
venost a čistota města a krása 
jeho okolí. 

Na závěr chceme říci, že se těší-
me na práci v novém informačním 
centru, že děkujeme Plzeňskému 
kraji za spolufi nancování technic-
kého vybavení infocentra a chceme 
informovat, že v současné době byla 
podána žádost o certifi kaci, která 
by měla vést ke splnění standard-
ních podmínek fungování infocen-
tra podle pravidel ATIC (Asociace 
turistických informačních center).“

Děkuji za odpovědi a přeji spo-
kojené návštěvníky.

V Městském informačním cent-
ru také sídlí lokální turistická Desti-
nace Sušicko z. s., která vznikla 
jako zastřešující subjekt cestovního 
ruchu v našem regionu. 

úvod a foto Eduard Lískovec
více foto na www.kulturasusice.cz
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Informační centrum města 
Sušice se přestěhovalo z přízemí 
radnice do nových prostor ve zre-
konstruovaném přízemí domu ve 
vlastnictví města na rohu náměs-
tí mezi uliccemi T. G. Masaryka 
a Poštovní. 

Otevření centra závisí na uvol-
ňování vládních opatření a prav-
děpodobně se uskuteční už 10. 
května. Pracovnice „íčka“ Jana Ší-
mová a Helena Šperlová se mezitím 
v nových prostorách zorientovaly 
a vybavily nástěnky, pulty a po-
lice všemi potřebnými materiály. 
Oproti přízemí radnice si pochva-
lují dostatek denního světla a tech-
nické zázemí přímo u kanceláře. 
V komplexu se nachází sklad ma-
teriálů, kuchyňka, sociální zaříze-
ní a vstupní prostor s orientační 
mapou a zamykatelnými boxy pro 
veřejnost. S bohatou nabídkou vás 
v následujícím rozhovoru sezná-
mí přímo pracovnice informační-
ho centra. 

Jaké služby nabízíte veřejnos-
ti? „Jako turistické informační cen-
trum hlavně informujeme. Poskytu-
jeme informace o Sušici a Šumavě 
(památky, přírodní zajímavosti), dá-
váme tipy na výlety do okolí a na 
zajímavá místa, sdělujeme informa-
ce pro pěší turisty, cyklisty, lyžaře 
a vodáky, informace o kulturních 
a sportovních akcích v Sušici a okolí, 
informace o ubytovacích a stravova-
cích možnostech v Sušici, informace 
o autobusovém a vlakovém spojení 
po celé České republice, zajišťujeme 
předprodej jízdenek s místenkou na 
autobusové spoje v systému AMS, 
nabízíme široký výběr bezplatných 
propagačních materiálů ze Sušice 
a Šumavy, prodáváme pohlednice, 

turistické známky, magnetky, dřevě-
né pohledy, mapy, turistické vizitky, 
cykloznámky, pamětní minci , sirky 
ze Sušice, turistické průvodce, kni-
hy, publikace Národního parku Šu-
mava, keramiku, dárky ze Šumavy, 
dárky pohádkové kanceláře, DVD 
o Šumavě a Národním parku Šuma-
va. Je možné využít úschovnu zava-
zadel a nově také dobití mobilních 
telefonů. O letních prázdninách or-
ganizujeme Prohlídky města Suši-
ce, v průběhu celého roku půjčujeme 
zájemcům klíče od Starého a Nové-
ho židovského hřbitova. Jako do-
plňkovou činnost přijímáme žádosti 
o vydání nové Plzeňské karty a zajiš-
ťujeme výdej těchto karet a to pou-
ze vždy ve středu v době od 9.00 do 
12.30 a od 13.00 do 16.00 hodin.“

Co nového nabízí infocentrum 
v novém působišti? „Nabízíme roz-
šířený sortiment zboží, komfortněj-
ší prostředí, internet v prostoru IC, 
kromě bezplatné úschovy zavazadel 
i dobití mobilních telefonů.“

Kolik návštěvníků k vám za 
jeden rok zavítá a jaké procen-
to zaujímají cizinci? „V posled-
ních letech byl počet návštěvníků 
v našem IC téměř 35 000 ročně. Ci-
zinci zaujímají jenom malé procen-
to z celkového počtu návštěvníků. 
Neznamená to ale, že by do Sušice 
cizinci nejezdili. Jezdí sem pravi-
delně a využívají zejména služeb 
kadeřnictví, masérství, pedikúry, 
nakupují v lékárnách a navštěvují 
restaurace, cukrárny a kavárny. Pro-
tože se jedná o pravidelné návštěv-
níky, kteří sem jezdí za určitým cí-
lem, nepotřebují již využívat služeb 
informačního centra.“ 

Z kterého státu přicházejí nej-
častěji? „Ti, co zavítají do infocent-
ra, jsou hlavně Němci, Holanďané, 
Belgičané, Slováci a Poláci, ale při-
jíždějí i návštěvníci z mnohem vzdá-
lenějších míst jako např. z USA, Iz-
raele i Jižní Ameriky.“ 

Jak se zvedne návštěvnost bě-
hem sezony? „Největší návštěvnost 
bývá pravidelně v období od začát-
ku května do konce září, pokud je 
dobré počasí i v průběhu října. Na-
opak nejslabšími měsíci, co se týká 
počtu návštěvníků, jsou leden, únor 
a březen. Je to dáno tím, že v Suši-

Informační centrum v novém 

ci nejsou dobré a vhodné podmín-
ky k provozování zimních sportů.“ 

Máte zaznamenaný rekordní 
počet návštěvníků během dne? 
„Zvláště v průběhu července a srp-
na bývá pravidlem vysoká denní 
návštěvnost pohybující se od 300 do 
500 osob. Už jsme ale zažili i dny, 
kdy se návštěvnost infocentra přiblí-
žila počtu 600 osob za den.“ 

Jak se projevila covidová doba 
v loňské sezoně? „Covid znamená 
omezené cestování, omezené mož-
nosti ubytování a stravování, ne-
přístupné památky, dodržování nej-
různějších hygienických nařízení, 
a to všechno velmi ovlivňuje ces-
tovní ruch. V covidovém roce 2020 
přijelo například do Sušice o 11 tisíc 
návštěvníků méně než v předcho-
zím roce 2019.“ 

Pozorujete dlouhodobě nárůst 
využití centra? „Určitě ano. Naše 
služby využívají nejen návštěvníci 
Sušice a Šumavy, ale také mnoho 
místních obyvatel. A protože se jim 
doopravdy snažíme věnovat, jak nej-
lépe umíme, přijíždějí a přicházejí 
znovu nebo přilákají své známé.“ 

Na co se návštěvníci centra nej-
častěji ptají? „Velmi časté jsou do-
tazy týkající se dopravního spojení 
a také dotazy na památky, tipy na 
výlety, ubytování, stravování, trá-
vení volného času.“ 

Jaké propagační materiály 
jsou nejžádanější? „Určitě mapa 
města, mapy všeobecně, materi-
ály o městě, o Sušické pavučině 
a o Šumavě.“ 

Jak dlouho působíte v „íčku“? 
„Už poměrně dlouhou dobu, v in-
formačním centru jsme dvě pra-
covnice, jedna tady působí od roku 
2003, druhá od roku 2005. Před těmi 
osmnácti lety sídlily v přízemí so-
kolovny v místnosti za šatnami. Na 
radnici jsme se přestěhovaly po její 
rekonstrukci v roce 2005.“ 

Máte v paměti nějaký opravdu 
nečekaný dotaz? „Protože mno-
ho návštěvníků si naše informač-
ní centrum nespojuje s turistikou 
a cestovním ruchem a domnívají 
se, že informujeme o všem a zná-
me odpověď na téměř všechno, tak 
jsme zaznamenaly už řadu velmi 
kuriózních dotazů. Např. nám jeden 

turista přinesl houbu a dotazoval se 
na název.“ 

Vyslechnete také nějaké 
stížnosti či podněty vzhledem 
k informacím ve městě? „Vy-
slechneme stížnosti, podněty, 
ale i chválu. Stížnosti se týka-
jí hlavně dopravního propojení 
Sušice, nedostatku ubytovacích 
kapacit a chválí se hlavně upra-

OTEVÍRACÍ DOBA
Sezona 1. 5. – 30. 9. 2021

po–pá  09.00–17.00
so   09.00–14.00
ne (1. 7.–31. 8.) 09.00–14.00
přestávka   12.30–13.00
svátky  09.00–14.00

Poštovní 10, 342 01 Sušice

Z důvodu poklesu počtu 
případů onemocnění CO-
VID-19 v okresech Plzeňské-
ho kraje byl provoz MŠ od 
26. dubna 2021 obnoven stan-
dardním způsobem (viz str. 3).

Na investiční akci měs-
ta „Sušice, zateplení bytových 
domů č.p. 1163–1168, ul. Kašta-
nová“ byla 12. 4. 2021 pode-
psaná smlouva o dílo s do-
davatelem: společnosti IVPS 
Inženýrská výstavba a pozemní 
stavby s.r.o., se sídlem Jeremiášo-
va 803, 155 00 Praha 5, za cenu 
14 688 617 Kč, včetně DPH. Sta-
vební práce by měly probíhat od 
května do konce října 2021.

Na základě novelizace mi-
mořádného opatření Minis-
terstva zdravotnictví ČR 
k omezení provozu ve školách 
a školských zařízeních se od 
3. 5. 2021 umožňuje osobní pří-
tomnost žáků 2. stupně v rotač-
ním režimu (viz str. 3).

Letošní 76. výročí osvoboze-
ní města armádou USA a uctě-
ní památky osvoboditelů Sušice 
od fašistické okupace proběhne 
neveřejně. 6. května položí před-
stavitelé města a hosté květiny 
k pamětní desce na Muzeu Šu-
mavy a k Památníku padlých pod 
sochou T. G. Masaryka. Účast 
přislíbili i senátor Vladislav Vi-
límec a hejtmanka Plzeňského 
kraje Ilona Mauritzová.  -red-
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Ambulance nehojících se ran 
Nemocnice Sušice

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

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

způsobenou úrazem či nehojící se pooperační ránu. 

Informace z nemocnice
1. Péče poskytovaná pacientům 

COVID+
a) Lůžková péče – dále pokra-

čuje pokles počtu pacientů hospita-
lizovaných s tímto onemocněním, 
o které nemocnice pečuje. V sou-
časné době je hospitalizováno cel-
kem 16 pacientů, z toho 4 na jed-
notce intenzívní péče. Trendem se 
ovšem ukazuje snížení rychlosti 
úbytku pacientů

b) Testování – dochází k výraz-
nému poklesu klientů požadujících 
PCR test (ten musí být indikován 
buď předchozím pozitivním anti-
genním testem, nebo ošetřujícím lé-
kařem). V současné době provádíme 
desítky odběrů těchto testů denně. 
U antigenních testů zaznamenáváme 
naopak mírný nárůst počtu provede-
ných, což lze vysvětlit nutností testo-
vání při čerpání některých služeb po 
oznámeném rozvolňování opatření. 
Nemocnice již provedla cca 26 000 
antigenních testů. Pozitivita u těchto 
testů se pohybuje pod 1 %.

c) Očkování – v postupu očko-
vání se zatím nic nemění. Přetrvává 
nedostatek očkovacích látek a očko-
vací centrum je využito ze 60 % jeho 
kapacity. Pomalu se přesouvá těžiště 
boje s pandemií COVID 19 právě do 
oblasti očkování. Podle posledních 
informací má dojít v měsících květ-
nu a červnu k výraznému navýšení 
počtu dodávaných vakcín, až v ta-

Nemocnice – město, nebo kraj?
Snad už obecně je známo, že su-

šickou nemocnici převzalo město 
v r. 1998, aby zabránilo jejímu zru-
šení, které připravoval tehdejší kla-
tovský okres pod vedením ODS. Po 
převzetí městem byla nemocnice re-
konstruována a stabilizována a dál 
sloužila obyvatelům, ale i návštěv-
níkům regionu.

Péče a pozornost, jež město po-
tom nemocnici věnovalo, však ne-
byly dostatečné, a neřešené drobné 
potíže postupně přerůstaly ve vel-
ké problémy; značně zanedbávaný 
byl i generační problém. Proto teh-
dejší vedení města hledalo, jak se 
nepříjemné zátěže a souvisejících 
starostí zbavit, a rozhodlo se ne-
mocnici pronajmout: podařilo se 
mu to v r. 2015.

Nájemce pojal nemocnici, a to 
zcela logicky, jako podnikatelský 
projekt, tedy s cílem dosáhnout zis-
ku. To se ovšem za současného re-
žimu periferní nemocnici poskytu-
jící základní akutní péči obyčejným 
lidem asi podařit nemůže, takže 
když podnikatelský záměr selhal, 
cílem nájemce se stalo minimali-
zovat ztráty (před pronájmem byla 
průměrná roční ztráta nemocnice 
necelých 1,3 mil. Kč), a tak akutní 

péče byla v nemocnici postupně 
redukována.

Na nátlak veřejnosti město v r. 
2019 převzalo nemocnici zpět. Jak 
se však ukazuje, nikoli proto, aby ji 
dále provozovalo, ale aby se jí zba-
vilo už defi nitivně: cílem části ve-
dení města a zastupitelstva je, aby 
nemocnici převzal a nadále provo-
zoval kraj. Otevřeně to prohlásil 
městský radní a krajský zastupitel 
Pavel Javorský na jednání městské-
ho zastupitelstva 21. dubna 2021, 
když opakoval předchozí vyjádře-
ní starosty a některých dalších za-
stupitelů. A ke splnění tohoto cíle 
zřejmě vedení města spolu s vede-
ním nemocnice i vedením dozorčí 
rady důsledně směřuje a dělá pro to 
vše, co mu zákon, ať už je jakýko-
liv, umožňuje, např. obstrukčním 
jednáním a zadržováním věcných 
informací.

Toto řešení je však rizikové v tom 
(rizikové pro obyvatele regionu, ni-
koliv pro současné vedení města), 
že o nemocnici již nebude rozho-
dovat město Sušice, ale zastupitel-
stvo krajské, jehož členové budou 
mít jiné zájmy a budou je, pocho-
pitelně, i prosazovat. Výsledek pak 
bude odpovídat tradiční demokracii 

moci, tedy skutečným zájmům silo-
vé většiny v krajském zastupitelstvu. 
Vzhledem k tomu, že sušický regi-
on, voličsky příliš nezajímavý, bude 
v kraji vždy zastoupen jen minoritně 
a že navíc ne všichni krajští zastu-
pitelé preferují nemocnici městskou, 
budoucnost se jeví spíše chmurně.

Riziko zvyšuje i fakt, že kraj má 
se svými současnými nemocnice 
svých starostí dost a dost a lze si jen 
těžko představit, že si bude chtít roz-
šířit své problémy se zdravotnictvím 
ještě převzetím sušické nemocnice. 
Kraj sice deklaroval ochotu Suši-
ci s provozem nemocnice pomoci 
a snad i skutečně zvažuje možnost 
nemocnici převzít (iDnes 19. listo-
padu 2020), ale „pracovní skupi-
nou“ poněkud rozpačitě prováděná 
„analýza situace v nemocnici“, která 
měla být už dávno hotova do tří mě-
síců, tomu příliš nenapovídá. Je po-
chopitelné, že kraj nemá zájem ne-
mocnici převzít a pak být případně 
nucen ve věci sušické nemocnice dě-
lat nepopulární rozhodnutí, zvláště 
pak před volbami. Bezpochyby rád 
tuto možnost přenechá městu. Po-
někud liknavý postup vedení kraje 
(hraje v tom roli shodná stranická 
příslušnost?) pak nahrává tomu, aby 

nemocnice „odumřela“ jaksi sama 
ještě v péči města, takže pro vedení 
kraje bude problém vyřešen.

V současné situaci, kdy se stát 
zbavil odpovědnosti vedle jiného 
i za zdravotnictví jejím přesunutím 
na kraje a kdy základní ideou státu 
je „o peníze jde v první řadě, a to 
za koukoliv cenu“, může být per-
spektivním právě to řešení, aby ne-
mocnice patřila městu, aby jí byla 
určena role v systému krajského 
zdravotnictví a aby KRAJ s provo-
zem nemocnice Sušici POMÁHAL 
(čemuž se kraj jistě bránit nebude, 
zvláště před volbami). K tomu je 
ovšem bezpodmínečně NUTNÁ 
AKTIVNÍ ÚČAST MĚSTA, tedy 
rady města, neboť zastupitelstvo se 
po silném lobbingu zastupitelkou 
Staňkovou v r. 2019 zbavilo mož-
nosti o nemocnici rozhodovat a tuto 
moc předalo městské radě. Aktivní 
účast města ovšem vyžaduje, aby 
rozhodující městští radní a zastupi-
telé na ně navázaní mezi své zájmy 
přidali I ZÁJEM O NEMOCNICI 
a obyvatele regionu, kteří služby 
nemocnice potřebují; jejich vlastní 
zájmy tím bezpochyby utrpět nemu-
sejí. 29. dubna.2021

Vladimír Říha

Z informací, které pan ředitel 
sušické nemocnice poskytuje ob-
čanům, jsme se nedozvěděli, kolik 
nyní provoz nemocnice stojí a kdy 
bude obnoven chod lůžkového chi-
rurgického oddělení. Vzpomeňme, 
že jedním z důvodů odvolání bý-
valých jednatelů loni v září byly 
vysoké mzdové náklady. Nyní, po 
půlroce působení nového vede-
ní, pan ředitel zastupitelům sdě-
lil, že mzdové náklady jsou 10–11 
mil. Kč měsíčně, tedy přibližně 
stejné jako před rokem. Údajně 
se proplácí více přesčasů. Ve fi -
nančním plánu pro letošní rok je 
ale pro 2. pololetí plánováno do-
konce 12 mil. Kč.

 A jak je to s úhradami zdravot-
ních pojišťoven? Zálohy od VZP jsou 
letos o 13 mil. vyšší, než tomu bylo 
loni. Ukazuje se, že měli pravdu za-
stánci vysoké dotace v prvním roce 
chodu nemocnice, kdy byly zálohové 
příjmy od pojišťoven startovní, tedy 
nízké. Pokud bude mít nemocnice 
výkony (nyní vykazuje především 
covid pacienty), úhrady se budou 
každým rokem navyšovat a v dů-

Reakce na pravidelné Informace z nemocnice 
aneb CO JSME SE NEDOZVĚDĚLI

Reakce na článek od jednatele Sušické nemocnice s.r.o, 
Informace z nemocnice ze dne 23. 4. 2021 

Pan jednatel Vlček v článku Infor-
mace z nemocnice, v bodě 2. Forenz-
ní audit nemocnice, uvádí, že si zadal 
jako jednatel společnosti Sušická ne-
mocnice s.r.o „tzv. forenzní audit“. 
Údajně to měl udělat téměř okamži-
tě po svém nástupu do své funkce. 
Dne 14. 9. 2020 byl jmenován radou 
města do funkce jednatele společnos-
ti a v ten samý den byl, podle jeho 
tvrzení, zadán forenzní audit. Není 
pravdou, že by o této skutečnos-
ti a před svým zvolením do funkce 
jakkoliv informoval valnou hroma-
du tj. radu města či dokonce, že by 

k tomu byla nějaká informace v zápi-
su či usnesení z rady města. Dále mu-
sím konstatovat, že asi nikdo dodnes 
neví, kromě pana jednatele, co je ob-
sahem smlouvy na „tzv. forenzní au-
dit“. Opakovaně byl jednatel vyzván 
k dodání této smlouvy, jak některými 
zastupiteli, tak i členem dozorčí rady 
Vladimírem Říhou. Bohužel bez re-
akce ze strany jednatele. Proto nezby-
lo nic jiného než si požádat o tyto in-
formace podle zákona „o svobodném 
přístupu k informacím“. Do dnešního 
dne nebyly informace dodány. 

 Pavel Hais, radní města Sušice

sledku toho bude logicky klesat po-
třeba dotace od města.

Občané se také nedozvěděli, 
kdy, a zda vůbec, začne nemocni-
ce znovu operovat. Má tedy pacient 
např. s bolestí břicha zamířit do su-
šické nemocnice, nebo je to ztráta 
času? Takové informace bychom 
přivítali, neboť covidoví pacienti 
již naštěstí ubývají a nemocnice se 
vracejí “do starých kolejí”.

Z údajů o počtu personálu je 
zřejmé, že za více než půl roku 
působení nového vedení přibylo 8 
zaměstnanců, celkem 11, 4 úvazků 
(některým stávajícím zaměstnan-
cům se úvazek navýšil). Zároveň 
ale ubylo 5 lékařů (2,3 úvazků), 
což jsou právě ti nositelé výkonů, 
tedy peněz od pojišťoven.

Výše dotace, kterou bude město 
poskytovat nemocnici, je jistě dů-
ležitá, avšak za důležitější považu-
ji rozsah poskytovaných služeb. Ve 
hře o budoucnost nemocnice je i Pl-
zeňský kraj, ale konečné rozhodnu-
tí musí padnout doma, u sušických 
zastupitelů. Milena Stárková, 

zastupitelka (ČSSD)

Jak jsme avizovali v minulém 
čísle SN, přinášíme nyní pohled ze 
sušické nemocnice přímo od zdra-
votníků, kteří o covidové pacien-
ty pečují. Své zkušenosti a postře-
hy z nejhoršího období pandemie 
poskytli primář interního odděle-
ní MUDr. Jakub Tocháček a hlavní 
sestra Mgr. Věra Petrů. 

V čem se změnila vaše práce 
a co nového jste se museli naučit?

MUDr. Tocháček: „Změnila se 
v intenzitě a počtu ošetřených paci-
entů, naučení se doporučených lé-
čebných postupů u onemocnění co-
vid 19 nebylo obtížné, nejsou složité. 
Další nutností bylo osvěžení základů 
epidemiologie a hygieny.“

Mgr. Petrů: „Když se ohlédnu 
rok zpětně, na jaře by si nikdo z nás 
nedokázal představit, co vše bude 
covidová doba obnášet, jaké útrapy 
covid přinese a s čím vším si muse-
li zdravotníci projít. Při druhé covi-
dové době na podzim přišel covid 
v daleko horším dopadu, kdy jsme 
se museli postarat o všechny covi-
dové pacienty. Zdravotníci se museli 
naučit starat se o tyto pacienty 
v ochranných pomůckách, v souvis-
losti s tím dodržovat spoustu důleži-
tých hygienických opatření a postupů. 
Nebylo to pro nikoho jednoduché.“

Co bylo nejobtížnější po fyzic-
ké a co po psychické stránce?

MUDr. Tocháček: „Spánková 
deprivace, ale především pocit, že 
mnoha pacientům i přes adekvátní 

léčbu nedokážeme pomoci, těžký 
průběh onemocnění covid 19 by se 
v tomto dal nejlépe připodobnit k po-
kročilé fázi zhoubného onemocně-
ní, pacienti jsou podobně vyčerpaní, 
unavení, hubnou, léčebné možnosti 
jsou omezené a šance na uzdravení 
není vysoká.“

Mgr.Petrů: „Zdravotníci začína-
li s obrovským nasazením, do práce 
vložili vše. Samozřejmě postupem 
času byli po fyzické stránce unavení 
a vyčerpaní, bez možnosti zastavit se 
a odpočinout si. Po psychické stránce 
bylo určitě nejvíce náročné pečovat 
o spoustu nemocných a umírajících 
lidí. Nejhorší bylo to, že jsme nevi-
děli světlo na konci tunelu. Když už 
jsme si mysleli, že bude lépe a svítá 
na lepší časy, vzápětí přišla další rána 
a vrácení zpět do reality.“

Nastala někdy nezvyklá situace 
a pokud ano, jak se vám jí poda-
řilo vyřešit?

MUDr. Tocháček: „Celá nastalá 
situace byla nezvyklá, před jedním 
a půl rokem bychom tomu co nasta-
ne nikdo nevěřili.“

Mgr. Petrů: „Těch nezvyk-
lých a neočekávaných situací bylo 
mnoho. Ale myslím, že nejhorší 
byla doba, kdy onemocněl větší 
počet personálu covidem-19 a ře-
šili jsme obsazení jednotlivých 
pracovišť ze dne na den.“

Neuvažovali jste o změně 
zaměstnání?

MUDr. Tocháček: „Opakovaně.“

Mgr. Petrů: „Možná ano, ale nebyl 
čas a prostor na pochybnosti či dokon-
ce uvažování o změně zaměstnání.“

Co vám pomáhá vytrvávat?
MUDr. Tocháček: „Víra v lepší 

zítřky a pocit, že jsem zde pacien-
tům prospěšný.“

Mgr. Petrů: „Jsou to právě hlav-
ně ti pacienti, pro které tady jsme. 
Určitě je to i výborný kolektiv lidí, 
kdy nám náročné období ukázalo, jak 
důležitá je vzájemná týmová spolu-
práce a spolehnout se tak jeden na 
druhého. Velice nám pomáhala jaká-
koliv minimální podpora lidí z veřej-
nosti, která nám dávala další energii 
a pocit, že v tom nejsme sami a že si 
naší práce váží. 

A samozřejmě nesmím zapome-
nout na naše rodiny, které nám byly 
a jsou po celou dobu velkou oporou 
a pomocí při každodenním pracov-
ním vytížení.“

Velké poděkování patří všem 

pracovníkům, kteří vytrvali. 
Chtěli byste ale vy sami někoho 
obzvláště vyzdvihnout?

MUDr. Tocháček: „Veškerý per-
sonál oddělení JIP a standardního 
oddělení, který se staral o covid po-
zitivní pacienty, jejich nasazení bylo 
bezprecedentní, snaha a sebeoběto-
vání velmi vysoké, pro běžného laika 
nepředstavitelné. Zasluhují opravdo-
vý obdiv a úctu a já jim i touto for-
mou upřímně VELMI DĚKUJI.“

Mgr. Petrů: „Mé poděková-
ní opravdu patří všem zaměstnan-
cům, kteří s plným nasazením pe-
čují o naše pacienty. Všichni dělají 
maximum, co je v jejich možnostech 
a silách. Vážím si jejich odhodlání 
a úsilí, které v posledních měsících 
vynaložili a hlavně, že to nevzdali. 
Je to kolektiv lidí se společným cí-
lem a to, aby nemocnice fungovala.“

Děkuji za odpovědi.
Eduard Lískovec

Zdravotníkům v nemocnici pomáhá 
vytrvávat i podpora z řad veřejnosti

kovém počtu, že by do konce červ-
na mohl být očkovaný každý občan 
nad 18 let. 

2. Forenzní audit nemocnice 
– omlouvám se za nepřesnost v mi-
nulém článku, který se týkal této 
problematiky. Forenzní audit byl 
prováděn a Konečná zpráva o Vý-
sledcích forenzního auditu Sušické 
nemocnice, s.r.o. byla předána za 
období od 1. 9. 2019 do 30. 9. 2020.

3. Další vývoj v poskytování 
zdravotní péče v nemocnici – mo-
mentálně dochází v nemocnici ke 
koncentraci péče o COVID+ paci-
enty na jednu lůžkovou stanici a JIP 
tak, abychom mohli začít poskyto-
vat standardní interní péči jako před 
pandemií. 

Zároveň začínáme jednání o roz-
sahu zdravotní péče poskytované 
v nemocnici v souvislosti s otevře-
ním chirurgického oddělení.

Možnosti poskytování této péče 
budou konzultovány se zastupitel-
stvem města Sušice, krajským úřa-
dem, plátci poskytované péče (zdra-
votními pojišťovnami) a klíčovým 
bude zajištění personálu.

O dalším vývoji budete informo-
váni buď prostřednictvím Sušických 
novin nebo na internetových strán-
kách nemocnice. 

Bc. Jiří Vlček, MBA
jednatel společnosti 

Sušická nemocnice, s.r.o.

 VÝZNAMNÁ VÝROČÍ
 40 let – výročí úmrtí Boba Marleyho

Bob Marley, vlastním jménem 
Robert Nesta Marley (6. února 
1945, Nine Mile, Jamajka – 11. květ-
na 1981, Miami, Florida, USA), byl 
zpěvák, skladatel a rastafarián. 

Narodil se roku 1945 na farmě 
dědečka z matčiny strany v Nine 
Mile v Saint Ann Parish na Jamajce. 
Svého otce Norvala Sinclaira Mar-
leyeho moc neznal. Aby zajistil ro-
dinu, musel Norval často pracovat 
daleko mimo domov a když bylo Bo-
bovi teprve 10 let, zemřel jeho otec 
na infarkt. Bob zůstal sám s matkou, 
Cedelle Booker. Ta se však vdala za 
amerického úředníka a už dva roky 
po smrti Norvala se i s Bobem pře-
stěhovala do Ameriky do Trench-
town v Kingstonu. To byl začátek 
Marleyovy velkolepé kariéry. Ne-
trvalo dlouho a stal se součastí vo-
kální skupiny s Bunny Wailerem 
a dalšími. Věnoval se především re-
ggae, v té době novému hudebnímu 
stylu. Jeho kariéře také velice po-
mohlo, když ho Joe Higgs, úspěšný 
vokalista, naučil hrát na kytaru. To 
časem vedlo k složení těch nejpopu-
lárnějších reggae skladeb vůbec. Za 
svůj život získal Bob nejen mnoho 
hudebních ocenění, ale i Mírovou 
medaili za pomoc v boji za sprave-
dlnost a mír v zemích třetího světa, 
a je součástí Rock and Roll Hall of 
Fame. V roce 2001 za celoživotní 
dílo dostal Cenu Grammy. I přesto, 
že je Bob Marley již 40 let po smr-
ti, lidé stále poslouchají a oceňují 
jeho hudbu.

Jaký byl hlavní přínos Boba 
Marleyho a proč je dobře si jeho 
výročí připomenout?

Bob Marley byl ge-
niální hudebník, který 
do světa hudby přine-
sl mnoho, ale největší 
vliv měl přece jen na hudební styl re-
ggae. Nejen že je považován za jed-
noho z nejlepších interpretů tohoto 
stylu, ale díky Marleymu se dostal 
tento žánr hudby na světovou úro-
veň. I přesto, že popularita reggae 
v dnešní době klesá, stále můžeme 
spatřit některé jeho znaky v jiných 
populárních hudebních stylech, jako 
například rap, jehož počátek byl ve 
velké míře ovlivněn právě reggae. 

Bob Marley byl významnou 
osobností co se týče hudby, ale byl 
mimo jiné uznáván i pro poučné 
a motivační psaní, které se zobra-
zuje v jeho textech. Ve svých pís-
ních propagoval především klid, lás-
ku a pohodu. Mezi jeho nejznámější 
citáty patří: „Every man got a right 
to decide his own destiny.“ (Každý 
člověk má právo rozhodovat o svém 
vlastním osudu.)

„Don’t gain the world and lose 
your soul, wisdom is better than sil-
ver and gold.“ (Nezískávejte svět 
a neztrácejte duši, moudrost je lepší 
než stříbro a zlato.)

„Better to die fi ghting for free-
dom than be a prisoner all the days 
of your life.“ (Lepší zemřít v boji za 
svobodu, než být vězněm po všechny 
dny svého života.)

„A hungry mob is an angry 
mob.“ (Hladový dav je rozzlobe-
ný dav.)

Zdroje: cs.wikipedia.org, 
inews.co.uk

Šimon Svoboda, sexta A 
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Zasedání zastupitelstva města
Usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne 21. dubna 2021

• Zastupitelstvo města schválilo příjemce a výši dotací na podporu 
pravidelné činnosti kulturních, zájmových a volnočasových organizací na 
rok 2021 podle přílohy č. 1 a pověřil starostu města podpisem smluv o po-
skytnutí dotace na pravidelnou činnost kulturních, zájmových a volnoča-
sových organizací. Částky budou vyplaceny z org. 190.
• Zastupitelstvo města schválilo příjemce a výši dotací na podporu 

pravidelné činnosti sportovních organizací na rok 2021 podle přílohy č. 3 
a pověřil starostu města podpisem smluv o poskytnutí dotace na pravidel-
nou činnost sportovních organizací. Částky budou vyplaceny z org. 183.
• Zastupitelstvo města schválilo příjemce a výši dotací na podporu 

pravidelné reprezentace dospělých v mistrovských soutěžích na rok 2021 
podle přílohy č. 5 a pověřil starostu města podpisem smluv o poskytnutí 
dotace na pravidelnou reprezentaci dospělých v mistrovských soutěžích. 
Částky budou vyplaceny z org. 194.
• Zastupitelstvo města schválilo poskytnutí dotace na zajištění soci-

álních služeb Oblastní charitou Sušice pro rok 2021 ve výši 250 000 Kč 
s rozdělením na soc. služby: Pečovatelská služba (identifi kátor: 2850203) 
160 000 Kč, Odlehčovací služba (identifi kátor: 5068876) 40 000 Kč a So-
ciální poradna Racek (identifi kátor: 5968813) 50 000 Kč. Částka bude 
hrazena z org. 192, kap. 61.
• Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 1, kterým se 

org. 1713 – Lokalita Pod Kalichem – infrastruktura zvýší o částku 350 
tisíc Kč a o tutéž částku se sníží org. 73 – Rezerva na investice a provoz.
• Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 3, kterým se 

nová rozpočtová organizace č. 1804 – „Kotelna K2 teplovod PD“ zvýší 
o 300 tis. Kč a o tutéž částku se sníží rozpočtová organizace č. 73 – „Re-
zerva – investice a provoz“.
• Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 7, kterým se 

org. 2108 – DPS čp. 56 kuchyně – podlaha, elektroinstalace zvýší o částku 
350 tis. Kč a o tutéž částku se sníží org. 1923 – Daliborka – stavební úpravy.
• Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 8, kterým se 

zřizuje org. 2121 – Dotace COVID SMS a zároveň se org. 2121 – Dotace 
COVID SMS povýší v příjmové i výdajové části o částku 93.736,50 Kč.
• Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 10 – přijetí 

účelové dotace od Krajského úřadu Plzeňského kraje, kterým se povýší 
příjmová i výdajová část org. 250 Sociální služby města Sušice v celkové 
výši 29.605.980 Kč. 
• Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 12, kterým 

se org. 250 – Sociální služby města Sušice povýší v příjmové i výdajové 
části o částku 311.827,83 Kč.
• Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 13, kterým se 

org. 250 – Sociální služby města Sušice povýší v příjmové i výdajové části 
o částku 347.963,62 Kč.
• Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 16, kterým 

se org. 2121 – Dotace COVID SMS povýší v příjmové i výdajové části 
o částku 64.352,62 Kč.
• Zastupitelstvo města schválilo Plán rozvoje sportu města Sušice, 

vypracovaný kolektivem organizace Sportoviště města Sušice, p.o. v úno-
ru 2021, podle přílohy. 
• Zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji pozemku p.č. st. 3363 o vý-

měře 53 m2 (zastavěná plocha a nádvoří) a části pozemku p.č. 1926/12 
o výměře cca 40 m2 (ostatní plocha – jiná plocha) v k.ú. Sušice nad Otavou 
Hasičskému záchrannému sboru Plzeňského kraje, krajské ředitelství, Kap-
lířova 9, P.O. BOX 18, 320 68 Plzeň, za kupní cenu 650 Kč za m2 a nákla-
dy spojené s prodejem; a pověřil starostu města podpisem kupní smlouvy.
• Zastupitelstvo rozhodlo o bezúplatném nabytí pozemků p.č. 2261/11 

(ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 826 m2, 2261/12 (ostatní plo-
cha – ostatní komunikace) 69 m2, 2261/13 (ostatní plocha – ostatní komuni-
kace) 339 m2 , 2261/14 (ostatní plocha – jiná plocha) 67 m2, 2261/15 (ostatní 
plocha – ostatní komunikace) 16 m2, 2261/16 (ostatní plocha – ostatní ko-
munikace) 52 m2, 2261/17 (ostatní plocha – jiná plocha) 46 m2 v k. ú. Sušice 
nad Otavou z majetku Plzeňského kraje, se sídlem Škroupova 1716/18, Pl-
zeň, do majetku města Sušice; a pověřil starostu města podpisem smlouvy.
• Zastupitelstvo města rozhodlo vydat na základě § 14 zákona č. 

565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v sou-
ladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Obecně závaznou vyhlášku 
č. 1/2021 kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 3/2019 o místním po-
platku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využí-
vání a odstraňování komunálních odpadů, s účinností od 1. června 2021.
• Zastupitelstvo města Sušice rozhodlo vydat na základě ustanovení 

§ 10 písm. d) a ustanovení § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a na základě usta-
novení § 5 odst. 6 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, Obecně 
závaznou vyhlášku č. 2/2021 o nočním klidu.
• Zastupitelstvo města vzalo na vědomí informaci o činnosti nemocnice.
• Zastupitelstvo města vzalo na vědomí informaci o činnosti MP Su-

šice za rok 2020
• Zastupitelstvo města vzalo na vědomí informaci o činnosti Krizo-

vého štábu města a ORP za období březen 2020 – březen 2021
• Zastupitelstvo města zvolilo pana Bc. Vratislava Němce novým 
členem fi nančního výboru zastupitelstva jako kandidáta navrženého za 
hnutí ANO 2011.
Kompletní usnesení z jednání zastupitelstvaměsta na www.mestosusice.cz

Krizový štáb ORP Sušice informuje:

Koncem roku přišla nabídka z Diecézní charity České Budějovice na vy-
užití prostředků ze „Sbírky pro Česko“, kde byly vymezeny částky pro jednot-
livé cílové skupiny klientů. Jako prioritu jsme viděli nákup generátorů kyslí-
ku do naší půjčovny kompenzačních pomůcek, které mohou výrazně pomoci 
při rekonvalescenci po prodělaném onemocnění Covid 19, ale i při jiných re-
spiračních chorobách. V současné době tedy můžeme nabídnout k zapůjčení 2 
profesionální přístroje včetně příslušenství, za půjčovné 50 Kč denně a s vrat-
nou zálohou 3000 Kč (individuálně lze částku upravit podle možností klienta). 

Další projekt, který byl fi nančně podpořen z této sbírky, je „Čtvrteční 
polévka“. Navazuje na tradiční adventní akci „Polévka pro souseda“, kdy 
na vánočních trzích rozdáváme teplou polévku, jako výraz solidarity mezi 
lidmi. Poprvé 13. 5. 2021 (a pak každý druhý čtvrtek v měsíci) v rámci 
výdeje potravin v Sociální poradně Racek nabídneme potřebným lidem 
teplou polévku, kterou pro tyto účely uvaří a částečně i zafi nancuje sušická 
restaurace Pípa a Vývrtka. V rámci „Sbírky pro Česko“ jsme chtěli pod-
pořit i konkrétní jednotlivce. Pro naši dlouholetou klientku, která žije osa-
moceně a vůbec nevychází ze svého bytu, jsme z tohoto projektu zajistili 
příspěvek na hygienické pomůcky. Množství předepsané lékařem je nedo-
stačující a jejich zakoupení nad rámec hrazený pojišťovnou je 
pro ni velmi fi nančně zatěžující. Zakoupené pomůcky budou 
naše pečovatelky postupně dovážet ke klientce domů. 

Jsme rádi, že se nám kromě zajištění základního chodu 
služeb péče daří realizovat projekty, 
které pomáhají posunout naše poslání 
a možnosti zase o kousek dál. Není 
vždy jednoduché najít prostředky na 
všechny nápady a myšlenky, které 
máme, ale díky sbírkám, projektům 
některých nadací a v neposlední řadě 
také díky podpoře dárců, se to daří. 
Jako organizace chceme, aby naše 
služby byly kvalitní, profesionální, 
přitom lidské a důstojné. V případě 
jakýchkoliv dotazů či připomínek se 
na nás obraťte, rádi se vám budeme 
věnovat. www.susice.charita.cz

Oblastní charita Sušice. 

Jak pomáhá „Sbírka pro Česko“

I přes aktuální nepříznivou situaci stále zdárně pokračuje projekt na roz-
voj sociálních služeb na Sušicku, který odstartoval v březnu minulého roku. 
V nedávné době se uskutečnila první série setkání „u kulatého stolu“, kde 
byly pro různé skupiny obyvatel na Sušicku stanoveny silné a slabé strán-
ky sociální oblasti a také příležitosti a ohrožení této oblasti. Zároveň byla 
formulována vize, jak by měla ideálně vypadat sociální oblast regionu po 
realizaci právě připravovaného plánu. Účastníci setkání ve vizi například 
naformulovali, že by mohla být v regionu dostupná terénní i pobytová palia-
tivní péče v dostatečném rozsahu, chráněné bydlení pro osoby s mentálním 
postižením nebo podpora pro rodiny v tísni a další.

Nyní jsou již naplánována další setkání, kde se budeme společně více 
bavit o konkrétních silných či slabých stránkách, problémech a potřebách 
v sociální oblasti. O tom, co a jak je možné řešit, co je potřeba dále rea-
lizovat nebo například jak zajistit potřebné služby do budoucna. Setkání 
proběhnou formou online videokonference a jsou otevřená pro všechny, 
koho toto téma zajímá. Uskuteční se:
• 18. května od 10.00 k oblasti služeb pro seniory
• 18. května od 13.00 k oblasti služeb pro osoby se zdravotním postižením 
• 20. května od 10.00 k oblasti služeb pro rodiny s dětmi 
     a osoby ohrožené sociálním vyloučením 

Pozvánky na setkání včetně informací k celému projektu naleznete na 
webové sekci „Sociální služby“ na webové stránce města Sušice (https://
www.mestosusice.cz/) pod záložkou „Městský úřad“ – „Sociální služby“. 

Pro připojení na setkání je nutné mít k dispozici počítač či tablet (nebo 
i telefon), přístup k internetu a mikrofon (případně webkameru). Pokud 
byste se setkání rádi zúčastnili, ale cokoliv vám v tom brání, neváhejte se 
obrátit na Veroniku Marouškovou, DiS., koordinátorku projektu, z Cen-
tra pro komunitní práci západní Čechy, tel.: 607 027 926, e-mail.: vero-
nika.marouskova@cpkp.cz. V případě zájmu prosím svou účast potvrďte 
na uvedené kontakty. Děkujeme a těšíme se na diskusi k sociální oblasti!

Projekt „Aktualizace komunitního střednědobého plánu rozvoje sociál-
ních služeb na Sušicku“, který je fi nancován z prostředků ESF a státního 
rozpočtu ČR v rámci Operačního programu Zaměstnanost, realizuje Cen-
trum pro komunitní práci západní Čechy v partnerství s městem Sušice. 

Centrum pro komunitní práci 
Západní Čechy

Plánování rozvoje sociálních služeb na Sušicku pokračuje 

Informace k provozu škol a školských zařízení od 3. května 2021 
Z důvodu poklesu počtu případů onemocnění COVID-19 v okresech 

Plzeňského kraje byl provoz MŠ od 26. 4. 2021 obnoven standardním 
způsobem:
– bez omezení počtu dětí ve skupině nebo třídě, bez testování dětí a pro 
všechny děti navštěvující tyto MŠ
– není povinnost nosit ochranné prostředky k zakrytí úst a nosu u všech dětí 
docházející do MŠ v celé ČR
– nevztahuje se povinnost podrobit se testování jako podmínka osobní účas-
ti dětí v mateřské škole 

Na základě novelizace mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví 
ČR k omezení provozu ve školách a školských zařízeních se od 3. 5. 2021 
umožňuje osobní přítomnost žáků 2. stupně v rotačním režimu. Preventivní 
antigenní test se ve školách, kde doposud probíhalo s frekvencí dvakrát 
týdně, nově provádí s frekvencí jedenkrát týdně s tím, že test se provede 
první den osobní přítomnosti dítěte/žáka/studenta ve škole v daném týdnu. 
Preventivní test se provádí bezprostředně po příchodu do školy. Nebude-li 

dítě, žák nebo student přítomen v den termínu testování ve škole, testování 
se provede v den jeho příchodu. Pro žáky 2. stupně základní školy, žáky 
nižšího stupně šestiletého nebo osmiletého gymnázia a žáky prvních 
čtyř ročníků osmiletého vzdělávacího programu konzervatoře (tedy 
žáky, kteří doposud neprošli testování s frekvencí dvakrát týdně) platí, 
že jsou testováni dvakrát týdně. Důvodem je, že tito žáci se nyní vrací 
k prezenční výuce a dosud nebyli testováni. Žáci 2. stupně základní ško-
ly ve třídách nebo školách podle § 16 odst. 9 školského zákona se budou 
testovat již jedenkrát týdně. 

ZŠ Lerchova: • Od 3. 5. (sudý týden) prezenční výuka 6. A, B, C | 8. A, 
B, C, ostatní třídy distanční výuka
• Od 10. 5. (lichý týden) prezenční výuka 7. A, B, C | 9. A, B, C, ostatní tří-
dy distanční výuka

ZŠ TGM: • Od 3. 5. (sudý týden) prezenční výuka 7. A, B | 8. A, B, E všich-
ni žáci tříd zřízených podle § 16 odst. 9 ŠZ, ostatní třídy distanční výuka
• Od 10. 5. (lichý týden) prezenční výuka 6. A, B | 9. A, B, E všichni žáci tříd 
zřízených podle § 16 odst. 9 ŠZ, ostatní třídy distanční výuka 

Všichni povinně ochrana úst a nosu – zdravotnická obličejová maska spl-
ňující standardy MO MZd. -DŠ-
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kého odporu měl uschované zbraně 
i munici nejen v Písku, ale i v Sušici. 
V roce 1942 dochází k atentátu na 
Heydricha. Dostává informaci o pro-
hlídkách a hledání atentátníků přímo 
v jeho ulici. Velké napětí a nebezpe-
čí, které hrozí z nálezu zbraní je pro 
něj psychicky příliš. Přes zákaz vy-
cházení nese ukryté zbraně a muni-

ci k místu zv. ,,Amerika „ a tam vše 
zakopává. Strach je však stále větší. 
Druhý den vše vykopává a hází do 
řeky Otavy. Podobnou hrůzu zažívá 
i v Sušici. Je z toho psychicky zhrou-
cen, když si uvědomí, co by se stalo, 
kdyby gestapo našlo zbraně. Tohle 
byl jeden z okamžiků v jeho životě 
a jeho důsledky ho budou provázet 
i v osvobozené republice.

Vojtěch Scheinost, nyní student 
medicíny, je jako mnoho dalších 
mladíků po uzavření vysokých 
škol a tzv. ročník „21“ nasazen na 

Kdo byl ten tak dlouho očekáva-
ný pastýř svého lidu? Byl to Slavní-
kovec Vojtěch (956–997), knížecí 
syn mocného rodu, který ovládal 
východní a jižní část Čech – (celé 
2/5 území). Tento slavný kní-
žecí rod byl opravdu váž-
ným rivalem Přemys-
lovců. Dětství prožil 
Vojtěch na hradě Li-
bici ve východních 
Čechách. Tam se mu 
dostalo prvního vzdě-
lání i křesťanské vý-
chovy v duchu staroslo-
vanské tradice a posvátné 
liturgie. Velký vliv měla na 
chlapce jeho matka Střezimíra. Ve 
dvanácti letech odešel s misijním 
biskupem Adalbertem do Magde-
burku, kde nabyl širokého vzdělání. 
Patřil k nejvzdělanějším osobnostem 
své doby. Proto ho po návratu do 
Prahy a po smrti prvního pražského 
biskupa Dětmara zvolili jednomysl-
ně Čechové biskupem.

„Chtěj nechtěj, biskupem naším 
budeš!,“ volalo sborem shromáždění 
velmožů a duchovenstva.

Vojtěch, tento „první český Ev-
ropan“ se v 26 letech stává druhým 
pražským biskupem. S velkou ener-
gií, s láskou a nadšením koná svou 
pastýřskou službu. Pro své křesťan-
ské ideály však v zemi, kde dosud 
přežívalo mnohoženství, krutost 
mravů, krevní msta a obchod s otro-
ky, nalézal jen málo pochopení. Pro-
to odchází roku 989 do Říma, kde 
vstoupí do benediktinského kláštera 
na Aventinu. Kníže Boleslav II. však 
těžce nesl Vojtěchovu nepřítomnost 
a začal usilovat o jeho návrat. Podle 
letopisů byla země těžce sužována 
velikým suchem. A právě tehdy se 
biskup Vojtěch vrací domů se svý-
mi druhy. Jde zemskou stezkou ve-
doucí přes pohraniční hory hlubo-
kým hvozdem a dál ku Praze. Tam 
v lesích zakládá klášter r. 993 pro 
komunitu mnichů, které s sebou při-
vedl z Říma.

Putování svatého biskupa v na-
šem kraji zanechalo stopu ve vyprá-
vění, pověstech a legendách. Vyprá-
ví se, že na své cestě se měl zastavit 
na vrchu hory, kde se modlil a po-
žehnal české zemi. Podle legendy 
pak začalo vydatně pršet, země se 
zazelenala – a hora podle toho dosta-
la název Zelená Hora, pod níž poz-
ději vznikl také klášter, který se stal 
požehnáním pro celý kraj.

Další stopa úcty ke sv. Vojtěchu 
je kaplička přímo při úpatí hory, 
kudy putoval světec dál přes dneš-
ní obec Vrčeň. Jméno dostalo to mís-
to podle psů, kteří štěkali a vrčeli na 
neznámé poutníky. Ve farnosti Vr-
čeň je kostel zasvěcený sv. Vavřinci. 
Přesto však pouť se slaví na svátek 
sv. Vojtěcha (23. dubna) v krásné vel-

ké kapli na úpatí hory Štědrý. A opět 
tu nacházíme další „stopu“. V kap-
li při oltáři je ve skále prohlubeni-
na v podobě ležící postavy. Údajně 
tu prý měl sv. Vojtěch na své cestě 

přespat. Tato stále živá tradi-
ce připomíná sv. Vojtěcha 

a jeho putování naším 
krajem. Připomíná 
i jeho nadšení a zápal 
šíř it evangelium 
a křesťanství upro-
střed pohanství, hru-

bosti, pověr a nevě-
domosti. Svatý biskup 

chtěl vštěpovat křesťanské 
zásady do života lidu a uvést 

zemské zákonodárství i správu země 
do souladu s těmito zásadami. V tom 
je nám velkým příkladem a vzorem. 
Jeho náročnost na mravní úroveň 
těch, kdo stojí v čele a mají odpo-
vědnost za věci veřejné – to je stále 
aktuální poselství!

Když pak ale přímo před jeho 
zraky a to před chrámem byla sťa-
ta žena obviněná z nevěry, byl Voj-
těch hrůzou tak šokován, že znovu 
a nadobro odešel do Říma a již se 
nevrátil. Po vybití a vypálení rod-
né Libice se rozhodl jít jako misio-
nář k pohanským Prusům, kde byl 
23. dubna 997 zabit.

Pan profesor Petr Piťha v závěru 
své úvahy o sv. Vojtěchu píše: „Če-
chy vždy znovu rodí veliké mysli-
tele, kteří celé Evropě ukazují cesty 
a přinášejí zapomenuté vědomí o ce-
listvosti člověka. Vždy znovu mizí 
na cestách exilu či umlčeni doma. 
Vojtěch – symbol národní tragédie 
a národní velikosti! Velikosti v tom, 
že právě Vojtěch je českým světcem, 
že naše země je zemí velkých myš-
lenek a velkého poznání. Tragédie 
je v tom, že Vojtěch není uznávanou 
autoritou, že nejsme s to své myš-
lenky uskutečnit, protože nemáme 
kázně. Stali jsme se pyšnými, pro-
tože se honosíme slavnou minulostí, 
ale jsme leniví a prázdní ve své žité 
skutečnosti.

Co nám zbývá, nemáme-li uhy-
nout? – Uznat nárok našeho svatého 
biskupa. Vyslechnout jeho kázání. 
Přiznat si potřebu vytrvalosti, věr-
nosti, kázně. – Všem je nám třeba 
kázně a autority. Sáhněme po ní, 
přidržme se pevně jeho berly a dej-
me mu ne pouze ruku, ale též milu-
jící srdce. Nejen naši otcové po tisíc 
let, i my jsme mu dlužni pochopení, 
úctu a především synovskou lásku.“ 
(„Čechy a jejich svatí“ – 1999) 

Václav Diviš, 
(foto: detail z Votivního obrazu 

Jana Očka z Vlašimi – wikipedia)
Pozn. red.: 23. dubna na svátek 

sv. Vojtěcha a v den jeho smrti slou-
žil na jeho počest Václav Diviš mši 
přímo u dobové rotundy sv. Petra 
a Pavla ve Starém Plzenci. 

uky obstála. Sice jsme se potýka-
li s mnoha problémy především 
technického rázu, ale musím – 
a ráda! – poděkovat všem pedago-
gům, všem rodičům, všem žákům 
za to, jak nelehkou situaci zvládli. 
A doufám, že se vše zlepší nato-
lik, že budeme moci učit prezenč-
ně všechny obory. Umělecké škol-
ství v České republice je skoro 
světový unikát. 
Takto propra-
covaný systém 
najdeme má-
lokde. Věřím, 
že ani (snad již 
končící) krize 
ho nesrazí na 
kolena. A že 
se do základ-
ních umělec-
kých škol žáci 
vrátí. Těšíme 
se na ty stáva-
jící i na nově 
příchozí. 

Milena 
Naglmüllerová
ZUŠ Fr. Stupky 

Sušice

Kulturní aktuality

,,Na rtech jen píseň – v očích zář 
a v srdci klid – ne tíseň – osmah-
lá tvář.“

SKAUTSKOU STOPOU ZA br. VOJTĚCHEM SCHEINOSTEM-Sirem
K 100. výročí narození významného skautského vůdce 

Vítej doma, Petrofe!

Již několikrát jsem nejen 
v Sušických novinách informo-
vala o tom, že nás potkalo štěstí 
v podobě nového pianina znač-
ky Petrof. Ve čtvrtek 15. dubna 
se pianino nastěhovalo k nám 
do ZUŠky. Ještě jednou děkuji 
Nadaci manželů Komárkových, 
společnosti Cleverlance a všem 
přispěvatelům. Když jsem vloni 
v září podávala žádost, tak jsem 
úplně nevěřila. Ale povedlo se. 
Za veškerou podporu ještě jed-
nou díky – vážíme si jí!

A mohu se s vámi podělit 
i o další radost. Ve dnech 19. až 
21. května můžeme prezenč-
ně konat talentové zkoušky. 
Proběhnou samozřejmě v bu-
dově školy. Rozpis najdete jak 
v SN, tak na našem webu a FB. 
Na našich komunikačních kaná-
lech najdete kromě jiného také 
tři „výchovné minikoncerty“, 
které jsme sestavili z nahrávek 
a prací našich žáků. Jsou dů-
kazem toho, že i online výuka 
nese své ovoce.

Jsem přesvědčená, že naše 
ZUŠka v době distanční vý-

„Tentokrát se vraceli za svitu 
slunce, jehož palčivé paprsky spalo-
valy zemi. Hraniční říčka uprostřed 
vyprahlého hvozdu téměř vyschla. 
Muži nemuseli ani hledat brod. Dva-
náct mnichů si vykasalo své zaprá-
šené hábity a snadno přecházeli po 
oblých balvanech. Země čekala na 
deště jako na spásu. Třináctý mezi 
poutníky byl biskup Vojtěch. Opíral 
se o svou pastýřskou hůl. Konečně 
doma! Jeho návrat z Říma byl očeká-
ván. Na druhém břehu na svahu stál 
jezdec. Popojel jim vstříc. Nepolíbíš 
rodnou zemi, drahý pastýři? Země 
žízní po tobě ...“

Tak líčí spisovatel Vladimír 
Körner návrat sv. Vojtěcha do Čech 
v r. 992 ve své knize Smrt svatého 
Vojtěcha (1993).

Stopy svatého Vojtěcha

Na úvod vzpomínky si pod por-
trétem přečtěte verš z rukopisu z doby 
okupace skautského vůdce, člověka 
s dobrodružným a statečným du-
chem. Vojtěch Scheinost se narodil 
5. 8. 1921 v Brně ve vážené rodině. 
Byl pravnukem zakladatele sušického 
sirkařství. Za svého mládí se zapojil 
do skautského hnutí, jak sám uvádí, 
v roce 1936. Snad proto měl ve skaut-
ském oddíle druhou přezdívku Sirka. 
Před 2.sv.válkou jako student společně 
s kamarády vytvářeli skautské – ju-
nácké společenství a měli své plány do 
budoucna. Skautské hnutí se úspěšně 
rozvíjelo a chlapci i děvčata si moh-
li užívat volnosti a svobody. Období 
šťastného mládí však nemělo trvat 
dlouho. Vojtí, tak mu říkali v rodině, 
a tak se také podepisoval v dopisech, 
si utvářel své postoje. V té době se do-
stává do Písku, kde studuje na gym-
náziu a bydlí u rodiny Merxbauerů. 
Pevné přátelství vzniká s jejich synem 
Karlem, pozdějším právníkem, který 
v roce 1948 emigroval. Zde Vojta na-
chází druhou rodinu a vzájemné krás-
né vztahy dokazují dopisy a vzpomín-
ky z obou stran. Ze zápisu píseckého 
gymnázia je uveden Vojtěch Schei-
nost jako studující mediciny.

Skauting na začátku Protektorá-
tu ještě existuje, ale již s nebezpečím 
z porušování různých omezení. Byl 
násilně zrušen v roce 1940. Junác-
kému slibu je Vojtěch věrný i v této 
těžké době, ale ještě si plně neuvědo-
muje možné důsledky svého koná-
ní. Nemáme dnes přesné informace 
o jeho protinacistické činnosti. Víme 
však, že existovala skupina v Suši-
ci i Písku, která byla uskupena ko-
lem Vojty. Pro případ protiněmec-

práci do Německa. Aby se vyhnul 
práci ve výrobě, úmyslně ničil za-
řízení – soustruh s poznámkou, 
že není technický typ. Jeho další 
doškolování ve výrobě postrádalo 
smysl, a tak se dostal do lazaretu 
jako ošetřovatel. Práce ho jako bu-
doucího lékaře bavila a byl velice 
oblíben. Opět kolem sebe vytváří 
okruh přátel. Právě odtud pochází 
množství dopisů, a proto je díky 
nim možno zmapovat jeho život za 
okupace a jeho protinacistické po-
stoje. V dopisech se objevuje jeho 
další přezdívka Fakir. Práce v laza-
retu byla velmi náročná a bylo zde 
nebezpečí infekce, např. tuberku-
lóza. Nejhorší pro něho stejně jako 
pro ostatní byly nálety, kdy museli 
do krytů i několikrát za den. 

Po návratu do osvobozené vlasti 
se vrací jako kapitán. Ihned se zapo-
juje do obnoveného skautského hnu-
tí. Nyní již pod jeho nejznámější pře-
zdívkou Sir. Byl jedním z prvních 
činovníků a znovuzakladatelů skaut-
ského střediska v roce 1945 v Sušici. 
Stává se okrskovým velitelem. Jeho 
dívkou se stává Ida Čížková, rovněž 
skautka, dcera ředitele Sola. Postup-
ně však přichází rozčarování z budou-
cího vývoje a pozvolné slučování se 
SČM. Vojtěch Scheinost, Sir, byl čle-
nem skupiny, která převáděla ilegálně 
přes hranice ve spojení se skautským 
vůdcem, knězem Bohumilem Marou-
šem z Hartmanic, nebo kapucínem 
P. Josefem Cihlářem-Alešem z klášte-
ra. Marouš zatčen 1949, odsouzen na 
18 let a Cihlář zatčen 1954, vyfasoval 
12 let. Br. Scheinost pořádal poslední 
tábor r.1947 nedaleko Prášil a ve vede-
ní tábora mu pomáhal známý sušic-

ký rodák Václav Podlaha. Scheinos-
tovi se podařilo uniknout zatčení za 
pomoci několika skautů. Odešel do 
emigrace, za ním tajně odešla i jeho 
dívka Ida. V Chile, si otevřel lékař-
skou praxi. Po rozchodu s manžel-
kou Idou nastává velký zlom v jeho 
dalším životě. Došlo k osobní tragé-
dii, když po těžkém střetu s vlakem 
mohl být jeho život ukončen, ale osud 
chtěl jinak. Vojta byl několik měsíců 
upoután na lůžku. Psychicky a těles-
ně zničeného se jej ujal jeden pastor. 
Ten se svou četnou rodinou vstoupil 
do jeho života. Jeho dcera Encarna-
ción se stala v roce 1957 jeho druhou 
manželkou. Jelikož se Vojtěch stal in-
validním, tak aby se mohl pohybovat, 
měl speciálně upravené auto, kterým 

často vyjížděl. V roce 1959 se manže-
lům narodil syn Vojtěch / Adalbertio. 
Při jedné z vyjížděk měl Sir nehodu. 
Střetl se s jiným autem a při převozu 
zemřel v náručí své ženy 3. 10. 1960. 
O této tragédii informovaly i míst-
ní noviny. Přišlo se s ním rozloučit 
velké množství lidí pro jeho léčitel-

ské schopnosti a oblíbenost. Život br. 
Vojtěcha Scheinosta – Sira byl plný 
dobrodružství. Žil pro druhé a byl 
vždy připraven. Třeba se zastavme 
na chvíli u hrobky rodiny Scheinostů 
na sušickém hřbitově a vzdejme mu 
v duchu čest, stejně jako celému rodu.

Vladimír Černý-Svojsíkův oddíl 

Je po válce, májové oslavy, nástup – V. Scheinost. Sir
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9. prosince – KD Sokolovna – přeloženo z 15. 12. 2020

9. 1. 2022 – KD Sokolovna – přeloženo z 22. 11. 2020

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

SIRKUS, Příkopy 178, Sušice – UZAVŘEN! 

GALERIE SIRKUS – OTEVŘENO
Příkopy 178, 342 01 Sušice 
Otevírací doba:
pondělí, středa 08.00–11.30  12.30–15.30
úterý, čtvrtek  08.00–11.30  12.30–16.30
pátek   08.00–11.30  12.30–13.30

KAFE SIRKUS, Příkopy 178, Sušice – UZAVŘENO! 

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

Přehled akcí
17. září – Kino Sušice

25. září od 8 hod. – náměstí Sušice
Farmářské trhy

27. září – KD Sokolovna

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

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

16. října – KD Sokolovna
Doga + Alkehol – koncert

30. října – KD Sokolovna
Horkýže slíže – koncert

11. listopadu – KD Sokolovna
Mňága a Žďorp – koncert

27. listopadu – KD Sokolovna
Wohnout – koncert

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

15. května od 8 hod. – náměstí Sušice

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

23. června – Café America
Tanec Praha 2021: Kozí kraviny – Látalová, Říčanová

1. července – Ostrov Santos
Trautenberk – koncert

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

24. července – Ostrov Santos
Chinaski – koncert

31. července – Ostrov Santos
Extra Band – koncert

14. srpna – (dětský) park vedle gymnázia
Festival INSPIRACE – workshopy, hudba – viz str.1

21. srpna – Ostrov Santos
Harlej – koncert

27.–28. srpna – Ostrov Santos
Metal Madness

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

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

11. září – KD Sokolovna

Sušice

Region
Žihobce

MUZEUM LAMBERSKÁ STEZKA
www.zihobce.eu, tel. 724 895 012
Otevírací doba v květnu a červnu: po–so 9.30–15.30
Něžné orchideje mírného pásma 
fotografi cká výstava Anny Kratochvílové z Horažďovic 
Čtyři cesty na sever
fotografi e cestovatele Zdeňka Vacka

NETOPÝŘÍ PARK – procházka netopýří stezkou 
– nachází se v anglickém parku u zámku

FINSKÉ KULTURNÍ CENTRUM
iittala – výstava fi nského designového skla a porcelánu

Hartmanice
HARTMANICKÁ SYNAGOGA
Otevírací doba muzea v květnu:
středa–pátek 9.00–18.00
sobota 9.00–17.30 | neděle 10.30–17.30

HRADY
RABÍ – tel. 376 596 235
Více na infohradrabi.cz, www.hrad–rabi.eu
12.–13. června od 10 hod.
Dny Šumavského Trojhradí
dobývání a obrana hradu ve středověku – prohlídky hradu

KAŠPERK – tel. 376 582 324
Více na infokasperk.cz, www.kasperk.cz 
12.–13. června od 10 hod.
Šumavské trojhradí 
Jak obléhat hrad? Přijďte, naučíme vás to.

19. června od 21.30 hod.
Kladivo na pýchu

VELHARTICE – tel. 376 583 315
Více na infohradvelhartice.cz, www.hradvelhartice.cz
12.–13. června od 10 hod.
Šumavské trojhradí 

19. srpna od 20.00 hod.
Kladivo na pýchu 
Divadelní spolek Za oponou Klatovy uvádí původní 
klatovskou rockovou operu – na motivy historické po-
věsti „O jedné pošetilé lásce a jejím tragickém konci“

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

VSTUPENKY ZŮSTÁVAJÍ V PLATNOSTI 

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

VSTUPENKY VRACEJTE V MÍSTĚ NÁKUPU

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

Městské informační centrum 
Poštovní 10, 341 01 Sušice
Otevírací doba 1. 5. – 30. 9. 2021:
po–pá 09.00–17.00 | so 09.00–14.00
přestávka 12.30–13.00 | svátky 09.00–14.00

Výstavní prostory radnice – 6. patro – UZAVŘENY!

MUZEUM ŠUMAVY SUŠICE
– UZAVŘENO! 

KANCELÁŘ SUŠICKÝCH NOVIN
– UZAVŘENA!

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

Archiv Sušických novin a fotogalerii najde na 
www.kulturasusice.cz v sekci Sušické noviny 
a starší foto na stránkách informačního centra města.
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Pojeďte s námi... Vzpomínky Blahopřání

Poděkování

Karel Fischer r. 1948.

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

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

středa 23. června 2021 – ZRUŠENO
OTÁČIVÉ HLEDIŠTĚ ČESKÝ KRUMLOV – MUŽ DVOJHVĚZDY 

Výlet na toto představení je z důvodu malého zájmu zrušen!

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

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

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

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

Opustili nás...
Poděkování všem, kteří se zapojili do Sbírky potravin
Dne 24. 4. 2021 od 8 do 18 hod proběhlo v Tescu Sušice jarní kolo Sbír-

ky potravin. Poprvé se do akce zapojil také Lidl, kde Sbírka probíhala pou-
ze staticky, bez přítomnosti dobrovolníků, zato ale po oba víkendové dny. 
Celkem se v Sušici vybralo 1268 kg trvanlivých potravin a drogerie, které 
v našem charitním skladu roztřídíme a předáme tam, kde jsou potřeba. Za 
to patří obrovský dík všem lidem, kteří nakoupili. Nesmíme zapomenout 
ani na naše dobrovolníky, bez nichž by to zkrátka nešlo, Potravinovou ban-
ku Plzeň, která koordinuje celou akci v Plzeňském kraji a samozřejmě na 
oba zúčastněné supermarkety. Děkujeme! 

Lenka Krátká, Oblastní charita Sušice. 

Vesničku na Šumavě  Okrouhlá, Křepčín, Nemanice
tu každý najde hravě,   překrásný šumavský les, 
trochu od tratě z ruky  Zahrada, Zákupy, Přídolnice
vesničku Mokrosuky.  to je ta rodná má ves. 

Je to již patnáct let, co nás navždy nečekaně opustil 
náš tatínek, manžel, dědeček, pan 

Václav Kolář 
z Mokrosuk. Vzpomínají manželka Eva, děti 
s rodinami a přátelé. 

Čas neúprosně plyne, vzpomínky zůstávají. 

Dne 5. května jsme vzpomněli patnácté výročí úmrtí 
pana 

Josefa Vichra 
ze Sušice. 
Všem, kteří vzpomenete společně s námi, děkujeme. 
Manželka, děti, vnuk Kryštůfek a bratři s rodinami. 

Kdo v srdcích žije, neumírá... 

Dne 11. května uplyne patnáct let, co nás opustil 
náš tatínek, dědeček a pradědeček pan 

Kamil Richter 
ze Sušice. 
Dne 16. června by se dožil 100 let. 
Stále vzpomíná dcera, vnoučata a pravnuk Kryštůfek. 

Jirka Valík, kluk z ulice
A pak se z čistajasna na naší ulici objevil nový kluk. Přistěho-

val se. U zbytku bandy to nevzbuzovalo příliš nadějí. Byl drob-
ný a útlý, pro bojovou činnost nás villaňáků se zdál prakticky 
nepoužitelný. Navíc se nastěhoval na samý okraj ulice, až tam, 
kde zasahoval vliv našich odvěkých nepřátel. O jeho budoucí pří-
slušnosti měl rozhodnout kuličkový souboj. Do zjevení se toho 
malého ukřičeného Jirky naše banda neomylně této hře domino-
vala a počet skleněnek v našich pytlíčkách nám dával jistotu, že 
tomu tak bude napořád. Byl to omyl. Jirka nám změnil pravidla. 
Nepřetržitý tok jeho rétorických schopností posouval jeho kou-
le do blízkosti jamky, až tak, že jsme s postupem doby, každý 
jeho byť nepovedený hod považovali za vítězný. Stal se naším 
kamarádem. Byl to, ale pomalu soumrak našeho polovojenského 
období a tak jsme z bunkrů vylezli rovnou na palouček. Zaniklá 
poetika slova palouček nám vystačila pro celé období základky. 
Každý den od dvou hodin do setmění se tam pořádala nebývalá 
sportovní klání. Jirka nikdy nechyběl a bylo velkou úlevou vylo-
sovat jeho jméno do vlastního týmu. Ve fotbale jsem mu myslím 
stačil i když má 9C dostávala od 9B pravidelný výprask.

 O to víc jsem se těšil na zimu. Byl jsem lepší lyžař. V soutě-
žích jsem ho porážel až do té doby než si postavil na Svatobo-
ru skokanský můstek, čímž se stalo, že mě přeskočil. Před dvě-
ma lety mě Jirka znenadání zastavil na ulici a povídá: „Proč ty 
vlastně nelyžuješ, vždyť jsi byl dobrej lyžař“. Zítra se pro tebe 
ráno zastavím, vem Janu, jedeme na Špičák.“ Byl to jeden všed-
ní den, který se stal svátečním. Dozvěděl jsem se spoustu zají-
mavých věcí o Šumavě. Ve sjezdu jsem se mu díval na záda. Byl 
už jasně lepším lyžařem.

Z paloučků jsme se vytratili. Někdo zůstal, jiný odešel. Honza 
se šel učit do Prahy, jak se staví domy, malý Jirka v Plzni a Ko-
dani dokazoval, že v Sušici se hrál vždycky dobrý tenis a Karel 
svůj právnický um přenesl až do Prahy. Já jsem byl hodně daleko, 
abych věděl, co dělají mí dávní kamarádi. „A ty fakt nevíš? Tak, 
až pojedeš přes Horažďovice, tak se u něj zastav“, řekl Honza.

„Jirko, jsem v úžasu. Na chvilku vypadnu ze Sušice a z tebe je 
továrník,“ říkám a myslím si, že jsem vtipný chlapík.

„Ty vole, víš co to všechno bylo za nervy? Pojď, ukážu ti to 
tady“, navázal hovor tam, kde jsme před třiceti lety skončili.

„No, to mě podrž, ty děláš zahradní nábytek a máš tady tak 
čisto, že by ti dali certifikát na výrobu chirurgických stolů,“ po-
vídám s přesvědčením, že tady vidím věci nebývalé.

To je přece normální, řekl. „Hele, přijď dneska na tenis, poví-
dá po dvouhodinové přednášce o historii firmy, já ti to dopovím.“

„No to určitě přijdu, ale ty hraješ tenis? Copak fotbalista se 
to může naučit?“ zkouším drobným pokusem zjistit, jestli je Jir-
ka pořád ještě normální. Jen se potutelně uchechtl. 

„Uvidíme a ty svoje bolavý achilovky si přijď vymáchat do 
Otavy. Nevíš, že je léčivá?“ poradil.

Po deseti letech společných tenisových soubojů a následných 
bitev pétangueových, kdy pokročilý věk nás znovu navracel do 
kuličkových let, však jednu radu úzkostně tajil.

„Jirko, vem mě tam. Víš, jak mám ty skřípalky rád? Alespoň 
jednou“, žadonil jsem neúspěšně. Ráno ještě rozespalý otevírám 
dveře. „Tady máš plnej košík,“ povídá s potutelným úsměvem. 
Zářil spokojeností, jako by jeho oči chtěly říct, že o té milované 
Šumavě ví úplně všechno. „To víš, to jsou dědičně utajovaná mís-

ta. A že jsme kamarádi, tak ti to 
prozradím: pojedeš asi čtyřicet 
minut autem, pak si vezmeš kolo 
a musíš jet ještě dvacet minut. Jo 
a nezapomeň vzít gumáky. Jsou 
tam dva potoky.Pochybuji, že ty 
se tam s těma bolavejma noha-
ma dostaneš. V neděli ti přive-
zu další.“

Od dob co jsem se s Jirkou 
Valíkem seznámil se naše ulice 
třikrát přejmenovala. Jen on zů-
stal stále stejným klukem a vel-
kým přítelem. S jeho odchodem 
celé naší partě odešel i kousek 
sušického kouzla. Jirko, děku-
jeme!   Jan Kocián 

Zemřel Josef Skála, předseda PSS okresu Klatovy
S hlubokým zármutkem oznamujeme, že nás 15. dubna 2021 ve 

svých nedožitých 76 letech náhle opustil JUDr. Josef Skála, dlouho-
letý předseda Pošumavského sportovního sdružení okresu Klatovy. 

Jako sportovně nadaný mladík hrával Josef Skála závodně Českou (Ná-
rodní) házenou a lední hokej, ale již brzy po své dvacítce se v těchto spor-
tech začal prosazovat i jako uznávaný rozhodčí. Pracoval též jako trenér 
volejbalistek TJ Klatovy ve II. lize žen a v krajském přeboru, později jako 
trenér žen a předseda oddílu volejbalu TJ Sokol Janovice. Jako rozhodčí 
I. třídy řídil i ligové volejbalové soutěže. Respekt si získával především 
perfektními znalostmi pravidel, velkým citem pro hru a všeobecným spor-
tovním přehledem, a tak nepřekvapilo, že byl osloven a postupně i získán 
do funkcionářské práce v tělovýchově. Stal se dlouholetým a uznávaným 
funkcionářem okresních svazů Klatovy Národní házené, ledního hokeje, 
volejbalu a následně i Okresního výboru ČSTV. 

Josef Skála byl od roku 1991 členem výkonného výboru Pošumavské-
ho sportovního sdružení okresu Klatovy, ve kterém vykonával funk-
ci místopředsedy. V roce 2009 se pak stal předsedou této organizace, 
která v okresu Klatovy v současnosti sdružuje 72 sportovních klubů 
a tělovýchovných jednot s celkovým počtem více jak 7 tisíc členů. Ve 

prospěch sportu odvedl 
obrovský kus poctivé prá-
ce a za svou činnost v tě-
lovýchově obdržel Čestný 
odznak České unie spor-
tu. V rámci slavnostního 
vyhlášení ankety Nej-
úspěšnější sportovec roku 
2015 vstoupil jako zaslou-
žilá osobnost klatovského 
sportu do Síně slávy. 

Děkujeme Josefu Ská-
lovi za všechno, co pro 
sport a Pošumavské spor-
tovní sdružení okresu Kla-
tovy udělal. Byl to skvělý 
člověk a sportovec tělem 
i duší. Čest jeho památce. 
 Pavel Šot

Dne 12. května se dožívá životního jubilea 85 let 
paní 

Vlasta Routnerová 
roz. Hlaváčová. 
Hodně štěstí a zdraví přejí synové s vnoučaty. 

Na podzim loňského roku jsme se zapojili do 8. kola výzvy Na-
dačního fondu Tesco „Vy rozhodujete, my pomáháme“, který jsme 
zacílili na získání fi nančních prostředků na kompenzační pomůcky 
pro naše terénní služby – pečovatelskou službu a odlehčovací služ-
by. Našim cílem bylo zakoupit nafukovací vaničky na mytí hlavy na 
lůžku, multifunkční podložky pro přesun a toaletní křeslo do sprchy. 
Tyto pomůcky nejen ulehčují práci našim pečovatelkám, ale také na-
bídnou daleko větší komfort při výkonu služby pro klienty. Za získané 
peníze od Nadačního fondu Tesco jsme zakoupi-
li pomůcky a rozdělili je na jednotlivá střediska, 
kde najdou svoje uplatnění. Děkujeme za podporu 
projektu.   tým Oblastní charity Sušice

Tesco pomáhá

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

Dne 18. března uplynulo sedm let, co nás navždy 
opustil náš tatínek, děda a praděda, pan

Jan Marek
a dne 30. dubna tomu bylo dvacetpět 
let, kdy navždy odešla naše 
maminka, babička a prababička

Marie Marková.
S láskou vzpomínají dcery Alena a Hana s rodinami.

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ 
ČÍSLA – SUŠICE

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

Ani odborníci si nejsou jisti, zda je to relikt předlokačního města, či 
pozůstatek starší fáze městského opevnění (Lhoták, Pachner, Razím: 
Památky města Sušice.) V každém případě ulice zachovává podobný 
tvar jako Příkopy a patří k nejstarším komunikacím obce.

Dlouhé věky od založení města si ulice držela svůj délkový primát 
a přirozeně nesla jméno Dlouhá. Tak je tomu i na mapách z roků 1835, 
1837 (Lhoták, Pták, Šimůnek: Historický atlas ČR, Sušice). V roce 
1871 ale už kronika města uvádí, že dobytčí trhy se mohou opět konat 
v ulici Dlouhé a Liliové – tak zde byla pojmenována kratší část ulice 
za prudkou zatáčkou. 

Výsledkem národně obrodného procesu pak bylo přejmenování ulic 
a změna na výhradně jednojazyčné české názvy sušických ulic v roce 
1887. Některé z nich byly pojmenovány na počest českých buditelů, mezi 
které jednoznačně patřil předčasně zesnulý Karel Havlíček Borovský. 
Z Dlouhé je tedy Havlíčkova a Liliová ulice změnila název na Jablonského. 

Boleslav Jablonský, vlastním jménem Karel Tupý (1813–1881) byl 
český obrozenecký básník, katolický kněz a národní buditel. Jeho dílo 
patří k počátkům romantismu v české literatuře (cs.wikipedia.org).

Po roce 1948 komunisté nelenili a Jablonského vyměnili za Bezruče, 
aby po deseti letech samostatný název zrušili úplně. Kupodivu Havlíčkovo 
jméno v názvu ulice ponechali (možná oceňovali jeho epigram Nechoď 
Vašku s pány na led...). Od roku 1958 se Havlíčkova jmenuje celá ulice. 

Karel Havlíček Borovský (1821–1856) byl český významný novi-
nář, spisovatel, básník a politik, jehož jméno nese v České republice 
v různých veřejných názvech snad každé větší město. Tento trend byl 
završen roku 1945, když bylo město, ve kterém vyrůstal, přejmenováno 
z Německého na Havlíčkův Brod (cs.wikipedia.org).   Eduard Lískovec 

Pravidelné rubriky

KNIHOVNA

Peklo se nachází neda-
leko Sušice. Tam, kde sil-
nice od Petrovic za Chlu-
mem opouští údolí a spěje 
vlevo vzhůru k Hartma-
nicím, potok Volšovka 
pokračuje dál částí údo-
lí zvanou Peklo. Po staré 
cestě vede podél potoka zelená turistická značka, která rozsáhlou rezer-
vaci jménem Žežulka (53,3 ha) u jednoho z přítoků asi v polovině opouští, 
aby se u rozcestí Peklo vnořila do rezervace Hamižná (viz SN 1/2021). 
Podél rezervace Žežulka dále pokračuje asfaltka na statek Busil. Za hra-
nicí rezervace rostou Kochánovské javory a teprve po kilometru míjí 
cesta osadu Žežulka se slavným barokním mlýnem Václava Hrabánka.

Potok Volšovka je samá přezdívka. V Pekle se mu říká Pstružný 
a v Sušici Roušarka. Pramení v zákrutu cesty mezi Mochovem a Starou 
Hutí. Podmínky pro rezervaci vytvořil v nivě lemované četnými skalisky 
dlouhé asi 3 km. Zde si podle libosti může vytvářet zákruty, meandrovat 
a rozlévat se, kdy se mu zachce. Důvodem ochrany je tu zachování hor-
ských olšin s olší šedou – samovolně se vyvíjející dřevinná společenstva. 
Kromě dymnivky bobovité, sněženky, či blatouchu se v Pekle vyskytuje 
i prudce jedovatý lýkovec. (To ale nic neznamená, neboť jsem ho spatřil 
i výše v rezervaci Nebe.) 

Černou perlou rezervace Žežulka je jeskyně Peklo. Portál široký cca 
9 metrů a vysoký přes dva metry se klene hned u cesty. Hloubka jeskyně 
v krystalických vápencích však může uspokojit jen netopýry, neboť se 
rovná její šířce. Uvnitř navíc studí jezírko, jenž napájí pramen z hloubi 
skály. Vedle tohoto útvaru se nachází nadějnější vstup, ten je však zape-
četěn pevnou mříží.   text a foto Eduard Lískovec

Zdroj: mapy.cz vícefoto z rezervací na www.kulturasusice.cz

PŘÍRODNÍ REZERVACE SUŠICKA

Žežulka

V minulém a letošním roce jsme vám na stránkách Sušických 
novin postupně představili všechny obce ORP Sušice (obec s rozší-
řenou působností). Správní obvod ORP Sušice zahrnuje celkem 30 
obcí, z nichž Kašperské Hory a Sušice jsou obcemi s pověřenými 
obecními úřady. 

Rozlohou 780,56 km2 patří mezi třetí největší obvod kraje, ale hus-
tota zalidnění (32,0 obyv./km2) je nejmenší. Na jihozápadě sousedí se 
Spolkovou republikou Německo. Východní částí sousedí s Jihočeským 
krajem, na západě až severozápadě se správním obvodem Klatovy a se-
verní hranici má společnou se správním obvodem Horažďovice. Nej-
vyšším místem oblasti je Velká Mokrůvka – 1370 m n. m. A nejníže 
položeným místem je Otava za Žichovicemi (435 m n. m.)

Sušicko patří k zemědělským oblastem, k zemědělské výrobě 
bylo využíváno v roce 2008 celkem 27 060 ha zemědělské půdy, 
z toho 11 301 ha připadalo na ornou půdu a 14 901 ha na trvalé trav-
ní porosty. Ke 31. 12. 2009 žilo v SO ORP Sušice 24 972 obyvatel. 
Z tohoto počtu 11 448 obyvatel (tj. 46,2 %) obývalo město Sušici. 
Nejvíce částí má město Hartmanice (23) a největší katastrální úze-
mí má obec Prášily (11 227 ha). V ORP Sušice je pět měst a jeden 
městys. (podle údajů www.czso.cz)   ED

Budětice  1290  1 349  495  3  307  Bohumil Kudera
Bukovník  1251  408  615  1  83  Iveta Lysáčková 
Čímice  1543  667  480  1  150  Mgr. J. Jeřábek 
Dlouhá Ves  1290  1 498  512  7  845  Dušan Rovňan 
Dobršín  1372  664  468  1  106  Václav Stulík
Domoraz  1045  383  515  1  52  Jiří Přibyl 
Dražovice  1356  522  483  1  163  Jaroslav Jůn 
Frymburk  1260  653  493  2  115  David Šíma 
Hartmanice  1315  6 224  712  23  1 071  Pavel Valdman 
Hlavňovice  1428  2 510  687  15  490  Josef Waldmann 
Horská Kvilda 1406  3 074  1 070  1  88  Jaromír Chval
Hrádek  1298  3 690  485  7  1 376  Ing. Josef Kutil
Kašperské Hory 1337  4 412  758  9  1 563  B. Bernardová 
Kolinec  1180  4 871  545  18  1 529  Mgr. Pavel Princ 
Modrava  1757  8 163  985  3  55  Ing. A. Schubert 
Mokrosuky  1418  697  532  2  124  Zdeněk Němec
Nezamyslice  1045  709  488  1  219  Ladislav Vinický
Nezdice na Š  1396  1 743  638  4  343  Marie Mráčková
Petrovice u Sušice 1319  2 658  600  18  582  Jiří Bejvl
Podmokly  1045  526  505  1  175  Petr Pavlíček 
Prášily  1739  11 227  880  2  156  Libor Pospíšil 
Rabí   1380  1 430  478  3  479  Miroslav Kraucher
Rejštejn  1337  3 043  568  9  241  Horst Hasenöhrl 
Soběšice  1381  1 713  652  3  391  Karel Kučera 
Srní   1727  3 348  858  7  270  Ing. Václav Veselý
Strašín  1254  1 634  650  5  352  Jan Helíšek 
Sušice   1233  4 564  472  17  11 448  Bc. Petr Mottl 
Velhartice  1318  2 721  622  11  974  Ing. Václav Jarošík 
Žichovice  1045  525  450  1  673  Václav Hlaváč 
Žihobce  1045  2 600  543  5  641  Ing. P. Chalupka 

• Obce ORP Sušice •

STATISTIKAJMÉNA SUŠICKÝCH ULICKnihobudky nabízejí 
novinku sušického rodáka

Pozorní z vás si jistě všimli, že naše knihobudky jsou již na svých 
místech – Fuferna, Santos a Páteček. Start jejich sezony jsme čte-
nářům, kteří tyto veřejné knihovničky využívají, zpestřili vložením 
knižní novinky do všech tří knihobudek. Jedná se o knihu Slávka 
Krále, sušického rodáka, cestovatele a dobrodruha, který podnikl 
dvě cesty kolem světa. Jeho slova: „Nastopoval jsem přes 300 tisíc 
kilometrů v 86 zemích světa a 21 státech USA, a lidi mi pořád říkají, 
že je to nebezpečné. Podle mě je svět bezpečné místo pro život a roz-
hodně to není takové, jak nám cpou v televizi.“ O své nejzajímavější 
příběhy doplněné základními pojmy, tipy na cestování a QR kódy 
s odkazy na video se s vámi dělí v knize Stopařův průvodce země-
koulí. Slávkovi za knihy děkujeme a přejeme mnoho dalších šťast-
ných kilometrů, stejně jako jeho knize. Nechť putuje z ruky do ruky 
a potěší co nejvíce čtenářů. 

Pokud máte o knihu zájem a v knihobudce na ní nenarazíte, přijď-
te do knihovny na dospělé oddělení, tam je vám též k dispozici. Více 
o životě a cestách Slávka Krále se můžete dozvědět na jeho stránkách 
www.slavekkral.cz, kde je též možno knihu zakoupit. Navštívit jeho 
stránky opravdu stojí za to! Knihu nabízí i knihkupectví. 

Knihobudky budeme opět pravidelně doplňovat z fondu naší 
knihovny, ale potěší nás, když i široká veřejnost „pustí do světa“ 
své vyřazené knihy prostřednictvím těchto veřejných knihovniček.

Otevírací doba knihovny
ODDĚLENÍ PRO DOSPĚLÉ
po, st 8.00–12.00 13.00–17.00 | pátek 8.00–13.30
út, čt 8.00–13.00  pouze studovna, čítárna a internet 

ODDĚLENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ
po, st  13.00–17.00 | pátek 8.00–13.30

SOUTĚŽÍME SE ZOO
Výherci soutěže Poznávejte přírodu a za odměnu přijeďte do ZOO 

si mohou vyzvednout v oddělení pro děti a mládež volné vstupenky 
do ZOO a Botanické zahrady v Plzni. Pravidla byla vzhledem k uza-
vření knihovny upravena – počet požadovaných návštěv a výpůjček 
knih o přírodě se snížil z 12 na 6. S těmito upravenými pravidly do-
končilo soutěž 17 čtenářů. Gratulujeme a připomínáme, že nová sou-
těž je již v běhu. Pravidla jsou jednoduchá – pro získání volné dětské 
vstupenky do ZOO a Botanické zahrady v Plzni se stačí zaregistrovat 
do soutěže a do 30. 11. 2021 navštívit knihovnu 12krát s výpůjčkou 
knihy o přírodě či životním prostředí.
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Fotbalová sezona? Jen turnaje a přáteláky, jarní restart se nejspíš nestihne

Obnova volejbalového parku 
a výhled na soutěžní sezonu 2021

Zatím ta informace není ofi ciál-
ní, nicméně vše směřuje ke smut-
nému faktu. Amatérské fotbalo-
vé soutěže se na jaře nerozehrají, 
tím pádem bude anulovaný ročník 
2020/2021. Aktuálně smí mládež 
trénovat ve skupinách do dvaceti 
osob, nicméně zápasy jsou zatím 
v nedohlednu. Pokud budou čísla 
nákazy dál klesat, nadějí jsou ale-
spoň přípravná utkání, případně 
menší turnaje, které by se mohly 
spustit ve druhé polovině května 
nebo na začátku června.

Sušický stadion už v minu-
lých týdnech ožil. Fotbalisté, atle-
ti a další sportovci dostali zelenou 
k zahájení přípravy, což všechny 
členy oddílů potěšilo. Na hřiš-
tě se dostala všechna fotbalová 
mužstva, trenéři si pochvalují vel-

kou chuť a zájem dětí o návrat na 
trávníky.

Hráči se samozřejmě těší i na 
ostré zápasy, kvůli kterým všichni 
poctivě trénují. Bohužel vše spěje 

k tomu, že sezona 2020/21, která 
byla přerušená v říjnu 2020 kvůli 
sílící koronavirové epidemii, se už 
téměř jistě nerozjede. Byť ofi ciální 
stanovisko zatím chybí, mistrovské 
zápasy se nejspíš spustí až v srpnu 
s novým ročníkem 2021/22. 

Ve hře byla možnost, že by se 
v polovině května obnovily zápasy 
přerušené podzimní části. Vznikl 
„jízdní řád“, za jakého by ještě šlo 
stihnout odehrát potřebný počet zá-
pasů. Ve zbývajících víkendech do 
konce června se měla rozběhnout 
kola z podzimního rozpisu, splnil 
by se limit alespoň padesáti procent 
odehraných zápasů a sezona mohla 
být považovaná za dohranou.

Jenže na spuš-
tění zápasů se do 
současné chvíle 
hráči nemohli pl-
nohodnotně na-
chystat. Vládní 
nařízení kvůli ší-
ření nákazy dlou-
ho znemožňovala 
plnohodnotný tré-
nink. V současné 
chvíli smí mládež 
v Plzeňském kra-
ji trénovat ve sku-
pinách do dvaceti 
osob, zápasy s ji-
nými oddíly stej-
ně jako v dospělé 
kategorii ale stá-
le nejsou možné. 
Spustit za týden ostrá mistrovská 
utkání je nereálné, riziko zraně-
ní po dlouhé pauze by bylo pří-
liš vysoké.

Sušický oddíl hned, jak to vlá-
da umožní, chce pro své týmy do-
mluvit alespoň přípravné zápasy, 
případně menší turnaje. Vše s cí-
lem tak, aby byli hráči maximál-
ně nachystaní na letní start no-
vého ročníku, který by měl začít 
v srpnu.

Momentálně se dává dohro-
mady i nově zvolené vedení kraj-

METEOOKNOMETEOOKNO
Duben ještě tam budem!

Kvalitní základ tří venkovních 
kurtů v areálu TJ využívají sušičtí 
volejbalisté. Každoroční jarní omla-
zující brigádou udržují hřiště v dob-
ré kondici. Přesto zub času svými 
mechovými tykadly neúprosně 
a stále více nahlodává vetchý an-
tukový povrch. Řešení přibližuje 
předseda oddílu Čestmír Kříž:

„Už na jaro loňského roku jsme 
plánovali položit novou antuku, pak 
ovšem přišel koronavirus, mlýny 
přestaly mlít staré tašky, a tak jsme 
na konci dubna rozhodili staré zá-
soby a doufali, že příští rok už bude 
normální čas…

Nebyl, přesto jsme dokázali 
téměř nemožné. V dubnu proběh-
ly dvě velké brigády pod velením 
zkušeného logistika Vládi, jenž dbal 
i na stanovené rozestupy. Podaři-
lo se nám odstranit starou antuku, 
která byla prolezlá drny a mechem 
a v tuto chvíli čekáme na dovoz ob-
jednané nové antuky. Hned začát-
kem tohoto týdne (asi 4.5.) bude do-
vezeno 13 tun (!) a v pátek jí budeme 
rozhazovat, srovnávat, následně 
válcovat a doufám, že v květnu 
i udupávat při hře zvané volejbal.

Děkuji TJ, že nám poskytla ne-
malé, skoro stotisícové, prostředky 
na tuto rekonstrukci. A vůbec děku-
ji všem volejbalistům, kteří vlastní 
silou a bez řečí se na tuto rekon-
strukci vrhli. Snad se dílo podaří.“

A jaký je výhled do nové 
sezony?

„V tomto roce by se měla ode-
hrát i mistrovská soutěž. Věřím, že 
okresní přebor žen se snad ještě do 
prázdnin v nějaké omezené míře 

rozjede, ale muži se asi nesejdou. 
Ten rok nečinnosti je hrozně znát. 
Lidi zjistili, že takto je ten život 
pohodlnější.

Co se týče mládežnických sou-
těží, tak to vidím také špatně. Druž-
stva na soutěž si musí trenér připra-
vovat přes zimu a to letos nebylo. 
Asi si zatím neumíme představit, 
jaké následky tato covidová doba 
přinese. Kdo trochu pracuje s mlá-
deží, tak ví, že nejdůležitější je děti 
naučit pravidelné povinnosti. A to 
právě tato doba zničila a bude trvat 
několik let, než se nám je podaří na-
motivovat. Určitě pomohou rodiče, 
potom je přitáhne i parta, ale bude 
to chvilku trvat a nepřijde to samo.

A jaké máme naše plány co se 
týče turnajů, tak tradiční proslave-
ný březnový turnaj je ztracen, snad 
v roce 2022. V nějaké omezené míře 
plánujeme sušickou ligu, ale ne-
bude jednoduché, dát dohromady 
týmy. Tu loňskou jsme nedohráli. 
Chybělo fi nálové kolo, které se mělo 
odehrát v tělocvičně v listopadu.

Snad se podaří udělat v srpnu 
nějaký otevřený turnaj pro druž-
stva z celé ČR, ale v tuto chvíli ne-
tuším, kolik se nás bude scházet na 
pravidelných trénincích na antuce.

Zatím je plán, že od poloviny 
května každé úterý a pátek od 18.00 
se budou konat tréninky všech na-
šich družstev, tedy muži, ženy a mlá-
dež, ale uvidíme jaká bude realita.
Já stále věřím, že ten stesk po naší 
dobré partě vyhraje nad leností.“

Děkuji za odpovědi a smeči 
zdar!

ED, foto Vladislav Havránek

Letos se tradiční Rallye Šu-
mava uskuteční v netradičním 
termínu a to 7. až 9. května. 
Místo zimy a občasného ledu 
či sněhu, tak budou desítky po-
sádek provázet rozkvetlé louky 
a aleje. Vzhledem k epidemiolo-
gickým opatřením kvůli šíření 
COVID-19, se při 55. Rallye Šu-
mava Klatovy a 29 Historic Vl-
tava Rallye NEBUDOU zřizovat 
DIVÁCKÁ MÍSTA a ani nebude 
zveřejněn časový harmonogram. 

Se závodem souvisí uzavírka 
silnic zveřejněná vyhláškou, je-
jíž výňatek přinášíme:

 RZ STRAŠÍNSKÁ: Pohorsko 
– MK Lazny mimo – sil. III/17128 
– sil. II/171 Strašín – Nahořánky 
– Maleč – hranice okresu Klato-
vy, v termínu: 8. května 2021 od 
9.00 hodin do 19.40 hodin.

Objízdná trasa: Soběšice – 
Frymburk – sil. II/172 – Mačice 
– Žihobce III/17124 – sil. II/171 – 
Rozsedly – Nezdice na Šumavě – 
sil. III/1458 – sil. II/145 – hranice 
okresu Klatovy 

RZ KEPLY 7,60 km: MK – 
Keply – Dolní Kochánov – Rov-
ná – Pařezí – Vojetice mimo – 
Puchverk mimo, v termínu: 
8. května 2021 od 9.00 hodin do 
19.40 hodin

RZ MLÁZOVSKÁ 7,49 km: 
sil. III/18716 – MK Mlázovy – 
MK Jindřichovice – sil. III/1717 
– MK Sluhov – Střítež – sil. 
III/1719 Podolí mimo, v termí-
nu: 8. května 2020 od 7.44 hodin 
do 18.07 hodin.

Objízdná trasa: sil. II/187 Ko-
linec – křižovatka se sil. I/22

ED

Rallye Šumava v květnu, 
bez diváků, ale s favority

ských a okresních fotbalových 
svazů, jsou ustanoveny odborné 
komise. Důležitý bude úspěšný 
rozjezd více jak rok zmrazeného 
amatérského sportu, což mělo na 
mládež děsivé dopady. 

V Sušici členská základna za-
tím neupadá, drtivá většina hráčů 
má chuť po dlouhém zákazu na-
skočit zpátky do sportovního kolo-
toče. Oddíl má zástupce ve všech 
věkových kategoriích – mladší 
a starší přípravky, mladší, star-
ší žáci, mladší, starší dorostenci 

i dva týmy mužů. V dospělé ka-
tegorii je k dispozici momentál-
ně velmi široký kádr, což je pro 
ambice klubu do dalších let velmi 
pozitivní zpráva. 

Mužstvo pod vedením Pav-
la Hrubce už spustilo přípravu, 
dává se dohromady velmi kvalit-
ní kádr, který by v nové sezoně 
mohl v 1.A třídě aspirovat na so-
lidní pozici. Béčko si vedlo dobře 
ve III. třídě a cílem zůstane návrat 
do okresního přeboru.

-jon-

RESTART SOUTĚŽÍ
1. Přestupní období se prodlužuje do 14. 5. 2021.
2. S ohledem na aktuální vývoj soutěží Výkonný výbor rozhodl 
o plošném zrušení kompenzačních poplatků pro ročník 2020/2021, 
a to v plném rozsahu.
3. Soutěžní ročník bude plošně restartován dohrávkou podzimní 
části soutěže.
4. Řídící orgán soutěže určí „inkubační dobu“ pro přípravu klubů 
před restartem soutěže.
5. Soutěžní ročník se nebude prodlužovat, tzn. všechny soutěže 
budou ukončeny do 30. 6. 2021, resp. do 27. 6. 2021.
6. Pro regulérní ukončení SR je nutné odehrát více než 50 % všech 
soutěžních utkání v dané soutěži (Soutěžní řád schválen před začát-
kem soutěže).
7. Soutěžní utkání se odehrávají v maximálním možném počtu, 
která opatření ze strany Vlády ČR dovolí.
8. Pokud jde o kontumaci, pak
a. za odehraná utkání se považují i kontumovaná,
b. utkání klubu, který je z důvodu rozhodnutí hygieny umístěn 
do karantény, se nekontumuje.
9. V případě různého počtu odehraných utkání na konci soutěž-
ního ročníku se použije koefi cient.
10. Termín pro plošné zrušení soutěží se prozatím neurčuje.

Možná jsme v posledních letech zapochybovali 
o otužilosti našich babiček a dědů, kteří nám čas-
to recitovali pranostiku březen za kamna vlezem, 
duben ještě tam budem. Ovšem letošní duben nás 
vrátil na zem. Nejenže dostál svému charakteristic-
kému aprílovému rysu, ale byl zde za poslední čtvrt-
století nejstudenější a dokonce i mrazivý a sněžný. 

Podle údajů teploměru měřených na západním 
okraji města bylo tento duben osm dní s teplotou 
pod bodem mrazu, třetina (10) dní s max. teplotou 
do 10 stupňů a dvě třetiny dní s max. teplotou do 
15 stupňů. Přitom hřejivého jarního dne s teplo-
tou přes 20 stupňů jsme se dočkali pouze jediné-
ho a to paradoxně hned toho aprílového prvního! 
Sníh nejenže padal, ale mnohde se i tři dny udržel. 
Naštěstí nevyšly předpovědi o dalším sněžení, pří-
šedší vydatný déšť byl naopak v tento čas žádoucí.

Ve srovnání s pětadvaceti předchozími dubny 
by si s tím letošním mohl podat ruku ročník 2001, 
kdy sice mrzlo jen čtyřikrát, ale 22 dní teplota ne-
přelezla patnáctku a 12 dní ani desítku. Rok na to 
se duben zase vyznamenal, když nezaznamenal ani 
jeden den nad 20 stupňů. Podle ČHMÚ byl duben 
2021 v ČR nejstudenějším od roku 1941.

Naopak dubny teplé byly v posledních letech 
hojné, bohužel také velmi suché. Hned ten v roce 
2018 měl jen jediný den s malým mrazíkem a sluš-
ných 21 dní vystoupal teploměr nad dvacítku, při-
čemž maximum bylo 28 stupňů! V roce 2015 nebyl 
dokonce žádný den s max. teplotou pod 10 stupňů, 
to samé se odehrálo roku 2009 a tehdy také třetina 
dní tohoto měsíce hřála hodnotami přes 20 stupňů.

Můžeme jen doufat, že tento rok nebude dále 
tak vehementně bazírovat na splnění dalších pra-
nostik, vždyť Medard už se blíží a ani sv. Anna 
není daleko… Příště snad už konečně v teple zre-
kapituluji, doufám, příznivější čas (viz 9/2016, 
20/2016, 5/2018, 9/2020).  ED
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LETNÍ TÁBOR

Popovice u Benešova
8.8. – 21.8.2021

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

Pionýr, z.s. – Pionýrská skupina Otava Sušice, 
Nuželická 60, 342 01 Sušice
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Sledujte nás také 
na sociálních sítích

a webu
www.kulturasusice.cz

Nabídka k osvojení psa a kočky v našich dočasných péčích
Fenka Bailey je 8 roků stará a velice hodná fenka. Má ráda 

ostatní pejsky, fenky, vhodná ke starším lidem a nachází se v do-
časné péči u Kolince.

Kocourek Mourek, podzimní kotě, 
zachráněný v Nalžovských Horách. 
Je to velké mazlítko, může být uvnitř 
i venku, je čistotný a nachází se na ve-
terině v Sušici.

Další informace po telefonu 
– 604 555 924  Jensen Ivana

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

Hledáme nový domov

Řádková inzerce
PRODEJ
Prodám levně pneu Matador Ra-
diál 175x70 R13 ocel disky 4 ks, 
4 otvory rozteč 70 mm, disky na-
třené, málo jeté – letní, dále pro-
dám levně disky ALLU 6 pa-
prskové 5 ks 6J152ET49 4 otvory 
rozteč 70 mm. Tel. 607 999 029
Prodám chladničku Snaige \
fr 240–1501, 166 l, mraznička 
46 l, energetická třída A++, nece-
lý rok v provozu, 3.000 Kč. Tel. 
728 537 529
Prodám levně cihly 500 ks roz. 
30x15x7 cm, tvárnice 100 ks roz. 
45x30x20 cm škvár.-cementové. 
Dále prodám teplovzdušná kam-
na na dřevo KORY, výhřevnost 
až 15 m2. Pračku BOSCH maxx 
7 na 7 kg prádla. Tel. 607 999 029
Prodám 3F přírubový elektromo-
tor výr. MEZ, typ 1AP-100-4s, 
2,2 KW, 1430 ot., 380/220 V málo 
používaný, ve funkčním stavu za 
2.500 Kč. Tel. T 376 396 324, 
M 723 327 101
Prodám staré zápalkové nálepky, 
LP desky různé, krabici časopi-
sů o pletení, háčkování, vyšívá-
ní – návody, vzorníky apod. Tel. 
607 866 783
Prodám různé staré obrazy – kra-
jiny, zátiší, květiny, olejomalby. 
Tel. 792 229 217

KOUPĚ
Koupím staré pivní láhve s litý-
mi nápisy, staré zápalkové nálep-
ky a krabičky, reklamní plecho-
vé a smaltové cedule, papírové 
dopisní zálepky, staré pohledni-
ce Sušice a okolí. Přijedu! Tel. 
606 494 996 
Koupím staré hodiny; Ostření 
řetězů na motorky, ostření se-
ker, nůžek, dlát, nožů, nožů do 
mlýnků; Koupím soustruh na dře-
vo; Prodám domácí vajíčka. Tel. 
607 909 144
Koupím hoblovku s protahem 
a tesařský hoblík na 380 V MAFL 
a řetězovou dlabačku přenosnou 
a cirkulárku s podavačem nejlépe 
tovární výroby. Tel. 603 427 924
Koupím starou lištovou sekač-
ku Agrozet Jičín MFku MF70 
s lištou i špatný stav, rozbitou 
a koupím kovadlinu, kovářské 
kleště, kladiva a výheň i polní. 
Tel. 603 427 924
Koupím starší moped, nebo skútr 
i s poruchou za účelem přibližová-
ní se. Důchodce. Tel. 606 406 010
Koupím tvrdé vyschlé dřevo na 
topení v okolí Sušice. Telefon 
773 997 016 

BYTY – NEMOVITOSTI 
Koupím byt, v případě zájmu mů-
žete v bytě bydlet dále. Peníze vy-
platím ihned. Tel. 605 768 105
Hledám ke koupi nebo do proná-
jmu zahrádku v Sušici a okolí. Tel. 
607 839 779 
Koupím velký stavební pozemek 
(nejlépe u lesa), popřípadě i s cha-
lupou, v oblasti mezi Kašperský-
mi Horami a Modravou. Platím 
nadstandardně a v hotovosti. Tel. 
606 633 919
Kdo poskytne bydlení v malém 
bytě nejraději na vesnici zdravé-
mu důchodci? Pomoc + nájem. 
Tel. 606 406 010 
Koupím garáž, nejraději v Sirkař-
ské ulici. Tel. 608 143 398
Koupíme stavební pozemek (i se 
starou stavbou) s výhledem do kra-
jiny do cca 20 km od Sušice. Vo-
lejte, prosím, na tel. 608 702 468 
Koupím nemovitost – byt, po-
zemky, chatu, rodinný domek. 
Peníze vyplatím do 2 dnů. Tel. 
605 768 105
Oceňování nemovitostí – pro pro-
dej, darovací smlouvu, dědické 

řízení, úvěr, hypotéku, účetnictví 
apod. – kvalitně a rychle. I. Dráb-
ková, Sušice. Tel. 608 117 789.

RŮZNÉ
Nabízím jazykové a stylistické 
úpravy textu, korektury baka-
lářských a magisterských prací, 
přípravu na maturitní a přijíma-
cí zkoušky z českého jazyka, do-
učování. Více informací na www.
hezkycesky.top, tel. 606 49 49 96 
Pro svoji novou knihu ze šumav-
ského prostředí hledám Šumavá-
ky, kteří by měli zájem zveřejnit 
svůj životní příběh. Tématem jsou 
neobyčejné tragické (smutné) či 
humorné události. Zájemci se mo-
hou hlásit na e-mail lu.oudova@
seznam.cz.   Lucie Oudová, 

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

Obec Dlouhá Ves vyhlašuje v samostatné působnosti 

jako zřizovatel škol a školských zařízení 

KONKURZ
na obsazení pracovního místa ředitele 

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

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

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

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

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

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

Odběry dárců krve 2021
Sušice DPS: 11. 5. | 8. 6. | 20. 7. | 10. 8. | 7. 9. | 19. 10. | 9. 11. | 7. 12. 

Horažďovice: 22. 6. | 5. 10. 2021
Nalžovské Hory: 14. 9. 2021

Odběry se provádějí od 14.00 do 16.30 hod.
Prvodárce prosíme, doražte do 15.30 (nutné vstupní vyšetření).

KREVNÍ BAROMETR – www.klanem.cz

Uzávěrka
příštího vydání

Sušických novin
bude 13. 5. 2021 ve 12 hod.

/@skc.sirkus



Dobrý den, přátelé. V posledním 
díle naší husitské elegie jsme si řek-
li, že v roce 1435 spěla jednání husi-
tů, katolíků a Zikmunda Lucembur-
ského o uznání čtyřech Pražských 
artikulů a očištění husitů z nařčení 
z hereze (z řeckého hairesis – vý-
běr, volba – přeneseně odchýlení se 
od ofi ciální doktríny nebo dokonce 
její odmítání) do fi niše. Tato jednání 
vyvrcholila na přelomu let 1435/1436 
v Uhrách (Stoličný Bělehrad –Szé-
kesfehérvár) a jak se dalo očekávat, 
byla velmi dramatická. Klíčovou roli 
zde hrál císař Zikmund. Jeho promě-
na v čase potvrzuje nejen to, že byl 
obratným politikem, ale i onen popu-
lární přídomek, kterým ho častovali 
Češi obývající země Koruny české – 
že byl totiž skutečně „liška ryšavá“.

Připomeňme si: Kostnický kon-
cil. Je roku 1414 svolán po naléhání 
římského krále Zikmunda (císařem 
se stal až roku 1433) a měl vyřešit 
hlubokou vnitřní krizi západo-řím-
ské, katolické, církve. Proces s Ja-
nem Husem tvořil jen jednu z po-
ložek programu koncilu. Hus přijal 
Zikmundovo pozvání na koncil vy-
baven jeho královským glejtem, kte-
rý mu sice umožnil bezpečnou cestu 
na koncil, nikoliv však zpět. A Zik-
mund neučinil nic, co by mohlo od-
vrátit Husovu krutou smrt. Po vy-
puknutí husitské rebelie se římský 
(a uherský) král staví do čela kří-
žových výprav, které mají napravit 
vzbouřenému českému království 
hlavu. Po drtivých prohrách katolic-
kých vojsk ustupuje do pozadí a při-
klání se k vyjednávání s kališníky. 
Nakonec, po likvidaci radikálního 
husitského křídla v bitvě u Lipan se 
stává velmi iniciativním hráčem na 
šachovnici. Jeho motivace je zjevná 
a – silná. Chce být konečně uznán 
českým králem. Chce zklidnit situa-
ci v Čechách. Mj. potřebuje rozvázat 
ruce v boji s Osmanskou říší – Tur-
ky, kteří se tlačí do Evropy. Je přece 
římským císařem. A v neposlední 
řadě – je již unaven z nekonečné-
ho handrkování mezi Basilejským 

koncilem a kališníky. Spor uvnitř 
katolické církve je třeba s konečnou 
platností ukončit! A tak hraje, liška 
ryšavá, hru na obě strany. Ustupuje 
husitům, aby pak legátům koncilu 
při tajných jednáních řekl, že je to 
jen „hra“. A naopak. Výsledek se ale 
nakonec, k úlevě všech, dostaví…

6. ledna 1436 Zikmund ve Sto-
ličném Bělehradě vydává, bez ja-
kýchkoliv porad s legáty koncilu – 
a jim navzdory –, zlistinění svých 
rozhodnutí přislíbených 6. července 
1435 v Brně husitům. Vžijí se pod 
pojmem „císařská kompaktáta“. Zde 
jsou – císař se zaručuje a žádá:

1) aby duchovní benefícia (obročí 
– příjem, spojený s určitou službou, 
postavením nebo úřadem) nebyla 
udělována cizozemcům / 2) aby ni-
kdo nebyl předvoláván nebo souzen 
soudy nacházejícími se mimo krá-
lovství a markrabství / 3) aby při-
jímající podjednou byli trpěni jen 
v místech, kde se dosud podobo-
jí nepřijímalo, a aby z toho důvo-
du byly sepsány fary podobojí / 4) 
aby pražského arcibiskupa a bis-
kupy, o jejichž potvrzení se Zik-
mund postará, volili šlechtici, ze-
mané, zástupci Prahy a jiných měst 
spolu s kněžstvem, a aby jim bylo 
podřízeno všechno duchovenstvo 
pražského arcibiskupství / 5) aby 
arcibiskup osoby způsobilé světil 
na kněze jak podjednou, tak podo-
bojí / 6) protože svoboda přijímání 
podobojí bude povolena jak českému 
království, tak moravskému mar-
krabství, zajistí biskup litomyšlský 
a olomoucký (katolíci) podávání pod 
obojí způsobou osobám, které o to 
požádají, a v osadách, kde to bylo 
dříve zvykem. Zajistí také svěcení 
(kališnických) způsobilých kněží / 
7) slovem císařským slibuje (i za své 
nástupce!) zmíněná ustanovení za-
chovávat a dosáhnout souhlas i po-
tvrzení od koncilu a papeže.

Krásné květnové dny přeji a pře-
mýšlejte, přátelé!

1. května 2021
Martin Mejstřík
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Liška ryšavá

Minulá hádanka zůstává 
nadále neúplně zodpovězena. 
Mělo by se jednat o objekt, kte-
rý byl zachycen cca kolem roku 
1910 a má spojitost (podle popi-
su na fotografii) s tamějším pi-
vovarnictvím. Pravděpodobně 
jde o budovu pivovarské restau-
race, nebo objekt, který snad 
stál v areálu pivovaru, nebo ně-
kde poblíž. Majitelem budovy 
má být rodina Pauliů, kteří byli 
i sládkové. Ti později přesídlili 
do Prášil. 

Podle přiložených fotogra-
fií můžete poznat, v jaké obci, 
či někde v jejím okolí, se měla 
tato pivovarská restaurace na-
cházet. Zatím to neprozrazuji, 
protože to nadále zůstává jako 
nová hádanka. Velkou nápo-
vědou je skutečnost, že i zde 
v současnosti sídlí pobočka bu-
dovy Muzea Šumavy v budově 
bývalé vily významné sklářské 
rodiny Abelů. 

Věřím, že nějaký ten pamět-
ník a hlavně pivovarský nadše-

nec zareaguje a předminulou 
hádanku dotáhneme zpětně 
k plné její identifikaci v dané 
lokalitě.

Vaše postřehy pište prosím 
na e-mail: bur.mira@seznam.
cz. Děkuji.

Mgr. Miroslav Buršík, 
Muzeum Šumavy

POZNÁVÁTE?

Tip na knihu: 
Lidová architektura v jižních Čechách

Je název nové publikace, v níž 
pětice autorů pod vedením Jiřího 
Škabrady prezentuje své dlouho-
dobé výzkumy. Kniha navazuje na 
Jihočeskou lidovou architekturu, 
kterou vydalo Jihočeské naklada-
telství v r. 1986. Oproti původní-
mu titulu je ale mnohem obsáhlej-
ší, neboť je obohacena o výsledky 
množství dokumentací i průzkumů 
nejrůznějšího druhu– od plošných 
až po podrobné průzkumy jednot-
livých objektů.

 Kniha se zabývá vysvětlením 
principů vývoje vesnických staveb 
(zde připomenu alespoň Holašo-
vice na Českobudějovicku, které 
byly zařazeny do výběru světového 
kulturního dědictví pod patronací 
UNESCO). V úvodní části Karel 
Kuča zmapoval sídelní vývoj re-
gionu na kapitolu o obytných stav-

bách navazuje pojednání o hospo-
dářských stavbách jako jsou sýpky, 
kovárny ad. Část o vývoji poznání 
lidové architektury napsal Roman 
Tykal z Měčína, který se dlouhodo-
bě věnuje historické dokumentaci 
vesnického stavitelství. Popis kon-
strukcí a jednotlivých staveb zachy-
til a podrobně popsal Jiří Škabrada. 
Pasáž o územních celcích a jejich 
specifi ckých znacích se z prosto-
rových důvodů ocitla na disku CD. 
Závěrečnou kapitolu o památko-
vé péči zpracoval Ivan Náprstek 
z Krajského úřadu Jihočeského kra-
je. Je to práce nejen záslužná, ale 
svým způsobem úctyhodná, neboť 
obsahuje více než 700 stran textu.
Vřele ji doporučuji všem, kteří chtě-
jí blíže poznat lidovou architekturu 
našich sousedů.

Ivan Nikl

ŠUMAVA

Člověk už je takový. Vybere si 
místo a chtěně na něm lpí, vrací se 
k němu, hledá stále nové a nové za-
jímavosti. A to je dobře. Vždyť to je 
ono zázemí ticha v běhu a shonu na-
šich denních trampot i radostí. Mám 
takové místo a myslím si, že kaž-
dý by ho měl mít. ŠUMAVA. Jeden 
z nejhezčích koutů naší země. Kaž-

doročně se k ní rád vracím a vždy je 
nová a známá zároveň. Kdyby se mi 
teď někdo zeptal, které roční období 
zde mám nejraději, těžko bych mu 
odpovídal. A protože se blíží léto, 
pro mnohé z vás spojené s toulka-
mi po Šumavě, připravil jsem výběr 
knih, které vás mohou inspirovat při 
vašich cestách Šumavou. 

„Ale jedno má Šumava do sebe– působí jako melancholická 
píseň, která mocně se našeho srdce dotýká“. Karel Klostermann

Absurdita roku: Rozhodnuto! 
Nejabsurdnější je zavírání malých obchodů

Populární anketa Absurdita 
roku, která je každoročně vyhla-
šována jako součást podnikatel-
ských soutěží Firma roku a Živ-
nostník roku, se letos zaměřila 
na vládní opatření v souvislosti 
s koronavirovou epidemií. Ačko-
li asi každý chápe potřebu ochrá-
nit zdraví lidí, pochopit některá 
z absurdních a zmatečných opat-
ření už tak snadné nebylo. O vítě-
zi v anketě, jejímž odborným ga-
rantem je Hospodářská komora 
ČR, rozhodovala veřejnost v on-
line hlasování.

Chutná koronaviru více v ma-
lých nebo velkých obchodech? Jaký 
protiepidemický smysl, jímž se bě-
hem uplynulého roku mělo vše řídit, 
dávalo zavření stovek drobných že-
lezářství, obchodů s oblečením nebo 
třeba kancelářskými potřebami, kam 
přichází najednou několik málo osob 
a přesunutí prodeje všeho sortimen-
tu do obřích internetových obchodů, 
kde se při vyzvedávání na jednom 
místě hromadily desítky a desítky 
lidí najednou a kde se třeba kolem 
Vánoc tvořily stohlavé fronty? Tako-
vou otázku si kladl asi nejeden drob-
ný živnostník, jehož zdroj příjmu 
musel zůstat uzavřen. Propady byly 
obří, některé obchody už neotevřou. 
A co na to koronavirus? Ten se asi za-
radoval. Navíc pochopit, proč a které 
obchody měly výjimku, to už vyža-
dovalo skutečně vyšší dívčí. Otevře-
ná zůstala květinářství v době, kdy 
byl zákaz svateb a veškerých akcí. 
Za grotesku nebo tragédii – jak kdo 
chce – pak bylo možné označit vý-
jimku, která platila pro prodej zbraní 
a střeliva, když dětem nebylo možné 
vybrat oblečení a obuv.

„Cílem vyhlášení ankety Absurdi-
ta roku je lehce upozorňovat na by-
rokratická nařízení, která komplikují 
podnikání všem drobným živnost-

níkům a podnikatelům. Již druhým 
rokem je vyhlášení ankety ovlivně-
no mimořádnou situací způsobenou 
koronavirem, díky které byla spousta 
příležitostí pro přešlapy. Podnikatelé 
v narychlo vydávaných vyhláškách 
a nařízeních se mohli mnohdy rych-
le ztrácet. Jeden den bylo závodní 
stravování dovoleno, ale druhý den 
bylo již zakázáno. Živnostníci a pod-
nikatelé, kteří potřebovali vyzved-
nout zboží v zahraničí, nesměli za 
hranice ČR. Nebo bylo vyhlášeno, že 
se nesmějí prodávat nápoje s sebou 
do kelímku. Na toto nařízení mnozí 
podnikatelé vtipně reagovali, nabíze-
li kelímek s nápojem, který dávali do 
sáčku na pečivo s tím, že obsah není 
k okamžité konzumaci. Podnikatelé 
a živnostníci to minulý rok neměli 
vůbec jednoduché, museli se poprat 
koronavirovou krizí, reagovat na ni 
a snažit se najít nové cesty pro své 
podnikání. Do toho se museli naučit 
orientovat se v kompenzačních balíč-
cích a programech nabízených stá-
tem a snažit si udržet své podnikání. 
Jsme rádi, že jsme i minulý rok jako 
banka mohli nabídnout pomocnou 
ruku,“ okomentovala Zuzana Fili-
pová, ředitelka komunikace a CSR 
MONETA Money Bank.

Druhou příčku obsadila káva 
v pytlíku. Jednou z perliček mezi 
vládními nařízeními byl zákaz pro-
deje všech nápojů s sebou do kelím-
ků. Mělo se tím zabránit popíjení 
na veřejnosti. To, že si lidé berou 
kelímky a jdou na náměstí, je spo-
jeno s pivem nebo svařákem. Ne-
alkoholické nápoje jako například 
kávu, si ale lidé berou spíše cestou 
do práce, takže potenciál shluková-
ní tady viděl asi málokdo. Jak si to 
správně vyložit, nevěděl v tu chvíli 
zřejmě nikdo. Na sociálních sítích 
se začaly šířit fotografi e, že kavár-
ny začaly dávat kelímek s nápojem 
třeba do sáčku na pečivo s tím, že 
obsah není k okamžité konzumaci. 
Nedostatek sice vláda opravila, ale 
odhalil způsob schvalování nařízení 
v časovém presu a bez zdůvodnění. 
Živnostník provozující občerstvení, 
aby pak bůhvíkde lovil, jak a podle 
čeho se má vlastně řídit.

Stupně vítězů doplnily zmat-
ky kolem závodního stravování. 
Dneska říkáme ano, zítra ne, po-
zítří ano. Zákaz stravování v zá-
vodních jídelnách nevydržel sice 
ani jeden den, ale tím spíše je ukáz-
kou absurdnosti některých vlád-
ních postupů. Otevřít, zavřít, ote-

vřít. Spíše to připomínalo vojenské 
cvičení než promyšlená protiepide-
mická opatření. Navíc jídelny už 
měly v té době nastavená pravidla 
ve spolupráci s hygienickými sta-
nicemi, zahrnující plexiskla u vý-
dejové části, ale i u stolů, případ-
ně omezený počet míst k sezení. 
Naopak zaznívalo, že zákazem se 
lidé přesunou do svačináren nebo 
šaten, tedy do ještě menších prosto-
rů. Takže jako na vojně, ale střelba 
mimo terč.

Anketa Absurdita roku, která je 
nedílnou součástí podnikatelských 
soutěží Firma roku a Živnostník 
roku, je vyhlašována každoročně. 
Je skvělou příležitostí, jak upozor-
nit na zákony, nařízení a opatření, 
která škodí rozvoji malého a střed-
ního podnikání u nás. Za dobu své 
existence přispěla k odstranění celé 
řady zbytečných zákonů a vyhlášek. 
Z dnes už zrušených absurdit je mož-
né jmenovat povinnost vést eviden-
ci o kontrolách na zdravotní nezá-
vadnost, ačkoliv tuto evidenci mají 
povinnost vést kontrolní úřady, dále 
třeba neuznávání dokumentů posíla-
ných úřady podnikatelům do dato-
vých schránek jinými úřady za ori-
ginály nebo vládní nařízení určující 
fi rmám, kdy mají vymalovat či vy-
hlášku ukládající fyzioterapeutům 
mít ve své ordinaci velké zrcadlo.

Nominace v anketě Absurdita 
roku 2021:
• Za hranice vás nepustíme
• Káva v pytlíku
• Pomlázky neprodávat
• Chutná koronaviru více v malých 
nebo velkých obchodech?
• Nejistota kompenzací
• Závodní stravování? Dneska říká-
me ano, zítra ne, pozítří ano
• Nikdo nikam nechoďte, ale nechte 
si to úředně ověřit

TZ – fi rmaroku.cz
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V posledních letech se stal ob-
líbeným cílem procházek zelený 
ostrov uprostřed lánů pod Svatobo-
rem. Cestou z ulice Pod Viničkami 
proti proudu srovnaného potůčku 
mezi poli dojdete do oázy s rybní-
kem obklopeným vzrostlými stro-
my. Za plotem se tam dnes ukrývá 
ráj vodního ptactva.

Ještě před pár lety tam však 
byla jen oplocená zelená džungle. 
S otázkou, co stojí za takovou chvá-
lyhodnou proměnou, jsem se obrá-
til na vlastníka nemovitosti pana 
Františka Hejplíka. Ten uprostřed 
svého ptačího království neváhal 
a pozval mě dál. Obklopila mě po-
divuhodná rozmanitost vodního 
ptactva na pozadí přívětivě přizpů-
sobeného okolí. Přivítal mě křik 
pávů, bubnování pštrosů, kejhá-
ní husic, kvákání kachen a nesčet-
né štěbetání další ptačí drobotiny. 
Obdivně jsem v duchu smeknul, 
během nekončícího koncertu foto-
aparátem zaznamenal jejich přiro-
zenou krásu a pustil se do rozhovo-
ru s majitelem a duchovním otcem 
celého království.

Tak pestré společenství vod-
ních ptáků jsem ještě neviděl. 
Co vás vedlo k nápadu založit 
ptačí říši? 

„Dlouho jsem to nosil v hlavě, 
byl to můj sen. V Podmoklech jsem 
měl jen malé jezírko, kde by takoví 
ptáci být nemohli. Začal jsem proto 
hledat něco většího a když se pak 
naskytla příležitost koupit to tady, 
neváhal jsem.“

Čím vás místo tak zaujalo? 
„Právě něco takového jsem hle-

dal – přirozenej přírodní kus země 
s nevysychajícím zdrojem vody. Jsou 
zde dokonce dva přítoky a kdysi tady 
býval rybník.“ A pan Hejplík vyn-
dal fotografi e z první republiky, kde 
je vidět rybník s hejnem hus, cha-
loupkou a Svatoborem v pozadí ješ-
tě bez rozhledny. „Na protějším sva-
hu bývaly dvě studně, zahradnictví 
a procházela tudy cesta na Hrádek,“ 
dodal. 

Mnozí zaznamenali, že po 
dlouhých desetiletích, kdy tato 
zelená perla ležela ladem, zde za-
vládl čilý ruch. Jak dlouho už pta-
čí oázu budujete? 

„Pracujeme tady s manželkou již 
osmým rokem, ale první dva roky 
jsme jen vyklízeli, bagrovali a upra-
vovali terén.“ 

Co dalšího jste vytvořili? 
„Přizpůsobili jsme koryto po-

toka, vybudovali rybník s ost-
růvkem a další nádrže s regula-
cí a přepady, terén navýšili asi 
o metr. Zasadil jsem také keře, 
aby tu byl hmyz – třeba motýlov-
níky. A tam u plotu je exotická 
araucarie, v Čechách se většinou 
pěstuje v bytech, ale tady se jí daří 
i venku.“ 

Základ jste tedy měl hotový 
a mohl jste se věnovat ptákům... 

„Každý druh potřebuje něco 
trochu jiného. Pštrosům emu a pá-
vům jsme udělali domečky, které 
využívají hlavně v zimě. Mráz jim 
tolik nevadí, ale nemají rádi prů-

van. Severoame-
rickým druhům 
– karolínkám, 
mandar ínkám 
a morčákům jsme 
připravili obydlí 
z vydlabaných 
kmenů, protože 
ve svém přiro-
zeném prostře-
dí hnízdí v duti-
nách stromů. Vše 

jsem pospojoval dřevěnými lávka-
mi a obehnal plaňkovým plotem.“ 

Je vidět, že kromě dřeva 
jste si vyhrál i s kamennými 
břehy... 

„Ano, chci aby všechno bylo z pří-
rodních materiálů, žádné plasty. Proto 
jsem zrušil drátěný plot a dal si práci 
s tím dřevěným. Má dva a půl tisí-
ce planěk.“ 

Kromě ekologie jste získal i do-
mácký efekt. Myslím ty hrníčky 
na plaňkách…

„Pár prvních hrníčků jsme na-
sadili sami, pak nám je začali nosit 
lidi, co se sem chodí dívat. Občas mi 
tu někdo nechá v tašce i staré peči-
vo na krmení a stalo se dokonce, že 
jsme dostali příspěvek. Plot jsem ale 
musel obehnat elektrickým ohradní-
kem, aby mi na ptáky nevlezly kuny 
nebo lišky.“ 

Stojíme uprostřed farmy a pozo-
ruji ten svérázný ptačí život. Kolem 
pochodují různé kachny a husice. 
Chodí většinou ve dvojicích a vždy 
mají někam namířeno. Vypadá to, 
že mají jasný cíl – tu něco uzobnout, 
tu si zaplavat na vodě, či poslunit se 
na pěkném místě. Občas mezi sebou 
cosi prohodí, vyhnou se, nepřekážejí 
si. Páv vylezl na vyvýšeninu a pro-
nikavě zakřičel, pár černých labutí 
v poklidu pluje po hladině... Vskut-
ku mi to připomíná lidské hemže-
ní... Kolik tenhle ptačí kolektiv 
čítá druhů? 

„Máme tady 31 druhů většinou 
v páru, což je celkem 105 ptáků. 
Snesou se dobře navzájem, každý 
si najde své místo. Konfl ikty vznika-
jí minimálně, jen občas se chytne la-
buť s pávem. Problém vzniká, když 
přijde nový pták. Tři dny se hašteří, 
pak se vše upraví. Máme tady ještě 
dost prostoru pro další ptáky.“ 

Jaký druh by se vám líbil? 
 „Chtěl bych pořídit nějaké další 

zajímavé husice a také druh pštro-

Čas v oáze vodních ptáků

Majitel a chovatel František Hejplík a jeden z jeho podivuhodných pávů.

Plaňky dřevěného plotu zdobí přihlížející návštěvníci hrnečky.

2 x berneška rudokrká v popředí a berneška velká si plave. 

sa poloviční ve-
likosti – pochází 
z Jižní Ameriky 
a jmenuje se nan-
du Darwinův. 
Uvidíme, až se 
otevřou hrani-
ce. Teď to nejde. 
Ptáky si vždyc-
ky vyberu a zná-
mý veterinář mi 
je obstarává na 
burzách po celé 
Evropě.“

Prochází-
me přes lávku 
k pštrosímu domečku. Jeden emu 
si nás přišel prohlédnout, druhý si 
hoví na slámě. 

„Sedí na vejcích, nechali jsme mu 
tam čtyři a jedno mládě už se vylíhlo 
v podmokelské líhni,“ vysvětluje mi 
průvodce a dodává: „U pštrosů sedí 
na vejcích vždycky samec...“

Nevídané! Máte u svých ope-
řenců nějakou další zajímavost? 

„Třeba zde ty husice nilské. Podí-
vejte, jak vznešeně pochodují! To byl 
posvátný pták faraonů. I v hrobkách 
jsou vyobrazeni s nimi. Nebo tyhle 
kachny mandarínské (jedna čistě bílá, 
druhá nádherně zbarvená) to je japon-
ský svatební pták. Husice liščí zase 
žije v norách, které vyhloubí liška.“

Chvíli hledáme a pak se objeví 
párek větších opeřenců s nádher-
ným krkem. 

„Tato berneška havajská je vzácný 
pták, který se samostatně celé věky 
vyvíjel na Havaji, u nás je jen ve dvou 
ZOO, na světě v zajetí asi tisíc kusů 
a volně ještě méně. Přitom jsou zde 
nejochočenější a když přijedu, chodí 
pořád za mnou a hrajou si i se psem.“

A neuletěl vám nějaký ptáček? 
 „Ne, někteří mají přistřižená kří-

dla, ostatní se drží dobrého bydla 
a naopak párek kachny divoké sem 
přiletěl a už tady zůstal. V zimě mi 
ale zloději ukradli bernešku velkou, 
proto jsem si teď bernešáka pořídil 
z pražské ZOO. A to je zatím posled-
ní přírůstek.“ 

Co obnáší každodenní péče 
o ptactvo?

 „Každý večer jim nasypu kr-
mení, projdu všechny budky 
a vybírám vejce. Každé si ozna-
čím, dám do tepla, aby nezmrzla 
a koncem týdne vozím do líhně, 
kde zůstávají měsíc a pak ještě 14 
dní v dolíhni. Vloni se nám vylíh-
lo 40 mláďat. 6 pávů jsem daroval 
ústavu v Dobřanech.“

Kde jste vůbec získal takovou 
zálibu?

„Můj táta byl známý chovatel ho-
lubů. Stal se několikrát mistrem re-
publiky a byl 13. na světě v závodech 
poštovních holubů. V Podmoklech 
jsem vyrůstal mezi holuby. Táta jich 
měl asi 200, ale mně se holubi nelíbi-
li, chtěl jsem něco většího.“

Jaké máte plány do budoucna?
 „Stále budujeme. Musím upra-

vit potoky, dodělat regulaci, aby 
rybník měl dobrý přítok a zbytek 
šel do potoka. Menší nádrž chci 
vyložit vápencem, prohloubit na 
metr a nasadit tam ryby – jesete-
ry. Pod Svatoborem jsem koupil 
pozemek, kde plánuji ještě ovocný 
sad a bažanty.“ 

Děkuji za ukázku a rozhovor. 
text a foto Eduard Lískovec

Starostlivý emu – u pštrosů sedí na vejcích vždy samec.

Párek labutí černých se držel stále spolu. V pozadí kachna mandarínská.

Husice nilská – vznešený posvátný pták egyptských faraonů.

Husička podzimní.

Husa císařská.

Zde se potkali hvízdák chilský a husice liščí.

Kachna mandarínská – varianta bílá a klasická barevná.

Husice rezavá je posvátná pro buddhisty v Tibetu.

Berneška havajská byla v padesátých letech ve své domovině téměř vyhubena .

Zajímavosti
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