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Aktuálně z radnice 

Rekonstrukce Žižkovy ulice 

Podpora živnostníků 

(red) 

Nýrská teplárna 

Ještě jednou ke kulturnímu domu 

Po letech plánování bude letos zahájena rekonstrukce 

Žižkovy ulice. Jedná se o organizačně složitější akci, 

protože bude prováděno více stavebních činností najed-

nou. V prvé řadě bude probíhat výměna vodovodního 

potrubí v  celé jeho délce. V minulých měsících se 

uskutečnilo zjišťovací řízení firmy Čevak a součástí 

výměny hlavního potrubí bude i výměna některých 

vodovodních přípojek. Ve svém důsledku se budou 

muset obyvatelé této a přilehlých ulic připravit na 

drobná omezení v dodávkách vody. Současně budou 

prováděny         i plynovodní přípojky pro některé nové 

odběratele. Další stavbou, která bude současně 

s komunikací probíhat, bude i uložení elektrického ve-

dení do země        a instalace nového veřejného osvět-

lení. Věřím, že zejména jeho oprava se pozitivně proje-

ví a časté výpadky veřejného osvětlení budou minulos-

tí. Rekonstrukce bude probíhat ve dvou etapách. Letos 

bude opravena část od Husovy ke Komenského ulici, 

v příštím roce bude provedena druhá etapa směrem 

k Baarově ulici. Zároveň chceme touto cestou požádat 

občany bydlící v Žižkově ulici o respektování opatření 

vyvolaná stavební činností. Bude se jednat zejména     

o parkování vozidel.  

(red) 

V jednom z minulých čísel Nýrských novin jsem infor-

moval o záměru města investovat do oprav a rozšíření 

kulturního domu. Od té doby jsem zaznamenal několik 

zvláštních připomínek a dotazů, které směřovaly, mys-

lím, až k záměrné dezinformovanosti občanů města. 

Proto ještě jednou věnuji několik vět tomuto problému. 

Město se rozhodlo investovat několik milionů korun na 

opravu kulturního domu. Smyslem je opravit hlavní 

sál, jeviště a navazující prostory tak, aby splňovaly 

dnes již standardní podmínky účinkujících a návštěvní-

ků kulturních pořadů. Vzhledem k tomu bude snahou 

omezit sportovní činnosti, které dnes na sále probíhají. 

A kam se přesunou? Podle záměru města a v současné 

době zpracovávané projektové dokumentaci bude 

zbourán objekt čp. 24 a na jeho místě bude vystavěn 

nový objekt technicky propojený se stávající tělocvič-

nou a prostory, které obývá DDM. Znovu zcela zřetel-

ně říkám, že DDM bude obývat i nadále stávající pro-

story v kulturním domě, tj. kanceláře, klubovny a tělo-

cvičnu, a k tomu budou přidány další prostory nově 

přistavěné. Věřím, že takto jasně formulovaným zámě-

rem vyvracím všechny zvláštní otázky, které se 

v souvislosti s touto problematikou objevily. 

V rámci programu pomoci našim živnostníkům            

a všem, jejichž provozy byly v rámci koronavirové 

krize uzavřeny, příp. provozně omezeny, bylo 

z rozpočtu města uvolněno cca 900 000 Kč. Peníze 

byly uvolňovány na základě posouzení a doporučení 

finančního výboru a ve shodě s programem a podmín-

kami, které byly odsouhlaseny na mimořádném zase-

dání Zastupitelstva města Nýrska 23. března. Na veřej-

ném zasedání dne 22. června tohoto roku byli zveřej-

něni jednotliví příjemci včetně objemu vyplacených 

podpor. I tento krok byl ve shodě s usnesením mimo-

řádného zasedání Zastupitelstva města Nýrska. 

Z přítomné veřejnosti a zastupitelů města neměl nikdo 

připomínky k této projednávané problematice.  

Miloslav Rubáš 

starosta 

V rámci programu 8. veřejného zasedání Zastupitel-

stva města Nýrska dne 22. června se uskutečnila i val-

ná hromada společnosti Nýrská teplárna, s.r.o., kde 

působnost společníka vykonává zastupitelstvo města. 

Na programu valné hromady společnosti byly zpráva 

jednatele o činnosti a zpráva o hospodaření za rok 

2019, ve kterých Miroslav Malát shrnul dění ve spo-

lečnosti v uplynulém roce a seznámil přítomné s vý-

sledkem hospodaření společnosti. Společnost za loň-

ský rok svou činností vytvořila zisk, který bude použit 

na další investiční akce společnosti.  

V průběhu valné hromady také následovala zpráva ze 

zasedání dozorčí rady společnosti, která zasedala       

20. května. Dále zastupitelstvo města jmenovalo nové-

ho člena dozorčí rady, a to zastupitele Davida Křížka, 

který ve funkci vystřídal Jindřišku Kurcovou. 

Miloslav Rubáš 

starosta 
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Aktuálně z radnice 

Pomoc oblastem postiženými povodněmi 

Dotační programy na podporu sportu a kultury 

Jahodová ulice 

(red) 

Výměna výloh na rampě 

(red) 

(red) 

(red) 
Nádražní ulice 

Stejně jako v minulých letech město přispělo na účet 

Adry částkou 19 000 Kč na pomoc oblastem postiže-

ných povodněmi. Jedná se o částku uvolněnou na zákla-

dě rozhodnutí starosty a je v max. výši, kterou může 

svým rozhodnutím starosta uvolnit. 

Poslední dobou se čím dál častěji množí stížnosti oby-

vatel Jahodové ulice na zvýšený provoz a nedodržování 

rychlosti řidiči projíždějícími touto ulicí. Průjezd Jaho-

dovou ulicí není zakázán, nicméně vzhledem k tomu, že 

na obou koncích je osazena dopravní značka „Obytná 

zóna“, smí zde motorová vozidla jet pouze rychlostí 

nejvýše 20 km/hod, zároveň musí dbát na zvýšenou 

opatrnost vůči chodcům, které nesmí ohrožovat. Velmi 

často zde také dochází ke špatnému a nevhodnému par-

kování. Město Nýrsko zvažuje nainstalování světelného 

upozornění na překročenou rychlost. Zároveň bude tato 

lokalita sledována městskou policií. 

Na veřejném zasedání Zastupitelstva města Nýrska, 

které se konalo v pondělí 22. června, byly schváleny 

nové dotační programy na podporu kultury a sportu. 

Původní dotační programy z únorového zastupitelstva 

byly zrušeny. Kvůli pandemii koronaviru došlo k ome-

zení všech sportovních i kulturních aktivit, a tak žadate-

lé mohou mít oproti původním záměrům jiné náklady 

na své aktivity. 

Nové žádosti o dotace je nutné doručit na Městský úřad 

Nýrsko do 24. července 2020. Po rozhodnutí komise, 

která bude přijaté žádosti posuzovat, je možné žadate-

lům zaslat zálohou platbu. 

Žádosti o dotace naleznete na webových stránkách měs-

ta Nýrska v záložce „Formuláře pro podání“:  https://

www.mestonyrsko.cz/munyrsko/formulare.asp 

Pokud někdo z čtenářů zavítal na nýrské náměstí 

v průběhu měsíce června, zajisté si nemohl nevšim-

nout, že v jednom z obchodů došlo k výměně výloh. 

Dále bude probíhat také celková rekonstrukce vnitřních 

prostor, ve kterých bude následně sídlit rehabilitační 

centrum. Po konzultaci se dvěma architekty byla vy-

brána právě výsledná varianta. Do poloviny září letoš-

ního roku dojde k výměně výloh také v sousedním pro-

storu vedle cukrárny. V ostatních nebytových prosto-

rech budou výlohy měněny postupně v dalších letech.  

Získané dotace 

Město Nýrsko v loňském roce podávalo žádost o dota-

ci na rekonstrukci Hodousické ulice do dotačního pro-

gramu Podpora a rozvoj regionů Ministerstva pro 

místní rozvoj ČR. V měsíci červnu letošního roku 

jsme obdrželi zprávu, že po navýšení finančních pro-

středků v tomto dotačním programu jsme úspěšně do-

taci získali ve výši 2 845 678 Kč.  Ze stejného dotační-

ho programu jsme v letošním roce získali také 

1 886 000 Kč na obnovu povrchu na víceúčelovém 

hřišti z Základní školy Nýrsko, Školní ulice. Obě akce 

budou realizovány v průběhu příštího roku.  

Soňa Hladíková  

místostarostka 

https://www.mestonyrsko.cz/munyrsko/formulare.asp
https://www.mestonyrsko.cz/munyrsko/formulare.asp
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Jednání finančního výboru 

Aktuálně  

Uzavírání poboček bankovních domů 

Finanční výbor 

V minulých dnech jsem obdržel informace o uzavření 

pobočky Komerční banky a o omezení některých slu-

žeb České spořitelny. Dokážu pochopit celou řadu 

úsporných opatření jednotlivých subjektů. Dva měsíce 

nejstriktnějších opatření v celé Evropě tvrdě dopadají 

do jednotlivých oblastí soukromého i státního sektoru, 

státní správy, prostě do všech oblastí našeho života. 

Zůstává otázkou, kdo se s novou situací jak popasuje. 

Zatím to vypadá, že to opět odnesou normální lidé, kte-

ří nemohou rozhodnutí manažerů vůbec ovlivnit. Pří-

kladem je postup vedení výše uvedených bank. Je jim 

úplně jedno, jak jejich rozhodnutí dopadne na jednotli-

vé drobné střadatele, na generaci, která nevyrůstala 

s elektronickou komunikací v zádech. Toto rozhodnutí 

je vrcholem pohrdání lidmi, kteří financují ze svých 

úspor chod těchto zařízení. Z vlastní zkušenosti vím, že 

jakákoliv změna v systému ovládání bankomatu nebo 

elektronického bankovnictví mi připraví celou řadu 

minut nepříjemného očekávání, jestli zadaná operace 

proběhne. A v těchto případech byla vždy poslední zá-

chranou pracovnice přepážky, která dokázala poradit   

a pomoci. Nově to však bude znamenat minimálně ces-

tu do 18 km vzdálených Klatov, čímž se zvýší finanční 

náklady pro jednotlivé domácnosti, a to v době, kdy se 

pomalu, ale jistě začínají projevovat propady ekonomi-

ky s dopady do kapes občanů. To ale manažery bank 

moc nezajímá, protože oni jsou přece hodnoceni za 

úspory v provozu. Bojím se, kdo další přijde 

s podobnými nápady. 

Závěrem dodávám, že s postupem výše uvedených in-

stitucí zásadně nesouhlasím a toto svoje stanovisko, 

potažmo stanovisko města, bylo oběma institucím ode-

sláno ve 26. týdnu. 

Miloslav Rubáš 

starosta 

Po velmi náročném období se život začíná vracet 

do předkoronavirové doby, a tak jsem mohl opět po 

delší době svolat jednání Finančního výboru města 

Nýrska. Jedním z bodů bylo projednání závěrečného 

účtu za rok 2019 a zpráva nezávislého auditora o vý-

sledku přezkoumání hospodaření. A jak to tedy dopa-

dlo? Celkové příjmy po konsolidaci činily 130,5 milio-

nu Kč a celkové výdaje po konsolidaci pak 121 milionů 

Kč. Po odečtení financování a naopak přičtení přebytku 

z roku 2018 je konečný zůstatek za loňský rok ve výši 

34,7 milionu Kč. A dobrou zprávou opět je, že auditor 

při přezkoumání hospodaření nezjistil žádné chyby       

a nedostatky. Finanční výbor tak po kontrole a prostu-

dování všech materiálů mohl vyjádřit souhlas 

s celoročním hospodařením, a to bez výhrad. 

Jedním z hostů jednání byl i starosta města, který nás 

informoval o aktuálním plnění rozpočtu města. 

S ohledem na předpokládaný pokles daňových příjmů 

bylo rozhodnuto o zavedení úsporných opatření města a 

příspěvkových organizací. Budoucí vývoj se velmi ob-

tížně předvídá a není tak možné dnes s jistotou říct, jak 

velký propad nás čeká, můžeme vycházet jen z odhadů 

různých institucí. Je tak naprosto nezbytné a hlavně 

v pořádku se již nyní připravit na možné finanční obtíže 

a já doufám, že se podaří letošní i příští rok zvládnout 

co nejlépe a s co možná nejnižším snížením prostředků 

na investice. Rozvoj města je totiž nesmírně důležitý.  

Závěrem mi dovolte krátkou informaci k dotačnímu 

programu na pomoc nýrským živnostníkům, kteří mu-

seli uzavřít svoji provozovnu, nebo zásadně omezit čin-

nost. Podpořili jsme více než třicítku způsobilých žada-

telů a celkově bylo vydáno více než 800 000 Kč za celé 

tři měsíce. Ač se možná jednalo o pomoc symbolickou, 

doufám, že hlavně zpočátku se nám podařilo v nejisté 

době dodat těmto lidem naději v to, že se budou moci 

opět vrátit do svých obchodů, salónů, restaurací a zno-

vu vám, občanům našeho města, poskytnout své služby. 

Přeji všem krásné a klidné léto a užijte si ho, jak nejlé-

pe to půjde.  

David Křížek 
předseda finančního výboru 

Provozní doba koupaliště červenec a srpen 

Pondělí - neděle 10.00 - 19.00 

Koupaliště je otevřené vždy v závislosti na počasí. 
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Výběrové řízení 
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Výběrové řízení 
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Výběrové řízení 
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Plzeňský kraj 
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Sociální služby 

Dne 15. 5. 2020 v dopoledních hodinách byla pracovní-

ky TS města Nýrska skromně, byť by si zasloužila 

menší oslavu, otevřena pro veřejnost nová lávka přes 

řeku Úhlavu u Lesního divadla. Chtěl bych, a jsem pře-

svědčen, že nejen za sebe, poděkovat Technickým služ-

bám města Nýrska za krásnou,  bezpečnou a profesio-

nálně zhotovenou lávku, která nahradila předchozí dře-

věnou. Věřím, že tato lávka bude mít dlouhou životnost 

a bude dělat radost nejen občanům Nýrska, ale i případ-

ným návštěvníkům města. Jsem rád, že jsem měl tu čest 

přejít tuto lávku první a mohu ubezpečit každého o její 

vysoké kvalitě. 
Josef Ženíšek 

Na Klatovsku startuje další etapa plánování sociálních služeb  

Od června roku 2020 odstartoval na území Klatovska 

projekt na zahájení další, celkem již třetí, etapy komu-

nitního plánování rozvoje sociálních služeb. Tento pro-

jekt realizuje Centrum pro komunitní práci západní Če-

chy v partnerství s městem Klatovy a je pokračováním 

procesu zahájeného v regionu již v roce 2006. 

Cílem projektu „Aktualizace komunitního střednědobé-

ho plánu rozvoje sociálních služeb na Klatovsku“, který 

je financován z prostředků ESF a státního rozpočtu 

České republiky v rámci Operačního programu Zaměst-

nanost, je posílit partnerství všech osob a organizací 

působících v sociální oblasti a zároveň určit priority 

v rozvoji sociálních služeb do budoucna tak, aby 

odpovídaly potřebám občanů na území Klatovska. Pro 

dosažení tohoto cíle je důležité nejprve zmapovat stáva-

jící problémy v sociální oblasti a poté vést nad zjištěný-

mi problémy a nedostatky diskuze se všemi, kterých se 

sociální problematika dotýká či které zajímá. Proto se 

do tohoto projektu může zapojit každý, od zástupců 

obcí a měst přes organizace poskytující sociální služby       

a samotné uživatele těchto služeb či jejich blízké až po 

zájemce z řad veřejnosti.   

Projekt bude oficiálně ukončen v květnu roku 2022. 

Výstupem budou aktualizovaný Průvodce sociálními    

a doprovodnými službami na Klatovsku, který bude 

k dispozici v tištěné verzi na obecních a městských úřa-

dech v celém klatovském regionu, dále komunitní plán 

shrnující aktivity rozvoje v sociální oblasti na roky 

2023 až 2025 a webová sekce obsahující, vedle elektro-

nické verze průvodce, také návod, jak postupovat 

v různých životních situacích, informace o legislativě či 

o dostupnosti různých služeb a mnoho dalších důleži-

tých informací o sociální problematice. 

Sociální služby jsou služby, které pomáhají lidem 

v tíživých životních situacích, ať už se jedná o situa-

ce spojené např. s bytovou nouzí, s péčí o méně sobě- 

stačné členy rodiny či s nárůstem dluhů anebo o domácí 

násilí, pomoc lidem se závislostí, dětem a mladým li-

dem s jejich problémy doma, ve škole či při hledání 

práce a v mnoha dalších. 

Pokud byste chtěli získat bližší informace o projektu 

či byste chtěli přispět svým názorem, neváhejte kon-

taktovat Veroniku Marouškovou, DiS., koordinátor-

ku projektu, Centrum pro komunitní práci západní Če-

chy,tel.:607027926  

e-mail.: veronika.marouskova@cpkp.cz, která Vám 

ráda poskytne bližší informace. 

    
Veronika Maroušková, DiS., 
CpKP ZČ 

Poděkování 

 Děkuji Městskému úřadu Nýrsko za poskytnutí dotace v době uzavření mého 

kosmetického salonu v souvislosti s Covid 19. 

Kosmetický salon  SynCare  

Renáta Faustová 
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Pečovatelská služba 

                  Dům dětí a mládeže 

Marta Melicharová  
vedoucí pečovatelské služby 

Pečovatelská služba 

Úvodem bych ráda poděkovala všem uživatelům pečo-

vatelské služby za obrovskou trpělivost, kterou nám 

prokázali při plnění všech opatření, nařízení a doporu-

čení v době nouzového stavu. Dodržování všech naříze-

ní a doporučení bylo velmi náročné. Velice nás mrzela 

nemožnost blízkého kontaktu s uživateli našich služeb. 

Proto jsme velice rády, že v současné době již můžeme 

opět poskytovat naše služby v plném rozsahu.  

V tuto chvíli bych vás ráda informovala o možném dal-

ším rozšíření služeb pečovatelské služby. Při zájmu 

současných či nových uživatelů bude možná od září 

tohoto roku donáška a dovážka oběda i během víkendů. 

Případní zájemci o tuto službu se mohou již dnes přihlá-

sit u vedoucí pečovatelské služby na telefonním čísle 

724 432 751, přímo v kanceláři Pečovatelské služby 

nebo při kontaktu s pracovnicí pečovatelské služby. Na 

začátku měsíce července jsme do naše kolektivu přivíta-

ly novou kolegyňku. Za celý tým pečovatelské služby 

vám přeji krásné a klidné prožití letních měsíců. 

Co nám tento rok vzal i dal? 

Začalo to v září moc krásně. Do zájmových kroužků se 

přihlásilo více jak 800 dětí a k tomu ještě skoro         

200 dospělých. Hned druhý týden v září se rozjela vět-

šina z kroužků pravidelné zájmové činnosti. Nové vý-

robky z keramické dílny, nové sestavy mažoretek, gym-

nastů   i tanečníků, nové výrobky modelářů a kreativců, 

to vše bylo vzorně připraveno. Tréninky florbalistů i 

střelců, nový muzikál a další připravené úkoly 

v ostatních kroužcích začaly děti zodpovědně zpracová-

vat. K tomu výborně obsazený kurz tance a společen-

ského chování nejdříve pro mládež a pak i pro dospělé. 

Vše běželo jako na drátku. Velmi dobře fungující sys-

tém klubů umožnil spontánní aktivity, hry v klubu des-

kových her   i doplnění studijních dovedností 

v čtenářském klubu. To vše zcela zdarma.  Všichni 

jsme se těšili na druhé pololetí, kdy vrcholí soutěže. 

Motivace byla obrovská.  

A pak už nic. Kostýmy a dresy jsme uložili do skříní, 

plány na jarní měsíce byly stornovány. Místo vzájem-

ných setkávání dětí i dospělých došlo k izolaci. Naštěstí 

vše dobře dopadlo, v současnosti jsme zdraví a to je 

víc. V domu dětí personál zajistil věci, které při běžné 

činnosti nelze stihnout, úklidové práce a rukodělné čin-

nosti přinesly uspokojivé výsledky. Čekalo se na po-

kyn, kdy bude možno činnost kroužků obnovit. Stalo se 

tak 11. května, kdy jsme mohli za mimořádných hygie-

nických opatření obnovit naši práci. Jsme rádi za velký 

zájem dětí, za bezproblémovou spolupráci při zajišťo-

vání hygienických opatření. Co závěrem? Zjištění, že 

to, co se nám dříve zdálo samozřejmé, tak samozřejmé 

být nemusí, že si máme vážit všeho, co je nám umožně-

no, že pro úspěch je třeba splnit spoustu podmínek        

a může nastat situace, kdy podmínky zajištěny nejsou. 

A také, že úspěch a moment štěstí si musíme co nejvíce 

užít, protože záruka opakování není. 

Školní rok uzavřeme soutěžemi pro radost pouze mezi 

námi. Těšíme se na tábory a na nový školní rok. Do 

nabídky nově zařadíme kroužky „Šikovné ručičky“        

a „Dovednostní klub“ pro děti se zájmem o ruční práce. 

Zařadíme také doučovací kroužky, o které je u nás rov-

něž mimořádný zájem.  

Tento rok nám vzal spoustu možností, ale dal nám pro-

stor pro zamyšlení. Snad jsme ho využili správně. 

Pavlína Karlovská 
ředitelka DDM 

Zakončení školního roku 

Tento školní rok, který byl velmi ovlivněn situací 

v České republice, byl zakončen několika soutěžemi 

pro radost pouze mezi účastníky jednotlivých kroužků. 

Celou sérii těchto soutěží odstartovaly gymnastky, které 

poměřily své dovednosti v pátek 19. června. Celá sou-

těž probíhala dle pravidel sportovní gymnastiky, hodno-

tila se tak přítomnost povinného prvku a také jeho tech-

nika provedení. Gymnastky byly rozděleny do čtyř ka-

tegorií dle věku. V nejmladší kategorii se zúčastnilo 

celkem 12 děvčátek, v kategorii 1. až 3. třída 10 děvčá-

tek, v kategorii 4. a 5. tříd soutěžilo 12 děvčat               

a v kategorii 6. a 7. tříd pak 7 dívek. 
pokračování na str. 11 
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Dům dětí a mládeže 

pokračování ze str. 10 

Gymnastika 

Všechny soutěžící byly odměněny pamětní medailí ve 

tvaru hvězdičky a první tři v každé kategorii pak získa-

ly kovové medaile s názvem soutěže. Následující úterý 

pak proběhla soutěž kroužku show dance. Tato soutěž 

je specifická v tom, že se na ni nikdo nemůže připravit, 

děti se totiž učí choreografii přímo na místě dle cviči-

telky a přísedící porota jednotlivého tanečníka hodnotí. 

I zde byly děti rozděleny do kategorií: berušky (děti 

z mateřských škol) -  9 účastnic, mini show dance      

(1. stupeň), zde soutěžilo 10 dívek a jeden chlapec         

a poslední kategorií byla junior show dance (2. stupeň), 

tato kategorie byla nejobsazenější, své umění předvedlo 

15 dívek a také jeden chlapec. Při této soutěži své umě-

ní ukázalo také devět fotografů z kroužku digitální foto-

grafie, kteří celé odpoledne mačkali spouště svých foto-

aparátů, a vznikaly krásné vzpomínkové obrázky. Ne-

bylo to však jejich první představení, své umění před-

vedli již dříve při fotografování výrobků z keramické 

dílny. Úterní odpoledne byli také vyhlášeni autoři nej-

lepších keramických prací v soutěži „Zlaté ručičky“. 

Keramický kroužek v průběhu roku navštěvovaly tři 

desítky dětí, a tak hodnocení nebylo vůbec jednoduché. 

První tři v každé kategorii si domů odnesli medaile       

a všichni ostatní malou odměnu. V dalších dnech pro-

běhly ještě soutěže ve stolním tenise, kterých se zúčast-

nilo pět hráčů, a tak si mohl zahrát každý s každým a 

ani zde nechyběly odměny a medaile. Další soutěží byl 

turnaj ve vybíjené, zde byly děti spravedlivě rozděleny 

do dvou týmů. Hrálo se na tři vítězná utkání, k vidění 

tak byla dvouhodinová lítá bitva. Odměnou pro všech-

ny pak byla palačinka se zmrzlinou. Celý soutěžní tý-

den ukončil ve čtvrtek 2. ročník sranda poháru 

v mažoretkovém sportu. Říkáte si 2. ročník? Ano, 

opravdu tomu tak je, historicky 1. ročník se konal 

v roce 2018 na podporu a zvýšení motivace mažoretek 

Ametyst. V loňském roce se tato soutěž nekonala, jeli-

kož se děvčata účastnila evropského poháru 

v Chorvatsku, a tak motivace nechyběla. A v čem je 

tato soutěž netradiční? Děvčata si sama vymýšlí a tré-

nují choreografie, upravují skladby a připravují kos-

týmy. Této soutěže se zúčastnilo celkem 54 děvčat, kte-

rá připravila neskutečných 25 formací, nejmladší účast-

nici bylo pět let a nejstarší 44 let. Porotu tvořil tým 

Grand seniorů, kteří na závěr dne předvedli své vystou-

pení a všechny soutěžící zapojili do společného tance. 

Po této soutěži byl všem odměnou zmrzlinový pohár. 

Zaujalo vás množství soutěží a program, který se ode-

hrává v Domě dětí a mládeže? Neváhejte a již dnes si 

můžete vybrat některý z mnoha nabízených zájmových 

kroužků. (red) 

Masterclass  
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Zlaté ručičky - keramický kroužek   

Dům dětí a mládeže 

pokračování ze str. 11 

Karel Velkoborský 
Muzeum Královského hvozdu 

Muzeum Královského hvozdu 

Výročí, na které rádi vzpomínáme 

Takovou statistiku docela jistě nikdo nedělal. Slavných 

či slavnějších lidí na světě bylo v jeho dějinách docela 

určitě tolik, že bychom jich mohli každý den oslavovat 

třeba milion. A to bychom docela určitě nestíhali. Co 

ale docela určitě stojí za připomenutí, je 75. výročí úmr-

tí člověka, který si určitě přál svůj život nepromarnit. 

Dvě zásadní události dvacátého století, 1. a 2. světová 

válka, mu to však nedovolily. Byl to Hans Multerer, 

rodák z Plání u Všerub, ale jinak výrazná osobnost měs-

ta Nýrska. Spisovatel, dramatik, veselá kopa každé spo-

lečnosti, do které přišel, a přitom člověk hluboce pře-

mýšlivý. I proto také uznávaný. Přestože obě války po-

znamenaly jeho zdraví a tím i osud, jsem přesvědčen, že 

nejeden člověk v jeho okolí by byl šťastný mít jeho na-

dání. Narodil se 27. 2. 1892 a zemřel v červnových 

dnech posledního roku druhé světové války. Na její ná-

sledky. Nebýt tohoto tragického konce, jistojistě by-

chom se těšili i z jiných knih než jen z titulu „Nebesky 

modrý vůz“, z dalších desítek povídek, písniček, diva-

delních her, rozhlasových úvah a spontánních aktivit, 

které rozvíjel, kam přišel. Dáte mi jistě za pravdu, že 

taková osobnost se narodí tak jednou za sto let. A naše-

mu muzeu se teď naskýtá šance oslovit jeho vzdálené 

příbuzné, u kterých se dochovalo několik dopisů a ruko-

pisů, zdali by tyto, pro naše město vzácnosti, nebyli 

ochotni nám věnovat. Tak to nám tedy držte palce!  

A co takhle něco z prací Hanse Multerera ochutnat! Na-

bízím povídku Zajíček, takže to bude téměř skutečné. 

 

 

Zajíček 

Na Vánoce 1914 jsme byli ležením v Dolním Dvoře, 

karpatské vesnici, která byla tak zasněžená, že zásobo-

vání jídlem mnohdy vázlo po celé dny, a bylo nutno při-

dávat dírky pro stále se utahující opasek. Pramalé zim-

ní zásoby z ubohých lesních vesniček byly záhy zabave-

ny a spotřebovány, a protože hlad je nejlepší kuchař, 

pokud je vůbec co kousat - ale jak známo, hlad bolí, 

když jsou zuby zcela bez práce – začalo se mužstvo stra-

vovat na vlastní pěst.  
pokračování na str. 13 

Sranda pohár - mažoretky 
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pokračování ze str. 12 

Muzeum Královského hvozdu 

Všechno, co kde poletovalo a pobíhalo, putovalo poma-

lu, ale jistě do kuchyňských nádob mých hladových Ba-

voráků.  

Když sežrali všechny husy, kuřata a holuby, došlo i na 

prasata, ovce a kozy včetně obojků, i když tyto poslední 

rezervy zabavila proviantura, která přísně nabádala ke 

střídmosti v požívání masa. 

Tehdy jsem se jako velitel roty nakvartýroval na faru. 

Farář byl milý, dobrý starý pán, který nám rád poslou-

žil jako průvodce a tlumočník do té doby, dokud bylo co 

sehnat, a také ochotně dával ze svých komor a spižíren, 

dokud něco zbývalo. Jeho hospodyně Mariánka podá-

vala přes tento nuzný stav stále na stůl tolik, že mě dů-

stojný pán mohl každý večer zvát k jídlu, a také pro 

jeho miláčka, kulaťoučkého mopslíka Muschkiho, zbý-

valo dostatek přebytků. 

Přišel Štědrý večer, ale žádné milé, toužebně očekáva-

né balíčky z domova nepřišly. K obědu byla polévka a 

tuhé hovězí s hráškem, což představovalo nejvíce, co 

jsme si ten den mohli dovolit předložit na jídelní tabuli, 

neboť klíčový přísun měl přijít až na Boží hod. 

Když se začalo stmívat, přepadl mě nevýslovný smutek 

a opuštěnost: „Tam doma,“ hloubal jsem, „už brzy 

zapálí svíčky na stromečku… Maminka prostře na 

stůl… otec bude porcovat rybu… náš jezevčík, to dob-

rotivé psisko, se nikdy nemůže dočkat zbytků                 

a s vrčením skáče na sestru, a …“, už jsem to na faře 

nevydržel a vyšlápl si ven do noci rozjasněné bělostí 

sněhu.  

Když jsem došel na horní konec vsi, spatřil jsem mezi 

tmavými kmeny stromů blízkého lesa světlo od ohníčku. 

„Aha, to pár chlapů ukradlo přes zákaz zase nějakou 

ovci nebo kozu a pečou si ji, zatímco ostatní kamarádi 

hladovějí.“  

Od velení armády jsme dostali přísné nařízení, aby-

chom takové „svévole“ trestali s použitím všech pro-

středků, a tak jsem se tiše připlížil k ohništi, aby mi 

noční hýřilci neunikli. Jak jsem si myslel, viselo nad 

planoucím ohněm na klaccích několik menážních ná-

dob, ve kterých to bublalo. U toho seděl hezky pospolu 

trojlístek z druhé čety: Kollrossův Loisl, Ammingerův 

Sepp a Flodererův Toni a olizovali si nenažraně pysky. 

Zrovna když se Loisl chystal přiložit pořádný klacek, 

vystoupil jsem ze stínu a přísně řekl: „Co to tady dělá-

te?“ Všichni vyskočili a tiše stáli. 

„Copa to máte v těch ešusech?“ 

„Prosim poslušně,“ hlásil Kollrosův Loisl, „chytli sme 

zajdu.“ 

„Zajíce?“ podivil jsem se. „A kdepa ste ho drapli?“ 

„Jo, pane obrlajtnant,“ povídal Ammingerův Sepp, „to 

bylo tak. Dem takle roklí, teda mrknout se, co je, a kdo 

to tam běží? – ňákej zajda. Možná že ho chtěla ulovit 

ňáká liška, nebo že voslep vod sněhu, ten zajíc, zkrátka 

a dobře, jak šíp letí na nás. Málem by nás voběhl, kdy-

by ho Toni nepraštil žící. No a Loisl mu holt dal jednu 

do vazu, zajíc meknul a kleknul – a já ho pak stáhnul    

a teďkon si ho prostě opíkáme. – Co myslíte, pane obr-

lajtnant, není to zakázaný?“ 

„V podstatě ne, panč divočina je vlastně volná k lovu. 

Tak si nechte chutnat!“ 

V té chvíli jsem poznal dobré srdce těchto tří karpat-

ských horských myslivců z Bavorského lesa. Když jsem 

chtěl odejít, postavil se najednou Kollrosův Loisl přede 

mě do pozoru a pozval mě se vší formou, abych jim uči-

nil tu čest a pojedl s nimi, protože jak řekl, mohl být ten 

zajíček lehce tím posledním, co nám tento život ještě 

může dobrého darovat. Navíc jsou Vánoce a k těm prý 

patří husa nebo zajíc stejně jako k vojákovi puška         

a bajonet. Proti této z gruntu bavorské logice jsem ne-

mohl ničeho namítat. Navíc když mě ještě ujistili, že 

Flodererův Toni je vyučeným kuchařem – a právě zaje-

čí pečeně mezi mými oblíbenými jídly zaujímá nejvyšší 

příčku – posadil jsem se k nim. 

Pečínka se dala označit nejen za dobrou, ale byla do-

konce výtečná. Toni přidal do omáčky místo obvyklých 

bobkových listů plody jeřabin zesládlé mrazem a omáč-

ka pak vyvolala tak nevídané chuťové podráždění patra 

v ústech, že jsem se rozhodl o tom napsat hned 

v příštím dopise určeném matce. 

Zajíček byl záhy ojeden na kost. Podaroval jsem každé-

ho ze svých hostitelů jednou z mých mála zbylých cigár, 

poděkoval jim a odkráčel navýsost spokojen do svého 

kvartýru. 

Farář a jeho hospodyně mě už očekávali s večerní hos-

tinou. Mariánka měla uplakané oči a farář byl proti 

svým zvyklostem zamlklý a němě pokynul, abych si při-

dal ječnou kaši z mísy. V té chvíli mi po delikátní zaječí 

pečeni nemohla kaše chutnat. Vypil jsem jen sklenku 

ječné. 

Náhle začala Mariánka hlasitě brečet a spínala ruce: 

„Muschki, Muschki!“ A farář sténal, že by se kámen 

ustrnul. 

„Ach, pane nadporučík,“ koktal ten starý muž lámanou 

němčinou, „muj dobrý pes, muj sladký Muschki pryč.“ 

„Muschki?“ divil jsem se. „Ten přece nevyjde na krok 

před dveře. Nanejvýš tak se vyvenčit, ale to je pak zase 

hned zpátky ve světnici.“ 

 pokračování na str. 14 
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Muzeum Královského hvozdu 

Základní škola 

pokračování ze str. 13 

„Tak tak,“ zasténal farář, „v poledne ven – už nepřišel, 

vojáci – asi zabili…“ 

V tu chvíli mi to tiše došlo. Tak tiše jako první připome-

nutí, když máte špatné svědomí po dokonaném zločinu. 

„Muschki, Muschki,“ vřeštěla hospodyně. 

A buch! buch! ozýval se z mého nitra ďábel a z mého 

žaludku jako by vycházela vzdálená ozvěna tichého psí-

ho kňučení: „Tak ten zajíček…? Zatraceně!“ 

Vyšel jsem jakoby náhodou ze světnice a pospíchal dolů 

ke dvoru, ve kterém byla ubytována druhá četa. 

„Kollrossi! Ammingere! Floderere!“ 

Vrazi psa tu stáli s ještě žhnoucími cigárami mezi prsty.  

Neplánovaná nejdelší přestávka povinné  

školní docházky (nejen) v naší škole 

Jako děti jsme ovlivnění četbou knih Julesa Verna snili, 

jaké by to bylo mít dva roky prázdnin. Žákům a studen-

tům se v roce 2020 tento pradávný sen téměř vyplnil. 

Vzhledem k celosvětové situaci a vyhlášenému mimo-

řádnému opatření Ministerstva zdravotnictví ČR se 

odehrálo něco, co nikdo v ČR, ani v Nýrsku od zavede-

ní povinné školní docházky v roce 1869 nepamatuje – 

uzavření škol na více než 12 týdnů, pro některé žáky     

i na 16 týdnů, protože docházka do školy je až do      

30. června dobrovolná (sečteno a podtrženo společně 

s prázdninami na 6 měsíců). Názory se různí, můžeme 

s tím nesouhlasit, ale jak říká Jára Cimrman, „to je tak 

všechno, co s tím můžeme dělat.“ V těchto dnech se 

radujeme, že nikoho z nás virus „nenašel“, a těšíme se, 

že od 1. září bude „svět zase v pořádku“. Jak toto obdo-

bí prožila naše škola, naši učitelé a naši žáci? Po uza-

vření školy se žáci i učitelé ocitli ze dne na den 

v nečekané a nové situaci. Škola musela rychle 

„nastavit“ nový způsob výuky, tj. sjednocený školní 

systém on-line výuky „na dálku“. Jistě si umíte předsta-

vit, že první reakcí většiny žáků na uzavření ško-

ly bylo nejdřív velké nadšení. Naopak prvním úkolem 

pedagogů bylo zvládnout pro některé i nové IT doved-

nosti a všem žákům i rodičům vysvětlit, že nezačaly 

prázdniny, ale velmi náročné období, které je bude stát 

pořádnou dávku disciplíny. Nijak nevybočujeme 

z celkových statistik a naši žáci se chovali stejně jako 

většina žáků ČR. Někteří pracovali, někteří ne. Někteří 

se svými učiteli komunikovali, někteří ne. Někteří plni-

li poctivě zadané úkoly, někteří ne. Dobrý žák zůstal 

dobrým žákem, špatný žák žákem špatným. Nevzděla-

vatelné žáky, zuby nehty se bránící vzdělání jak v běž-

ném, tak v on-line režimu jsme o významu vzdělání 

opět nepřesvědčili. Z našeho hodnocení vycházejí díky 

spolupráci rodičů lépe žáci 1. stupně. V této chvíli tedy 

zaslouží pochválit rodiče těchto žáků, kteří k tomuto 

zvláštnímu systému výuky přistoupili velmi seriózně, 

v mnoha případech velmi zodpovědně, neměli problém 

se zvládnutím učiva a nepatřili mezi stěžující si rodiče 

na přetěžování ze strany školy, jak jsme se dozvídali ze 

sdělovacích prostředků. Naopak rodiče žáků 2. stupně 

v některých případech s přílišnou důvěrou ve své po-

tomky, že tento způsob výuky zvládnou sami, překva-

peně zjišťovali, že se tak nestalo. Co říci závěrem? Vý-

uka na dálku byla výzva. Každý z pedagogů i žáků k ní 

přistoupil po svém. Určitě se všichni posunuli dál 

v počítačových dovednostech, na což chceme od nové-

ho školního roku i navázat. ALE distanční výuka nikdy 

svou kvalitou nemůže nahradit výuku živou a přímý 

kontakt žáka a učitele. Při živé výuce se hned a na mís-

tě vysvětlí nejasnosti v učivu, opraví chyby. Žáka lze 

bezprostředně motivovat. Přímá výuka také zcela přiro-

zeně vštěpuje dětem řád a vyžaduje jeho plnění. Pěstuje 

a rozvíjí sociální vztahy, chování a jednání v kolektivu, 

ve svém důsledku tedy učí děti a studenty jednání na 

veřejnosti a celkovému vystupování. Distanční výuka 

při nejlepší vůli všech zúčastněných tohle nesvede.  

 

 

Pohled žáků:               

Učení „na dálku“ někomu vyhovovalo v tom, že mohl 

vstávat, kdykoli chtěl, ale být bez kamarádů bylo pro 

všechny obtížné. Naše paní učitelky nám volno zpestřo-

valy tím, že na webové stránky psaly různá povzbuzení. 

Já jsem se vždy těšila na naše „skypovací hodiny“, kte-

ré jsme měli většinou 3krát týdně, ale normální kontakt 

to nenahradí. Řekla bych, že všichni zas rádi usednou 

do lavic, i když to nebude hned v normálním režimu. 

Každopádně máme další nezapomenutelnou vzpomínku, 

kterou budeme vyprávět našim dětem už jen s úsměvem 

na tváři.                                           S. Mollerová, VII. A 

Alena Linhartová 

ředitelka ZŠ, Školní ul. 

pokračování na str. 15 
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Sport 

pokračování ze str. 14 

Základní škola 

Příjímací zkoušky na střední školy, které se tento rok 

konaly 8. června (čtyřleté obory s maturitou) a 9. červ-

na (víceletá gymnázia), byly letos jiné se vším všudy.     

I přes to, že příprava mohla začít již na začátku roku, 

kvůli nezvyklé situaci musela být v březnu přerušena na 

celé dva měsíce. Ovšem díky obětavým pedagogům jsme 

se různými způsoby, ať už to byla distanční výuka bě-

hem karantény nebo speciální výuka po návratu do ško-

ly, mohli dobře připravit. O uzavření škol kvůli koro-

naviru vláda rozhodla 10. března 2020 a pro žáky        

9. ročníků, kteří se hlásili na střední školy, byly uzavře-

ny přesně dva měsíce, tedy do 11. května 2020. Díky 

vládním opatřením se jednotné přijímací zkoušky na 

střední školy nemohly konat v původním termínu          

14. a 15. dubna, ale musely být přesunuty, ale nejen to. 

Z původních dvou pokusů zůstal jen jeden, zato se pro-

dloužila doba na vyplnění testů. Na matematiku bylo 

místo původních sedmdesáti minut o patnáct minut více, 

tedy 85 minut. Test z českého jazyka byl prodloužen 

z šedesáti minut na sedmdesát. Alespoň takto se ten dru-

hý pokus vykompenzoval. Navíc stejně nezáleželo na 

tom, jak dlouhý ten test bude nebo kolik budeme mít 

pokusů, nýbrž na tom, jak se připravíme. 

Atmosféra ve škole byla po dvou měsících zvláštní. 

Omezený pohyb ve škole a zvýšené dodržování hygieny 

nebyly nějak drastické změny, se kterými by se člověk 

nemohl smířit, ale povinné nošení roušek bylo poněkud 

nekomfortní. Přece jen snažit se být soustředěný a záro-

veň se nemoct pořádně nadechnout není tak úplně to, co 

si přejete po návratu do školy. Ani to nás ovšem nemoh-

lo odradit od pilné přípravy. Navíc byly spousty jiných 

profesí, ve kterých to měli jistě mnohem horší a složitěj-

ší. 

Vyučující nás v září upozorňovali, že tento školní rok 

bude pro nás, žáky 9. třídy, velice náročný. Ovšem že 

nastane taková situace, na to nás nikdo nepřipravil.     

A ani nemohl. 11. května tedy začala výuka ve škole. 

Jak přijdeme připraveni do školy, záleželo jen na nás, 

jak jsme se během distanční výuky připravovali a jak 

jsme plnili úkoly, které nám vyučující zadávali. Po dobu 

pěti týdnů jsme chodili vždy tři dny v týdnu do školy,       

a to pokaždé na čtyři vyučující hodiny, dvě hodiny čes-

kého jazyka a dvě hodiny matematiky. Znamená to tedy, 

že ve škole jsme měli 60 hodin na to, abychom se při-

pravili na přijímací zkoušky. Těchto 60 hodin by se také 

dalo popsat jako shrnutí celoroční přípravy na přijíma-

cí zkoušky. Navíc jsme to měli lehčí tím, že jsme se moh-

li soustředit hlavně na přípravu, protože jsme díky ome-

zené výuce v ostatních předmětech měli mnohem více 

času na to, abychom se mohli učit na přijímací zkoušky. 

Největší dík však patří našim obětavým pedagogům, 

kteří se nám v této nezvyklé a nepříjemné situaci věno-

vali, kteří se obětovali proto, abychom do světa vykroči-

li tou správnou nohou a abychom se v něm neztratili. Za 

to jim patří obdiv a my, studenti, jim za všechno děkuje-

me.                                                         V. Bořánek, IX.A 

Běh Zelenským údolím 

V sobotu 13. 6. 2020 se uskutečnil již 12. ročník běhu 

„Zelenským údolím“. Letošní ročník byl počtem       

119 běžců rekordní. Běželo se za slunečného počasí, 

ale při předávání cen se strhl liják doprovázený bouř-

kou  a blesky. 

Vítězové jednotlivých kategorií od předškoláků: 

Terezie Kocumová, Železná Ruda; Josef Toman, Deše-

nice; Sofie Nováková, Stará Lhota; Jiří Strnad, ABC 

Team Železná Ruda; Ája Ouřadová, Sokol Klatovy; 

Matyáš Sýkora, Tatran Železná Ruda; Zora Částková, 

ABC Team Železná Ruda; Martin Kocum, Tatran Žele-

zná Ruda; Agáta Částková, ABC Team Železná Ruda; 

Adam Slavičínský, Gympra Praha; Natálie Nyklasová, 

Plzeň; Janík Lehký, ABC Team Železná Ruda; Vendu-

la Panušková, Horažďovice. 

Ženy:  3 500 m:  Marcela Holubová, AK Klatovy 

       7 000 m: do 35 let - Petra Dolejšová, Atletika   

  Klatovy 

           nad 35 let - Hana Hanzlíková, Eaglovice Team  

Muži do 40 let: Vojtěch Koželuh, Atletika Klatovy 

Muži do 50 let: Radim Čada, Run'n'Roll 

Muži do 60 let: Karel Voráček, Sokol Dolany 

Muži do 70 let: Zdeněk Rus, TJ Nýrsko 

Muži nad 70 let: Josef Vlasák, Sokol Pocinovice 

Velký dík patří těmto sponzorům: Město Nýrsko 

                                                        Zelenina p. Vyskočil 

                                                        Šafaříkovi, Dešenice 

                                                        Vilímovi, Praha 

pokračování na str. 16 
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Jaroslava Čadová 

pokračování ze str. 15 

Běh na Hraničář 

Tělovýchovná jednota Nýrsko z.s. uspořádala v neděli 

14. června již 18. ročník soutěže Běh na Hraničář. Po-

řádání akce převzala od bývalého pořadatele KČT Nýr-

sko, který tento běh zorganizoval naposledy v roce 

2016. Původní trasa dlouhá 5,1 km s převýšením 386 m 

musela být vzhledem ke změnám v lesním masivu po-

změněna a vedla z in-line areálu přímo k hradu Pajrek   

a dále na vrch Hraničář 833 m n. m. Závodu se zúčast-

nilo celkem 39 běžců, a to ne jen z Plzeňského kraje. 

Celkovým vítězem se stal Jiří Moravec z Letohradu     

v čase 25:07 min., druhý v nejmladší kategorii skončil 

Vojtěch Koželuh v čase 25:47 min. z Atletiky Klatovy 

a třetí doběhl Ondřej Teska z Bezděkova  26:11 min. 

Za uznání stojí výkon již 48letého Martina Šimurdy     

z Kašperských Hor, který skončil celkově druhý v čase 

25:40 min. Na 2. místě v kategori do 49 let skončil 

Martin Turek z AC Sparta Praha za 27:11 min. a 3. byl 

Vladimír Koubek z Jiko Čácha Sušice 27:32 min.        

V kategorii nad 5O let byl 1. Karel Žambůrek ze Soko-

la Kdyně 31:11 min, 2. Karel Voráček ze Sokola Dola-

ny 34:15 min. a 3. doběhl František Kukáň - Gama Že-

lezná Ruda za 38:48 min. Vítězové obou nejstarších 

kategorií by skončili mezi padesátníky na 2. a 3. místě -  

Zdeněk Rus (68 let) z pořádající TJ Nýrsko z.s. v čase 

33:01 min. a Václav Valíček (70 let) z ČZ Strakonice 

za 33:40 min. Uznání za výkon patří i všem ženám, 

které doběhly a předběhly i řadu mužů. Mezi mladšími 

ženami zvítězila Marcela Holubová z AK Klatovy za 

35:08 min., 2. skončila Nikola Halasová - Spartak Gym 

Nýrsko 36:14 min. a 3. byla Zuzana Špindlerová ze 

stejné organizace za 42:14 min. Mezi dříve narozenými 

ženami byla nejlepší Michaela Králičková za 38:54 

min.,2. byla Alena Holá - Spartak Gym Nýrsko 43:07 

min. a 3. Lucia Šuhajová zeSRTK Sušice 46:01 min. 

Nejmladším účastníkem byl Jakub Opluštil (ročník 

2009) z Tenisového klubu Nýrsko za 36:20 min. 

Celkově se náročná akce vydařila a pořadatelé zvou 

všechny běžce na další ročník, který snad proběhne 

jako součást Českého poháru v bězích do vrchu, ten byl 

pro letošní rok kvůli pandemii zrušen. Poděkování patří 

i všem sponzorům: Sport Nýrsko Luděk Šeller, Zdra-

votní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR, Spartak Gym 

Nýrsko, Fotbalpark Klatovy, Sportoviště Nýrsko. 

Text: Miroslav Bastl, Zdeněk Rus 
Foto: Petr Adamec 
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Spolu na startu 

Atletickou závodní sezonu zahájili atleti napříč Čes-

kou republikou i u nás v Nýrsku 

V pondělí 1. června byla napříč celou naší republikou 

zahájena závodní atletická sezona pod heslem „Spolu 

na startu“. V rámci tohoto jedinečného projektu se ko-

naly atletické závody určené pro děti a mládež různých 

věkových kategorií na 173 stadionech napříč celou re-

publikou. Cílem iniciativy bylo být spolu na startu le-

tošní závodní sezony. Českému atletickému svazu se 

podařilo propojit závody v celé republice virtuálně, po-

mocí sociálních sítí, videí, fotografií ze závodů a po-

dobně. Zároveň se v Plzni, Kladně a Kolíně uskutečnily 

atletické mítinky za účasti největších domácích hvězd 

v čele s Barborou Špotákovou, Tomášem Staňkem nebo 

Pavlem Maslákem. 

Jak vůbec tento projekt vznikl? 

„Naší motivací bylo, aby mohli atleti co nejdříve závo-

dit. Oni jsou tady od toho a my jsme tu, abychom jim to 

umožňovali. Chtěli jsme ovšem, aby si zazávodili atleti 

všech kategorií, a ne jen elitní reprezentanti. Tak jsme 

si řekli, proč to neudělat ve velkém. Navrhl jsem tedy, 

abychom si společně zazávodili na sto stadionech. To 

byla původní idea. Zájem byl obrovský a na začátku 

tohoto týdne už je přihlášeno 173 míst, kde se bude 1. 

června závodit,“  říká předseda Českého atletického 

svazu Libor Varhaník. Jedním dechem dodává, že pro-

jekt Spolu na startu není pouze o jednom závodním dni. 

„Bude navazovat dalších pět mikromítinků, které by 

měly nastartovat atletickou sezonu s vrcholem v podobě 

mistrovství České republiky, které se uskuteční 8. a 9. 

srpna v Plzni. Mrzí mě, že bylo zrušeno mistrovství Ev-

ropy v Paříži, u kterého jsme věřili, že se nakonec usku-

teční a bude letos alespoň nějaký mezinárodní vrchol. 

Samozřejmě nevíme, co bude za několik týdnů, ale pev-

ně doufám, že v září na „Zlaté tretře“ a mítinku 

„Kladno hází“ budeme moci přivítat i zahraniční atle-

ty. Musíme být optimisté a věřit, že minimálně v Evropě 

nějaké mezinárodní závody v průběhu srpna a září pro-

běhnou.“  

A jak vypadalo závodní odpoledne v Nýrsku? 

Tělovýchovná jednota Nýrsko, která již od roku 2017 

zajišťuje atletickou přípravku, pohybovou aktivitu pro 

děti od 6 let, se do tohoto unikátního projektu také za-

pojila. Děti závodily celkem ve čtyřech disciplínách – 

běh na 60 metrů, běh 60 metrů s překážkami, skok 

z místa a hod míčkem. V šesti kategoriích soutěžilo 

celkem 31 dětí. Pro děti, které zrovna nesoutěžily, byly 

připraveny zábavné hry. Na závěr byli všichni malí at-

leti odměněni medailí a diplomem, protože nebylo dů-

ležité vyhrát, ale zúčastnit se a být spolu na startu.  

Všechny děti nám svou snahou  a zápalem pro jednotli-

vé disciplíny udělaly obrovskou radost. My jsme na ně 

náležitě hrdé. Naše společné snažení v tento den bylo 

zúročeno úžasnými výkony. A tak ani vynucená pauza 

v důsledku koronavirové krize se na nich nikterak ne-

podepsala. 

Soňa Hlladíková 

Martina Bastlová 



 18 

Příroda 

Kulíšek nejmenší 

Jsem nejmenší evropská sova, jen o trochu větší než vra-

bec. Záda mám tmavě hnědá s bílými skvrnami a bříško 

světlé s tmavými proužky. Mám žluté oči i zobák a opeře-

né nožky.  

S paní Kulíškovou jsme na pohled stejní. Nehoukám jako 

ostatní sovy. Můj hlas je spíše pískání, v případě vzrušení 

přidám jednoduchý trylek.  

Co se týče bydlení, stačí nám i na několik let použitá du-

tina po strakapoudovi. Koncem dubna snese samička pět 

až šest vajíček a sama je zahřívá. Já ji poctivě krmím. 

Zůstává v dutině i po vylíhnutí mláďat a rozděluje jim, co 

přinesu k snědku. Lovím nejčastěji drobné savce i ptáky. 

Jako většina sov vylétám na lov v podvečer, ale v době 

hnízdění klidně i ve dne.  

Jsem poměrně důvěřivý ptáček, a když budete opatrní, 

nechám se okukovat dost z blízka. Ale běda, když se při-

blížíte moc blízko k hnízdu. Budu ho bránit jako o život. 

Výr velký 

Moje latinské jméno je Bubo bubo a v České republice 

patřím mezi ohrožené druhy. Jsem největší sova. Měřím 

75 centimetrů a rozpětí křídel mám kolem 180 centimetrů. 

Moje partnerka bývá ještě o trochu větší. Vybírám si ji už 

v únoru, kdy na ni volám hlubokým hú–hú. Vydržíme spo-

lu řadu let. Abych se jí zalíbil, mám rezavohnědé peří 

s tmavě hnědými skvrnami, břicho a krk trochu světlejší, 

nohy a prsty porostlé jemnými žlutohnědými pírky. Oči 

mám ohnivě oranžové a na hlavě krásná peříčková ouška. 

Možná proto mám tak výborný sluch. 

S mojí výřicí žijeme nejraději na skalách, na kamenitých 

stráních nebo na zříceninách ukrytých v lesích. Létáme 

velmi potichu od večera do svítání a vyhlížíme potravu. 

Nejraději lovíme hraboše, zajíce, lišky, ale i ptáky, včetně 

jiných sov, a jako zpestření si dáme třeba chrousta. 

V dubnu si najdeme některé z našich starých hnízd, která 

jsou na skále nebo prostě jen tak na zemi, zřídka v dutině 

stromu. 

Výřice snese jedno až čtyři vejce, zahřívá je a občas si za-

létne na smluvené místo, kam jí nosím potravu. Mláďata 

se vylíhnou asi po 35 dnech, mají žlutobílé prachové peří  

a my jenom létáme a krmíme. Nejdříve pět až šest týdnů 

v hnízdě a pak ještě další tři týdny mimo hnízdo, dokud se 

mladí nenaučí létat. 

Když nás v letech 2001 – 2003 čeští ornitologové sčítali, 

vyšlo jim, že nás tu žije kolem 800 párů. Jinak žijeme sko-

ro v celé Evropě, v části Afriky a Asie. Nelíbí se nám však 

Skandinávie, Britské ostrovy a severozápad Francie. 
Pírko 
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Matyáš Matejka 

Úterý 23. června a čtvrtek 25. června 

Vítání občánků 

Tadeáš Grassl 

Eliška Kopřivová 

Lukáš Glaser 

Laura Neudek 

Laura Portešová 
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Vítání občánků 

Adéla Dostalíková Tímea Vítovcová 

Amálie Kopřivová Natálie Marie Čermáková 

Denny Šneberger 



 21 

Vítání občánků 

Ema Kajínková Karel Čuda 

Oliver Mach Stela Zdichyncová 

Mariana Němcová Diana Bílá 

Po dlouhé době proběhla znovu vítání občánků, která kvůli opatřením a doporučením musela být rozdělena na více 

obřadů. Nebylo tak možné pozvat děti z Duhové školky, které svým vystoupení tuto slavnost vždy zpestřují. I přesto 

však atmosféra byla velmi příjemná. Děkujeme Jaroslavu Jandovskému za hudební doprovod. 
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 a obsahovou správnost jednotlivých příspěvků ručí autor, za 

 obsahovou stránku inzerátů zadavatel.  

            Vysvětlivky: (red) - Martina Bastlová  
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Inzerce 

Potraviny Dvořáčková s. r. o. oznamuje zákazní-

kům, že od 4. července mění otevírací dobu zpět na 

původní, tedy včetně nedělí 

Pondělí - pátek        7.00 - 18.00 

  Sobota                      7.00 - 12.00 

  Neděle                      7.30 - 11.00 


