistě většina obyvatel města 
zaregistrovala, totiž v průběhu 
epidemie koronaviru, jež ne-
gativně zasáhla snad všechny 

oblasti života společnosti, tedy 
i provoz sušické nemocnice (!), 
lze jen hádat, z jakého důvodu 
starosta Bc. Petr Mottl se svý-
mi spolupracovníky požadavek 
auditu předložil:

Snahy o zrušení nemocni-
ce přetrvávají. Výsledek auditu 
současného stavu nemocnice to-
tiž nemůže dopadnout jinak, než 
že provoz 100% efektivní není, 
stejně jako automobil okamžitě 
po startu nejede plnou rychlostí 
(pokud znovu použijeme přirov-
nání s automobilem). Navíc rea-
lizační projekt obnovení provo-
zu nemocnice se fakticky začal 
vytvářet až po předání provozu 
Pentou zpět městu, kdy bylo nut-
no okamžitě řešit akutní provoz-
ní problémy, takže projekt nutně 
nemohl být úplný a naprosto do-
konalý. (Pokud se snad REALI-
ZAČNÍ projekt provozu vytvářel 
již před převzetím provozu, pak 
tedy určitě musel být ve stupni 
nejvyššího utajení.) To vše za ur-
putného odporu nepřátel obno-
vy nemocnice, v situaci rozkla-
du personální stránky českého 
zdravotnictví, při určitém střetu 
zájmů nemocnic v kraji a za ne-
chápavého nebo lhostejného při-
hlížení některých zúčastněných. 
Výsledek auditu by se tedy pro 
mocné nepřátele nemocnice stal 
argumentem pro nastavení ta-
kových podmínek, za nichž by 
nemocnice nadále nemohla fun-
govat jako plnohodnotná lokál-
ní nemocnice, a pokud by neby-
la rovnou zrušena, postupně by 
degradovala do stavu, do něhož 
spěla pod správou nájemce za 
zaujatého přihlížení minulého 
zastupitelstva města a správní 
a dozorčí rady OPS.

Zda je to proto, že se vedení 
města chce zbavit starostí s ne-
mocnicí (protože to bezesporu 
starosti přináší) a veřejné zdro-
je věnované nemocnici chce užít 
politicky efektivněji, nebo že se 
spekuluje na pozdější privatiza-
ci majetku nemocnice (město 
prodává kdeco), nebo že jsou ve 
hře osobní očekávání zajímavé-
ho prospěchu či snad nějaké jiné 
zájmy, je otázkou. (Důvod „Já 
jsem vám to říkal, že...“ může-
me považovat za nicotný.)

S tím ovšem souvisí otázka: 
Proč tedy bylo tak vehementně 

bráněno tomu, aby byl audit ne-
mocnice proveden ještě před je-
jím zpětným převzetím městem?

Vedení města neumí ne-
mocnici řídit ( jak koneckonců 
stále tvrdilo). Proto tak zaráží 
aktivita, s níž se do řízení ne-
mocnice pouští, když v době, 
kdy tak mělo činit, tedy v době 
před pronájmem a během pro-
nájmu, projevovalo všechno, jen 
ne opravdový a užitečný zájem 
o nemocnici. Navíc v součas-
né situaci, kdy je to věcně zce-
la nevhodné! (Názor, že prová-
dět audit nemocnice v této době 
není vhodné, údajně vyjádřily 
i některé společnosti, jež před-
kladatelé požadavku vytipovali 
jako zpracovatele.) Oprávněnost 
důvodu „řízení“ posiluje i fakt, 
že cenu auditu, který by měl ob-
sahovat popis současného stavu, 
analýzu procesů, rizikovou, or-
ganizační a ekonomickou, ana-
lýzu řízení a správní a mnohé 
další včetně vzdělávání a sprá-
vy dokumentace, a samozřej-
mě návrhy změn a návrh reali-
zace, předkladatelé určili jako 
„více než 200 tis. Kč“. Přitom 
cena auditu, pokud by byl pro-
veden podle zadání, by určitě 
byla o řád vyšší! V požadavku 
se tedy jedná o běžně užívanou 
techniku podhodnocení ceny, 
nebo cenu předkladatelé oprav-
du mysleli vážně, a skutečnost 
je tedy ještě mnohem horší, než 
uvádí název tohoto důvodu?

Vedení města nečte zprávy 
z nemocnice, nebo jim nero-
zumí. Jako důvod auditu před-
kladatelé totiž uvádějí, že město 
Sušice (tedy zřejmě předklada-
telé) i přes opakované žádosti 
nemá od jednatelů nemocnice 
žádné relevantní podklady, jež 
by podaly informaci o využití fi -
nančních prostředků poskytova-
ných nemocnici. Pokud je tomu 
skutečně tak, pak by to bylo jen 
další potvrzení předchozího dů-
vodu o schopnosti řízení, ovšem 
nyní i v obecné úrovni.

Není pravděpodobné, že by 
jednatelé nemocnice důsledně 
a nekompromisně ignorovali žá-
dosti o poskytnutí informací – 
takové jednání je dobře známé 
z jiných kruhů a sfér. Lze tedy 
předpokládat, že požadované 
informace průběžně poskytu-

jí, a to určitě i s příslušným vý-
kladem pro přítomné laiky. Jed-
natelé tedy bezpochyby snadno 
prokáží, jaké podklady, kdy 
a komu poskytli.

---
Předložení požadavku auditu 

ovšem vyvolává další otázku – 
požadavek auditu byl totiž for-
mulován jako požadavek rady 
města coby vykonavatele působ-
nosti valné hromady společnosti 
Sušická nemocnice s. r. o.: Val-
nou hromadou nemocnice je 
tedy pouze rada města, nebo 
valnou hromadu tvoří celé za-
stupitelstvo a předkladatelé 
požadavku chtěli zastupitel-
stvo obejít a „pouze“ překro-
čili pravomoci rady? (V sou-
časné radě pět členů ze sedmi 
bylo již v minulém zastupitel-
stvu, které nemocnici pronaja-
lo, a většina z nich i ve správní 
radě OPS.) A není vůbec pod-
statné, že požadavek auditu na 
radě nebyl schválen. Již samot-
né předložení požadavku není 
korektní!

Případ „Audit nemocnice“ je 
bezpochyby zneklidňující i pro 
zaměstnance, kteří i bez toho 
v současné situaci pracují pod 
tlakem a již dlouhou dobu v ne-
jistotě, co s jejich nemocnicí, 
kde mnozí pracují celý život, 
bude. Skončí jako Solo? Urči-
tě stojí za to sledovat, jak bude 
kauza „Audit nemocnice“ dále 
pokračovat a jak bude vyřešena.

Ať už je důvod požadavku 
předloženého starostou Bc. Pe-
trem Mottlem a jeho spolupra-
covníky ten či onen nebo jiný, 
v každém př ípadě to svědčí 
o tom, že nemocnici stále „jde 
o krk“. A to nejen od vnějších 
odpůrců, kterým by likvidace 
sušické nemocnice vyhovovala, 
protože nejsou zainteresováni 
na jejích službách pro region, 
ale naopak očekávají profi t z je-
jího zrušení, ale evidentně i od 
„vlastních“.

Snad všechny volební strany 
a uskupení ve volbách 2018 více 
či méně proklamovaly otevře-
nost vůči veřejnosti a transpa-
rentnost svého jednání, proto 
by měly svá stanoviska ke kau-
ze „Audit nemocnice“ zveřejnit.

25. 4. 2020
Vladimír Říha

Cítím velkou nespravedlnost, 
objeví-li se takový článek jako 
v minulých SN ohledně konání 
paní dr. Pivetzové (mimocho-
dem vše rozumně vysvětlila ve 
své reakci). Je škoda, že se vedle 
těchto řádků také neobjevují 
články nebo alespoň věty plné 
chvály od pacientů paní doktor-
ky, které by jistě zaplnily celé 
stránky novin. Jistě se mnou 
většina pacientů bude souhla-

sit. Kolegyni znám jako velice 
zodpovědnou a poctivou lékař-
ku, která pacienty nejen pečli-
vě vyšetří a ošetří, ale i zařídí 
vše potřebné, co léčba vyžadu-
je (většinou vysoko nad rámec 
svých povinností). A to i v této 
době, kdy zejména zdravotníci 
jsou pod drobnohledem a každý 
čin i nečin je hodnocen odbor-
nou veřejností i občany města.

MUDr. Lenka Tomášková

Ohlas na příspěvek v SN 8/2020

Reakce vedení Sušické nemocnice s. r. o. 
na článek Vladimíra Říhy

Od redakce Sušických novin 
jsme obdrželi žádost na reakci 
k článku Vladimíra Říhy Nemoc-
nice není „za vodou“. 

Nemocnici jsme jako jednatelé 
městské společnosti převzali k 1. 
září 2019. Ujali jsme se provozu, 
který vůbec nebyl v dobré kondici 
spíš naopak. Kromě lůžek následné 
péče nefungovalo ani jedno lůžko-
vé oddělení. Z nemocnice se během 
posledních let stalo pouze torzo. To 
znamenalo nejen výrazné omezení 
zdravotní péče pro město a region, 
ale fakticky nemocnice nemohla 
v takové podobě dlouhodobě fun-
govat. Jednotlivé věci v nemocnici 
na sebe navazují a nelze provozovat 
jednu bez druhé. Například labora-
toř nebo radiodiagnostika nemůže 
fungovat bez výkonů, které jim do-
dávají jak ambulance, tak oddělení. 
To samé platí pro následnou péči, 
ideální je, pokud na toto oddělení 
posíláme na doléčení pacienty, kte-
rým jsme poskytli péči na akutních 
lůžkách. 

To znamená, že pokud nemoc-
nice měla zůstat nemocnicí v pra-
vém smyslu slova, bylo naším zá-
sadním úkolem sehnat chybějící 
personál a znovu otevřít uzavřená 
oddělení. Jinak by Sušici čekal po-
dobný osud, který potkal třeba ne-
mocnici ve Vimperku, ze které se 
stala léčebna dlouhodobě nemoc-
ných spolu s několika ambulance-
mi pouze v denním provozu. To 
znamená bez pohotovosti, kterou 
u nás v Sušici držíme jak na inter-
ní, tak i na chirurgické ambulan-
ci, stejně jako v laboratoři nebo na 
rentgenu či sonu.

Oslovili jsme desítky lékařů, 
bohužel s nemocnicí bez perspek-
tivy nechtěl spojit svoji budouc-
nost žádný z nich. Ve chvíli, kdy 
už jsme ztráceli naději, se na nás 
usmálo štěstí. Osud Sušické ne-
mocnice se spojil s osudem Pod-
řipské nemocnice v Roudnici nad 
Labem. Nebyla to úplná náhoda, 
MUDr. Ondřej Krajník z Roudni-
ce se kdysi zúčastnil shromáždě-
ní na podporu Petice za záchranu 
nemocnice v Sušici, protože má 
v blízké Blatné chalupu. Jeho bra-
tr Mgr. Tomáš Krajník byl jako ře-
ditel Podřipské nemocnice členem 
komise, kterou zřídila rada města 
pro analýzu stavu a návrhu budou-
cího modelu fungování nemocnice. 
Vzhledem k tomu, že Podřipskou 
nemocnici převzal bývalý nájem-
ce nemocnice v Sušici společnost 
Penta Hospitals, pod kterou ani 
jeden z nich nechtěl pracovat, na-
bídli se, že nám pomohou postavit 
nemocnici na nohy. S jejich přispě-
ním se nám podařilo sehnat příslib 
lékařského personálu na pozasta-
venou internu, ale hlavně na chi-
rurgii a JIP, které jsme plánovali 
otevřít.

Následovalo úspěšné výběro-
vé řízení na Ministerstvu zdravot-
nictví ČR na otevření chirurgie 
a JIP a jednání s VZP a dalšími 

pojišťovnami, aby obnovenou péči 
nasmlouvaly. 

Za období září až říjen 2019 
město poskytlo nemocnici příspě-
vek ve výši 22 milionů Kč, přičemž 
nemocnice ke konci toho roku zby-
lo z této částky na účtu 14 mili-
onů korun. Převážná část vyčer-
paných peněz padla na překlenutí 
plateb nákladových položek zejmé-
na mezd v září, protože platby od 
zdravotních pojišťoven přicházejí 
s měsíčním zpožděním tedy v říjnu. 

6. ledna 2020 jsme zahájili plný 
provoz, přičemž během prvních 
dvou měsíců jsme provedli více 
než 100 operací a hospitalizova-
li 200 lidí na interně. To hlavní, 
tedy zdravotní péče byla obnovena. 
Nyní nás čekalo zefektivnění pro-
vozu tak, aby se nemocnice stala 
v dlouhodobém horizontu fi nančně 
co nejméně závislá na městu. Bo-
hužel to, co bylo opomíjeno mno-
ho let, nelze napravit z měsíce na 
měsíc. Nemocnice byla zanedbává-
na nejen investičně, o čemž hovoří 
třeba stáří rentgenu, který funguje 
už více než 17 let, ale hlavně zde 
jsou zastaralé a nepružné postu-
py a procesy se značným podílem 
zbytečné manuální práce. Zaráže-
jící je i nekompetentnost některých 
zaměstnanců. Bohužel v březnu 
nás zasáhla epidemie koronaviru 
a priority byly opět někde jinde. 
Došlo k velkému poklesu výkonů 
jak na ambulancích, tak na oddě-
leních, což bude mít značné nega-
tivní fi nanční následky. Nyní, kdy 
se epidemii pravděpodobně poda-
řilo dostat pod kontrolu, hodláme 
pokračovat tam, kde jsme v půli 
března přestali, v některých věcech 
přecházíme na outsourcing, zejmé-
na u správy a analytiky zdravot-
ních pojišťoven a účetnictví. Dal-
ší činnosti budeme racionalizovat 
a co nejvíce automatizovat. Čeká 
nás pořízení nového rentgenu, sona 
a CT. V neposlední řadě musíme 
vyjednat i vyšší zálohy od zdravot-
ních pojišťoven tak, aby odpovída-
ly současným výkonům.

Auditu externí fi rmou se vůbec 
nebráníme, spíš nás mrzí, že nebyl 
učiněn před převzetím nemocnice, 
protože by ukázal, v jak moc špat-
né situaci se nemocnice v tom oka-
mžiku nacházela. Čas ale v té době 
hrál proti nám a čekání další tři mě-
síce na výsledek auditu by zname-
nalo jistotu ukončení všech nadějí 
pro akutní péči v našem regionu. 

V podstatě každý den přichází-
me na věci, které nefungují nebo 
fungují na půl. V každém případě 
nemocnice je stále v pohybu, zdra-
votní péče je obnovena, od května 
přicházejí lékařské posily na interní 
oddělení a ani po provozní stránce 
nezahálíme. Pokud bychom se měli 
z důvodu auditu zastavit na půli 
cesty, znamenalo by to, že prostřed-
ky do teď vynaložené na záchranu 
nemocnice, byly minimálně zčásti 
vynaloženy zbytečně.

Václav Rada a Pavel Hais
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Řádková inzerce

PRODEJ
Prodám 700–800 ks dutých ci-
hel. Bubnovou sekačku na vy-
sokou trávu s pojezdem, 3 fá-
zový motor s plochou řemenicí 
8 cm. Trojdílné špaletové okno 
102x157 je zasklené. Ceny do-
hodou. Tel. 606 455 277
Prodám nové masivní pivní 
sety ze smrkového dřeva d – 200 
cm, š – 145 cm. Cena 3 500 Kč. 
Tel. 607 887 492
Prodám Hyundai Elantra, 1.6, 
rok výroby 2005, 1. majitel, ga-
rážovaná, bez koroze. Najeto 
129 000 km. Velmi dobrý stav. 
Cena dohodou. Tel. 732 669 914
Prodám různé staré obrazy – 
krajiny, zátiší, květiny, olejo-
malby. Tel. 792 229 217

KOUPĚ
Koupím dětské kolo i s přídavný-
mi kolečky pro tříletého chlapce, 
velikost č. 14–16. Mobil: 607 112 
112, Sušice
Koupím Simson S51, Jawa Pio-
nýr, Pérák, ČZ a jiný veterán, stav 
nerozhoduje i moto díly. Telefon: 
776 822 803
Koupím staré pivní láhve s litý-
mi nápisy, staré zápalkové nálep-
ky a krabičky, reklamní plechové 
a smaltové cedule, papírové do-
pisní zálepky, staré pohlednice 
Sušice a okolí. Přijedu! Telefon: 
606 494 996
Koupím starý nábytek, obrazy, 
šperky, hodiny a jiné staré věci 
z pozůstalosti – i poškozené. Tel. 
603 907 027
Koupím staré vojenské přilby, 
bodáky, celty, maskáče, odznaky, 
vyznamenání, čepice, atd. Volejte 
na 775 628 987
Koupím starší motorku Babeta, 
Jawa, Zetku, Simson, Pionýr, Sta-
dion. Tel: 721 707 587
Koupím známky, mince, ban-
kovky, obrazy, staré hodiny, 
vojenské předměty – šavli, 
uniformu a podobně. Můžete 
nabídnout i jiné staré předměty 
nebo celou sbírku a pozůstalost. 
Tel: 722 777 672 

BYTY – NEMOVITOSTI 
Nabízíme pronájem prostor místo 

Rodinného centra Sušice – Med-
vídek, z. s., Nuželická 26, 342 01. 
Částka je 3500 Kč na měsíc bez 
energií. Volný od 1. 5. 2020. Tel. 
724 324 757. 
Pronajmu v Sušici, Nádražní uli-
ci plechovou garáž o velikostech 
3x5 m. Tel. 607 887 492
Koupím stavební pozemek, ma-
nipulační plochu, sklady atp. Veli-
kost cca 1 500 m2 až cca 2 500 m2. 
V okolí Sušice do 15 km. Prosím, 
nabídněte. Tel. 608 775 005
Oceňování nemovitostí – pro pro-
dej, darovací smlouvu, dědické 
řízení, úvěr, hypotéku, účetnictví 
apod. – kvalitně a rychle. I. Dráb-
ková, Sušice. Tel. 608 117 789.

RŮZNÉ
Ozve se žena s vyřešenou mi-
nulostí kolem 55 let, štíhlejší 
zatím na přátelský vztah: Na-
bízím spolehlivost, zajištění. 
Bližší info. případně osobního 
setkání. Sušicko, Horažďovic-
ko. SMS, tel.: 605 902 632
Nabízím – jazykové a stylis-
tické úpravy textu, korektury 
bakalářských a magisterských 
prací a různých publikací; do-
učování z českého jazyka; pří-
pravu na přijímací a maturit-
ní zkoušky. Více informací na 
www.hezkycesky.top nebo na 
tel. 606 494 996
70/174 nekuřák mladšího vzhle-
du hledá ženu štíhlejší nad 60 
let, která ještě věří v lásku. Od-
povím všem, Klatovy, Sušice 
a okolí. Tel. 702 869 089
Divadlo Schody se ptá obča-
nů, zda nemá někdo doma sta-
ré křeslo. Potřebujeme do nové 
hry. Vyšší ušák, a lehký na stě-
hování. Tel. 607 839 779
Spravím staré knihy, svážu di-
plomové práce. Tel. 739 744 687
Nabízím strojní čištění kober-
ců, sedacích souprav, křesel, 
židlí a čalounění. Zdeněk Ku-
beš, tel. 607 630 244
Nabízím – stříhání živých plotů, 
ovocných stromů, sečení 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

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

tel: 376 524 151
mobil: 604 319 903

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

Otevírací doba:
PO, ÚT, ČT, PÁ   7.00–15.30 hod.
                     ST   7.00–16.30 hod.
                    SO   8.00–12.00 hod. 
Prosinec, leden a únor v sobotu zavřeno!
Polední pauza: 11.45–12.30 hod.
Nabízíme tyto služby:

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

PŘÍMÝ KUPUJÍCÍ 

KOUPÍ VÁŠ BYT 

V SUŠICI

PROSÍM VOLEJTE
TEL.: 774 034 774

Kašperskohorský pivovar 
hledá posily do zavedené restaurace 
i cukrárny přímo na Náměstí 
v Kašperkých Horách.
Hledáme nadšenou a šikovnou kuchařku nebo kuchaře 
na HPP nebo DPČ i pomocné síly do kuchyně na letní 
sezonu a obsluhu do pivovaru nebo do cukrárny 
na letní sezonu s nástupem od června. 
Pokud máte zájem o stabilní plat, férové jednání 
a vstřícný kolektiv a práce se nebojíte, neváhejte prosím 
kontaktovat Sašu Michalovou na tel. 602 579 113 

nebo mailem na pivo.kasperky@gmail.com.

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

 pracovníka zahraničního obchodu
Požadujeme:
• VŠ, SŠ vzdělání   |   • angličtina slovem i písmem, němčina výhodou
• samostatnost, flexibilnost, ochota učit se novým věcem,
• řidičské oprávnění sk. B
Nabízíme:   • nástupní plat 23.000,- Kč   |   • vhodné i pro OZP

pracovníka obchodního oddělení
Požadujeme:
• SŠ vzdělání   |   • samostatnost, flexibilnost, ochota učit se novým věcem
 Nabízíme:   • nástupní plat 21.000,- Kč   |   • vhodné i pro OZP 

 kuchařku do závodní kuchyně
• pouze na ranní směnu od 6 hodin do 14 hodin, víkendy volné
• cca 70 jídel s pomocnou kuchařkou
Nabízíme:   • nástupní plat od 15.000,- Kč měsíčně

U všech  profesí:   
• po roce příspěvek na penzijní připojištění (cca 1.500,-)
• zajištěna doprava do zaměstnání   |   • závodní stravování 

Životopisy prosím zasílejte na novakova@medicafilter.cz
Informace na tel. 373 705 717

Koupím chalupu (i ruinu) 
nebo stavební pozemek 

v okolí Sušice nebo v okolí Kašperských hor.
Kontakt: tel 775 330 140, email: ritia@email.cz

NABÍZÍM VÝUKU NĚMECKÉHO JAZYKA 
pro všechny věkové kategorie a úrovně. 

Možná také výuka přes SKYPE. 
Dále nabízím: PŘEKLADY nj/čj a čj/nj, VÝUKU ČJ 

pro cizince. Sestavím Vám životopis, pomůžu 
s vyplněním německých formulářů.

Kontaktovat mě můžete na 606 947 810. 
Mgr. Jana Pšeidová
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V roce 1984–85 se uskutečni-
lo několik návštěv dětí MŠ v LŠU 
s odborným výkladem učitelů 
a ukázkami na různé hudební 
nástroje. Na všech MŠ proběhl 
předběžný průzkum nadání pro 
všechny obory LŠU, který se pak 
každý rok opakoval a vytipované 
děti byly pozvány k přijímacím 
zkouškám do LŠU.

Stručný přehled některých 
kulturních akcí LŠU v roce 1986–
87: 7 žákovských besídek,vánoční 
koncert, absolventský koncert 
HO, absolventská výstava VO, 
vystoupení učitelů a žáků při 
různých příležitostech, soutě-
že LŠU (místní, okresní a kraj-
ská kola), výchovné koncerty pro 
1.–8. ročník ZŠ, vernisáže něko-
lika výstav – v MKS keramika 
a grafi ka, putovní výstava Praha 
– Brno – Sušice, společný koncert 
LŠU Sušice a Českých Budějovic 
za účasti hudebního skladatele
J. Koreše (byly hrány jeho sklad-
by a nakonec beseda s dětmi 
a učiteli).

Ve Smetanově sále pokračo-
valy sušické hudební večery po-
řádané KPH a LŠU, kterých bylo 
sedm: Klavírní koncert I. Morav-
ce, koncert zasloužilého uměl-
ce Felixe Slováčka (klarinet, sa-
xofon) a B.Krajného (klavír), Š. 
Koutníka (klarinet) a N. Hellera 

(klavír), V. Drápal (fl étna), L. Bra-
bec (kytara) a hudební skladatel
V. Kučera, pěvecký koncert só-
listů Divadla J. K. Tyla v Plzni, 
České noneto, koncert bulhar-
ských operních pěvců.

V tomto roce byly přijaty 
z VO na vyšší studium žákyně: 
Z. Kolářová – výtvarná grafi cká 
škola v Praze a L. Jůnová – ke-
ramická škola v Bechyni.

V roce 1987 se VO rozrostl 
na 150 žáků, a proto nastoupila 
vedle M. Teichmannové-Vecho-
vé další učitelka Dana Chme-
líková. V roce 1988 se rozší-
řil také TO na 75 žáků, takže 
i zde nastoupila vedle Sv. Číž-
kové další učitelka, Hana Hra-
dová-Koppová. Ve školním roce 
1988–89 se uskutečnilo 8 sušic-
kých hudebních večerů, na nichž 
jsme slyšeli další známé umělce 
a celý cyklus byl zakončen vzpo-
mínkovým večerem na místní-
ho učitele ZŠ a básníka Jana 
Jášu, na němž účinkovali učite-
lé a žáci LŠU.

A nakonec připojuji vzpo-
mínku na patrona naší ZUŠ prof.
F. Stupku na společné fotogra-
fi i se známým lidovým hudební-
kem, kapelníkem Šumavské de-
chové muziky, Karlem Polatou.

Alena Fišerová
foto nahoře – fotoarchiv ZUŠ

Dobrý den, přátelé. Posledně 
řekli jsme si, že se nebudeme vě-
novat pandemii, ani ničemu jiné-
mu, ale zůstaneme u Velikonoc. 
Čas Velikonoc totiž nekončí po-
mlázkou, ale trvá celých padesát 
dní až do svátku seslání Ducha 
svatého, letnic.

Řekli jsme si, kde se vzal, 
a proč, jejich název (Velká noc) 
a připomněli si, kde se v historii 
lidstva vlastně objevily. Že Veliko-
noce slavili již Židé dlouho, dlou-
ho, před Kristem jako upomínku 
na znovunabytí svobody (vyve-
dení z egyptského otroctví). A že 
(a proč) již za časů dávných Izrae-
litů byl symbolem Velikonoc berá-
nek. Koneckonců – vzpomeňme si, 
jak začal příběh ukřižování Krista: 
Ježíš přišel do Jeruzaléma, aby zde 
slavil židovské Velikonoce, Pesach. 
A vybídl své učedníky: „Připrav-
te mi velikonočního beránka.“…

V dávných dobách (a je tomu tak 
dosud i u nás, v křesťanské Evropě, 
jen si to již tolik neuvědomujeme) 
byla běžnou součástí lidského ži-
vota oběť. Oběť bohům, v případě 
Izraelitů oběť Bohu. Před vysvo-
bozením z otroctví – vzpomíná-
te? – museli Židé obětovat beránka 
a jeho krví pomazat veřeje domů, 
aby Hospodin rodiny Židů roze-
znal od těch, jež chtěl ztrestat vybi-
tím prvorozených. Podle encyklo-
pedie (wiki) „je oběť náboženský 
úkon spočívající v odevzdání/obě-
tování cenných obětin. Postupně 
se u některých náboženství vyvi-
nuly formy nekrvavé oběti, např. 
darování obětovaných předmětů. 
Historie oběti je velice stará, ar-
cheologické důkazy obětní praxe 
existují z dob dávno před vznikem 
písma. V přeneseném smyslu se slo-
vo oběť používá tam, kde někdo 
nesobecky koná dobro pro druhé 
za cenu osobní ztráty. V křesťan-
ství má klíčový význam smrt Ježíše 
Krista, která bývá chápána tak, že 
v ní Bůh, Otec Ježíše, usmířil lid-
stvo sám se sebou.“

Oběť a beránek… V křes-
ťanství je beránek Boží jedním 

ze symbolů Ježíše Krista. Proto-
že On je beránek, obětovaný za 
spásu světa. Možná znáte sym-
bol Krista coby postavu dobré-
ho Pastýře. A my, lidé, jsme jeho, 
Boží, stádo… Evangelista Jan ve 
své zprávě píše: „Po snídani se Je-
žíš zeptal Šimona Petra: ´Šimone 
Janův, miluješ mě více než oni?´ 
Áno, Pane,́  odpověděl mu. ´Ty 
víš, že tě mám rád.́  Ježíš mu na 
to řekl: ´Pas mé beránky.́  Potom 
se ho zeptal podruhé: ´Šimone Ja-
nův, miluješ mě?´ Áno, Pane,́  od-
pověděl mu. ́ Ty víš, že tě mám rád.́  
Tehdy mu Ježíš řekl: ´Pečuj o mé 
ovce.́  Potom se ho zeptal potřetí: 
´Šimone Janův, máš mě rád?´ Petr 
se zarmoutil, že se ho Ježíš potřetí 
zeptal: ´Máš mě rád?´ Odpověděl 
mu: ´Pane, ty víš všechno. Ty víš, 
že tě mám rád.́  Ježíš mu na to řekl: 
´Pas mé ovce. Amen, amen, říkám 
ti: Když jsi byl mladší, přepásal ses 
a chodils, kam jsi chtěl. Až zestár-
neš, rozpřáhneš ruce, přepáše tě 
jiný a povede tě, kam nechceš.́  (To 
řekl, aby mu naznačil, jakou smrtí 
oslaví Boha.) Po těch slovech mu 
řekl: ´Následuj mě.́ “ (Jan, kapito-
la 21, verš 15–19)

Pas mé beránky… Svatý Petr, 
učedník Ježíše Krista, přebírá pas-
týřskou hůl. O něco později vzniká 
církev. A Petr se stává prvním pape-
žem – zástupcem Krista na Zemi. 
„…A já ti říkám, že jsi Petr a na té 
skále postavím svou církev a brány 
pekel ji nepřemohou. Dám ti klíče 
království nebeského: cokoli svá-
žeš (odmítneš) na zemi, bude svá-
záno (odmítnuto) v nebi, a cokoliv 
na zemi rozvážeš, bude rozvázáno 
v nebi“, říká Ježíš Petrovi (Matouš, 
kapitola 16, verš 18–20) Ale to už 
jsme zašli od Velikonoc poměrně 
daleko. Příště se konečně dostane-
me k rozhovoru s knězem a příro-
dovědcem Markem Orko Váchou, 
který mne k tomuto velikonočnímu 
přemítání vyprovokoval.

Mějte se dobře přátelé, buďte 
zdrávi a užívejte Božího jara!

1. května 2020
Martin Mejstřík
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Očima Martina Mejstříka

Beránek Boží

Poznáváte?
Na minulé hádan-

ce, kterou tvořily dvě 
archivní fotografie 
ze stejné obce, byl 
zachycen Malý Bor, 
442 m. Malý Bor, 
který se nachází na 
rozhraní Plzeňského 
a Jihočeského kraje, 
nedaleko Horažďo-
vic a hory Prácheň, je 
jednou z nejstarších 
obcí okresu Klatovy. 
Hlavními pamět i-
hodnostmi této obce 
jsou hřbitovní kos-
tel Máří Magdalény 
(byl postaven kolem 
roku 1220 v román-
ském slohu a poz-

ději byl několikrát přestavován 
v gotickém slohu) a fara. Chtěl 
bych poděkovat panu Chmela-
řovi, který nám poskytl k oske-
nování jak přiloženou fotografi i 
Malého Boru, tak mnoho dal-
ších archivních fotografi í z Ho-
ražďovicka. Dnes právě středem 
této obce prochází poměrně ne-
bezpečná a dopravou vytížená 
hlavní silnice z Klatov do Horaž-
ďovic. (Malý Bor je první obcí
4 km vzdálenou od Horažďovic 
ve směru na Klatovy). 

První písemná zmínka o obci 
pochází z roku 1243. Za husit-
ských válek zde byla dne 12. října 
1420 na návrší u zdejšího román-
ského kostela sv. Máří Magdalény 
svedena bitva u Panského Boru, 
jinak též zvaná bitva u Horažďo-
vic. Husitské sbory pod velením 
táborského hejtmana Jana Žižky 
z Trocnova se zde ubránily a po-
razily spojená vojska Rožmber-
ků, jihočeských a západočeských 
šlechticů a zahraničních oddílů 
z houfu krále Zikmunda Lucem-
burského. Porážka zmařila plány 
českých pánů na ovládnutí jiho-
českého prostoru, naopak husi-
tům vítězství uvolnilo ruce pro 
pokračování ofenzivní války, ze-

jména proti zboží Ol-
dřicha II. z Rožmberka.

O této bitvě infor-
muje několik písem-
ných pramenů, kte-
ré poskytují poměrně 
shodný obraz celého 
střetnutí, jež bylo kla-
sickou ukázkou použití 
vozové hradby v kon-
frontaci s opakovaný-
mi nájezdy těžké jízdy. 
Je patrné, že husité 
byli ve značné početní nevýho-
dě, přesto takticky dobře zvole-
né místo k defenzivě, s využitím 
hřbitovní zdi jako dalšího obran-
ného prvku, jim umožnilo vytrvat 
v poli a zvítězit. Husitská kronika 
literáta a přímého účastníka hu-
sitských válek Vavřince z Březo-
vé k bitvě poznamenává: „Potom 
v sobotu po svatém Divišovi lid 
pana Oldřicha z Růže, Švamberk 
a ostatní páni z plzeňského kra-
je spolu s chotěšovským proboš-
tem svedli se Žižkou a jeho tábory 
u hradu Boru blízko Horažďovic 
nepřátelskou srážku; a na obou 
stranách byli zabití, ranění a za-
jatí, více však na straně pánů, ale 
Žižka v poli vyhrál.“

Po dosaženém triumfu Žiž-

Historie Hudební školy v Sušici – 8. díl
Minulý člá-

n e k  k o n č i l 
rokem 1983 a dá 
se říci, že osm-

desátá léta plynula s malými 
změnami ve stále stejném du-
chu. V roce 1985 jsou zapsány 
malé změny v učitelském sbo-
ru, např. nastoupila nová učitel-
ka pro obor kytara M. Karezová 
a F. Niebauer pro obor žesťové 
nástroje. Na škole bylo v tomto 
roce zapsáno celkem 311 žáků, 
z toho HO (hudební oddělení) – 
116, TO (taneční oddělení) – 79, 
VO (výtvarné oddělení) – 116.

V HO se konaly soutěže de-
chových nástrojů, akordeonu 
a houslových souborů. Velmi 
dobrých výsledků dosáhli žáci J. 
Nussbauer a Z. Baierlová (příčná 
fl étna – tř. V. Pulkrába), J. Šperl 
(klarinet – tř. V. Kratochvíl), D. 
Löffelmann (trubka – tř. F. Nie-
bauera), V. Bečvářová a D. Tůmo-
vá (akordeon – tř. J. Koláře). Také 
houslové soubory se velmi dobře 
umístily v krajském kole. V 1. ka-
tegorii získal soubor H. Prančlo-
vé 3. místo a soubor A. Fišerové 
1. místo se zvláštním uznáním za 
skladbu P. Ebena Concertino pas-
torale. I v TO se tento rok soutě-
žilo a v krajském kole v Plzni zís-
kaly tanečnice pod vedením Sv. 
Čížkové čtyřikrát 2. místo, třikrát 
1. místo a skladba Chci postoupi-
la do ústředního kola v Jihlavě.

V tomto školním roce bylo 
také po dohodě s řediteli ZŠ 
upuštěno od konání výchovných 

koncertů a důvo-
dem bylo velké za-
neprázdnění žáků 
kvůli nácviku na 
spartakiádu.

Žáci i učite-
lé školy HO a TO 
velmi často vystu-
povali na veřej-
ných koncertech 
– k Roku české 
hudby v Muzeu, 
na vánočních a jar-
ních koncertech, 
konc. SO LŠU J. 
Kličky v Klato-
vech a jinde, ale 
i na menších akcích 
jako byla třeba ver-
nisáž VO, vystou-
pení pro důchodce, 
schůze srazu žen, 
rybářský večírek, 
pionýrské shromáždění, večer
B. Martinů v Klatovech, okresní 
novoroční slavnosti v PDA, schů-
ze různých organizací, májové 
oslavy a k tomu interní žákovské 
besídky a absolventské koncerty.

Nechyběly ani výstavy a sou-
těže VO, například soutěž byto-
vých družstev, Děti,mír a umění, 
soutěž s brannou tématikou, me-
zinárodní výstava dětských prací 
v Indii (odesláno 18 prací), vý-
stava prací žáků VO LŠU s dět-
mi z Prahy a Brna, absolventská 
výstava, galerie dětského výtvar-
ného projevu v Plzni nebo výsta-
va pražských výtvarníků a bese-
da o současném umění se žáky.

Koncert houslového souboru ze sedmdesátých let minulého století

František Stupka a Karel Polata, foto z archivu I. Šafránkové-Polatové

ka pravděpodobně nepřítele ne-
pronásledoval a zůstal na bojiš-
ti, aby se postaral o své zraněné 
a pohřbil mrtvé. Přestože proti 
němu západočeská a jihočeská 
šlechta postavila nejsilnější voj-
sko jakého byla schopna, zůstá-
val nadále hlavní vojenskou si-
lou v oblasti. Nicméně vítězství 
oslabilo řady husitských násle-
dovníků a jeho první cesta proto 
vedla zpět do Písku, kde byl své 
síly nucen reorganizovat. 

K obci Malý Bor (341 obyva-
tel) jsou přidruženy další tři obce, 
a to Týnec (164 obyvatel), Hli-
něný Újezd (43 obyvatel) a Malé 
Hydčice (7 obyvatel). – Zajíma-
vou v Malých Hydčicích je pa-
mátná lípa srdčitá, která je stará 

asi 250 let, vysoká 25 m a obvod 
kmene má 450 cm (viz foto).

V Malém Boru se během roku 
koná bezpočet kulturních a spo-
lečenských akcí. Za všechny lze 
jmenovat například masopust, 
dětský den, dětské odpoledne, vá-
noční koncert v kostele sv. Maří 
Magdaleny či večer lidových pís-
ní v místní restauraci.

V regionálních fotbalových 
soutěžích obec reprezentují od-
díly TJ Sokol, v soutěžích v po-
žárním sportu zase dobrovolní 
hasiči. 

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

Mgr. Miroslav Buršík, 
Muzeum Šumavy

Památná lípa v Malých Hydčicích  foto MB
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Kdo všechno se na 
tvorbě filmu podílel? 
„V přípravných fázích mi 
byl po ruce David Naklá-
dal, kterého jsem použil 
jako bleskosvod pro své 
nápady a návrhy a záro-
veň ho měl jako druhý pár očí pro 
získání pohledu druhé osoby. Zá-
roveň mi pomáhal právě s interne-
tovou kampaní. A od začátku natá-
čení se fi lmu nějakým způsobem 
dotklo přes sto lidí, ať už šlo o role, 
komparz, ale i propůjčení lokací, 
rekvizit, kostýmů atd. Obrovské 
děkuji patří mé rodině, která mě 
neuvěřitelným způsobem podrže-
la napříč celým projektem. Záro-
veň také poděkování několika pa-
tronům jako kupříkladu VEBOR
s. r. o. za pomoc s cateringem, Janu 
Ptáčkovi z Pták Lajf Studio za úpra-
vu fi nálního zvuku a mnoha dalším. 
Vyjmenovávat zde všechny, kterým 
vděčím za vytvoření tohoto fi lmu, 
bych mohl ještě zítra.“

Koho uvidíme v hlavních ro-
lích? „Ve třech hlavních rolích se 
představí studenti VOŠ herecké 
v Praze Július Kubaščík, David Ku-
bát a Martin Hlubocký. V dalších 
rolích už se představí místní rodá-
ci jako Kateřina Zapletalová, Ra-
dek Nakládal, Vladimír Dobšovič 
či Jolana Koppová. Herců, počítaje 
i komparz, bylo necelých sedmde-
sát, což je obrovské číslo. Všichni 
ale podali skvělé výkony a za kaž-
dého jednoho herce či komparzistu 
jsem neuvěřitelně vděčný.“

Kde všude jste točili? „Natá-
čelo se v Sušici a okolí. Vzhledem 
k tématu a motivu fi lmu jsme hod-
ně natáčeli v přírodě kolem Sušice, 
která je velmi rozmanitá a krásná 
a byla radost v ní točit. Další loka-
ce tvořily kupříkladu Albrechtice, 
Žihobce, Volšovy, Horažďovice. 
A pro interiéry nám vyšlo mno-
ho našich známých velmi ochot-
ně vstříc, tak jsme mohli natáčet 
i v hospodě Lidový dům, v pro-
storách ZUŠ Sušice, v sušickém 
gymnáziu a tak dále.“ 

Premiéra byla naplánovaná 
před omezeními kvůli koronavi-
ru na 2. května v sušickém kině. 
Přineslo její zrušení nějaký váž-
ný problém a rýsuje se už nový 
termín? „Rozhodně to není pří-
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(7. díl) Tomáše Hausera

Svatí na odstřel 
Svatý Vincenc Ferrerský byl významný potulný kazatel kon-

ce středověku, cestující na oslu. Pro svá odvážná tvrzení, že ko-

nec světa právě nastává, nebo že se Jidáš obrátil, byl označen 

za bludaře.

Je patronem pokrývačů, cihlářů, drvoštěpů, slévačů olova, 

proti bolestem hlavy, epilepsii, horečce, za plodnost a šťast-

nou smrt.

Kostel sv. Vincence Ferrerského na Hůrce byl postaven r. 1789. 

Zbořen byl i s osadou ve druhé polovině padesátých let vojskem. 

Dnes jsou zbytky zdiva zafixovány. Místo opředeno legendami.

Vincenc zobrazen jako zřec, který spolu s autorem Jidášova 

evangelia vidí Jidáše jako hlavního Ježíšova partnera v golgot-

ském mystériu. Kdo se podvolil vůli Boží, za cenu věčného za-

tracení světem, toť mystik ve finále své pouti.

Premiéra filmu „Převaděč“ se blíží
Začátkem května měla pro-

běhnout premiéra fi lmu Tadeáše 
Skrbka Převaděč. Z důvodu koro-
navirové pandemie se ale nemoh-
la uskutečnit. Vše je připraveno 
a čeká se na nový možný termín. 
V tomto mezičase jsem požádal 
o představení fi lmu jeho tvůrce. 

Tadeáš Skrbek je mladý su-
šický fi lmař, absolvent gymnázia, 
kde působil také jako režisér diva-
dla Bezejména. V současnosti se 
připravuje na zkoušky na režii na 
vysokou fi lmovou školu. Kromě 
zvuku a hudby zajišťoval pro fi lm 
Převaděč téměř vše – napsal scé-
nář, připravoval natáčení, režíro-
val, stříhal a dělal fi nální úpravy. 

Mohl bys v obrysech před-
stavit obsah fi lmu a co jsi chtěl 
fi lmem sdělit? „Obsah fi lmu je, 
alespoň v to doufám, takový, 
jaký napovídá samotný název fi l-
mu, tedy Převaděč. Pohybujeme 
se v padesátých letech minulého 

století a celým tématem je právě 
převaděčství přes železnou opo-
nu. Spíše pak než na samotnou 
akci jsme se chtěli zaměřit na lidi, 
převedené či převádějící, na jejich 
motivace, důvody, vnitřní a vnější 
boje v každém z nich během této 
totalitní doby a na rizika a násled-
ky jejich činů postihující nejen je, 
ale i jejich blízké. JAK se převádě-
lo můžeme vidět v naučných doku-
mentech, v muzeích či jiných zdro-
jích. Nás zajímalo spíše PROČ.“

Jak jsi přišel na takový ná-
mět? „Abych byl upřímný, už to 
ani pořádně nevím. Dlouho před 
samotným začátkem příprav fi lmu 
jsem vedl diskuzi s jedním zná-
mým, který mě upozornil na celé 
téma převaděčství, konkrétně na 
jednu určitou operaci, jejíž jméno 
a obsah zde, z důvodu nevyzrazení 
zápletky, nechci zmiňovat. Nicmé-
ně po jejím nastudování mne za-
razilo, že navzdory tomu, jak ne-

dávné tyto události jsou, a pro nás 
pro Šumavany je to blízká a velmi 
důležitá část historie, je velmi opo-
míjena, mnohdy zapomenuta. Ani 
po dvouletém dějepisném semináři 
a následné maturitě z dějepisu jsem 
o takové události nikdy neslyšel 
a celkově převaděčství bylo jen 
zřídka zmíněno. A mně to přišlo 
jako téma velmi silné a důležité, 
proto jsem jej chtěl zkusit něja-
kým způsobem zpracovat. A ze 
všech variant je pro mne fi lm tou 
nejbližší.“

Je to tvůj první snímek? 
„Můj první celovečerní snímek 
ano. Ovšem mám za sebou patero 
krátkometrážních snímků, všech-
ny natočené s několika málo přá-
teli a čistě pro mou radost. Natá-
čení fi lmů mě bavilo a do teď baví 
a tak jsem jednou za čas vzal ka-
meru a dal dohromady krátký fi lm. 
Všechny jsou, alespoň zatím, k vi-
dění volně na internetu.“

Jak dlouho jsi fi lm připravo-
val a natáčel a která fáze byla 
nejsložitější? „Příprava fi lmu tr-
vala poměrně dlouze, ovšem podíl 
na tom má především interneto-
vá kampaň pro vybrání peněz na 
vytvoření základu pro celkový 
rozpočet. Měsíc příprav základů 
a kampaně, která sama probíhala 
dva měsíce a pak zhruba měsíc 
dolaďování příprav na natáčení. 
V srpnu minulého roku jsme za-
čali natáčet a nutno říct, že abso-
lutní většinu fi lmu jsme natočili za 
sedmnáct dnů. Ovšem pak nastaly 
různé dotáčky či přetáčení, které 
se dlouze táhly. Navzdory tomu, 
že se vždy jednalo o jednu hodinu 
každých několik týdnů, padla po-
slední klapka až na přelomu roku. 
To nám dává dohromady čtyři mě-
síce příprav, při sečtení na natáče-
cí dny pak necelý měsíc natáčení 
a poté něco přes půl roku fi nali-
zace ve střižně. A za nejobtížnější 
fází bych ze svého pohledu vybral 
samotné natáčení. Pro mne osob-
ně to bylo velice vysilující. A to 
jak psychicky, kdy jsem se v or-
ganizování, plánování, natáčení 
a všem kolem několikrát přiblí-
žil na své dno, tak i fyzicky, kde 
jsem párkrát ze začátku natáčení 
fungoval kolem jednadvaceti ho-
din denně.“

jemné, měli jsme vše připrave-
né, mnoho lidí s tím počítalo, ale 
nedá se mluvit o nějakém vážném 
problému. Doba je jaká je a nedá 
se s tím nic dělat. Premiéru jsme 
zkrátka museli odsunout. Ač se 
hovoří o otevření kin koncem mě-
síce května, měla by v nich stále 
platit určitá omezení, jako roze-
stupy napříč sedadly atd. Alespoň 
to tak vyplývá podle poslední-
ho prohlášení vlády, což se může 
každý den také měnit. Nicméně 
jsem se rozhodl, že nechci po-
řádat premiéru, dokud nebudou 
kina schopna fungovat naplno bez 
omezení. I když vím, že tím risku-
ji odsun klidně o půl roku. V mo-
ment, kdy uslyšíme pevný termín 
zrušení všech omezení vztahující 

se na kina a fi lmové projekce, za-
čneme ihned jednat o náhradním 
termínu premiéry.“

Jaké máš další fi lmařské plá-
ny? „Momentálně žádné nemám. 
Dokud mám rozběhnutý jeden pro-
jekt, nechci se pouštět do dalšího. 
Chci svou pozornost a úsilí věno-
vat na jeden cíl. A projekt Převa-
děč pro mne neskončí, dokud ne-
vyjdu ze sušického kina po jeho 
premiéře. Co bude pak, neumím 
říct. Možná pár dalších krátkome-
trážních fi lmů, možná zapomenu 
na náročnost natáčení a začnu si 
hrát s myšlenkou na další celo-
večerní fi lm.“

Děkuji za odpovědi a těším se 
na premiéru.

Eduard Lískovec

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

MŠE V KOSTELE POD ŠIRÝM NEBEM
Přívětivé počasí v sobotu

25. dubna umožnilo odsloužit tra-
diční vzpomínkovou mši na půdě 
základů kostela sv. Vincence Fer-
rerského při příležitosti jeho svátku 
v dnes již neexistující vesnici Hůr-
ka u Prášil. Mše, kterou celebroval
P. Jenda Kulhánek, proběhla za 
účasti minimálního počtu poutní-
ků za dodržení všech aktuálních 
zdravotně bezpečnostních opatření. 

„Byla to prakticky první mše sva-
tá v dubnu v prostorách obnovených 
základů kostela. Obyčejně zde bývá 
ještě sníh a nevlídno a mše se slouží 
v sousední kapli sv. Kříže,“ vysvět-
lil spoluorganizátor Vladimír Černý 
a dodal: „Bylo vzpomenuto na oby-
vatele bývalé obce i na všechny, kteří 
se dnešní slavnosti nemohli účastnit 
včetně přátel z německé strany. Díky 
nádhernému počasí i přes malý po-
čet poutníků to bylo krásné setkání. 
Byl pořízen kamerový záznam i foto. 
Snad při zářijové pouti sv. Kříže, kdy 
si připomeneme 200 let od stavby 
Abelovské kaple, nás bude více!“

Obec Hůrka byla založena roku 
1732 při sklářské huti. Dne 21. 9. 
1789 byl vysvěcen kostel Sv. Vin-
cence Ferrerského. Kaple sv. Kříže 

se stavěla později a byla vysvěce-
na 21. 10. 1820 za velké účasti lidu 
a za přítomnosti mnoha duchov-
ních a kněží. V průběhu ceremo-

nie vysvěcení byli v kryptě ulože-
ny ostatky zemřelých rodiny Abelů. 
Roku 1950 se území farnosti stalo 
součástí vojenského újezdu Dob-

rá Voda. Kostel byl spolu s vesnicí 
postupně zničen. V roce 1952 byly 
ostatky mrtvých z krypty pod kap-
lí sv. Kříže zneuctěny a rozstříle-
ny vojáky. Po roce 1989 započaly 
snahy o rekonstrukci místa. Došlo 
k obnově zničené kaple sv. Kříže 
a roku 2003 byla znovu vysvěce-
na. Téhož roku byl do věže kaple 
zavěšen zvon. Roku 2011 se do kap-
le nainstalovala socha Ježíše Krista 
od Vladimíry Tesařové.

Zářijová pouť ke kapli sv. Kří-
že s připomínkou 200 let od její-
ho založení by měla proběhnout
12. září. Snad již omezení pole-
ví a dorazí poutníci z obou stran 
hranice. 
(Zdroj. Wikipedia, Hoam – občas-

ník německé strany Šumavy) ED
foto archiv Vl. Černého

Zajímavosti
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