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Úvodní slovo
Vážení čtenáři,

tak se nám zase přiblížil čas 
prázdnin. Nebo alespoň školákům, 
kteří se už na ně jistě velmi těší.  
Všichni si asi přejeme, aby přišlo co 
nejdříve opravdu letní počasí, které 
vystřídá období velkých teplotních 
výkyvů. 

V červnovém čísle, které je do-
slova nabité informacemi, se dočte-
te například o několika zajímavých 
akcích v městské knihovně, o činnos-
ti škol i o plánech nýrského muzea. 
Jitka Vlková vyzpovídala Ing. Lenku 
Hrabětovou, která vlastní penzion  
v Hodousicích a organizuje výstavy  
v sýpce u nádraží. Znalci historie 
můžou ověřit své znalosti v pokračo-
vání fotografického kvízu.

Přeji Vám příjemné čtení.
  Bc. Martin Kříž

Na scéně Lesního divadla
zahrál houslový virtuos

V knihovně soupeřili
 školáci ve čtení - 5

Žáci podpořili boj 
proti rakovině - 6

Den talentů představil 
různé aktivity - 8

Cyklovýlety 
do okolí Nýrska - 9

Druhý fotografický kvíz 
k Výstavě v ulicích - 11

Rozhovor 
s Lenkou Hrabětovou - 12

I když byla v neděli 13. května docela velká zima, nepršelo. A to bylo docela 
důležité. Přijel k nám předvést své umění známý houslový virtuos Jaroslav Svě-
cený spolu se skupinou Jablkoň. Chladno bylo nejen divákům, kteří se zahřáli 
grogem, ti mladší čajem, také hudebníci museli zahřát své ruce na „provozní“ 
teplotu alespoň teplometem. Prostě venkovní vystoupení v Lesním divadle má 
nejen své kouzlo, ale někdy se vyskytne i nějaká nevýhoda. I přes tento nedosta-
tek se nás sešlo docela dost. Většina asi na pana Svěceného. 

Nevím, kolik z nás již bylo na koncertě skupiny Jablkoň, ale o to větší to bylo 
překvapení. Čekali jsme klasiku, ale té jsme slyšeli poskrovnu. Ti z nás, kte-
ří sem zavítali, aby si poslechli tu takzvaně vážnou hudbu (slyšeli jsme sklad-
bu Paganniniho nebo třeba skladbu právě Jaroslava Svěceného), byli jistě chvíli  
v šoku. Ale za malou chvilku bylo vše odpuštěno. A když ještě každou skladbu 
interpreti vtipně okomentovali, jistě si nikdo nestěžoval. 

(Pokračování na straně 2)

Jaroslav Svěcený předvedl v Nýrsku velmi kvalitní výkon.                                   Foto Pavel Mráz



Koupaliště v Nýrsku
zahájí v červnu provoz

V současné době začaly přípravy na zahájení provozu 
plaveckého bazénu v Nýrsku, který bude i v letošním roce 
otevřen bez přítomnosti plavčíků. Vstup do areálu plavec-
kého bazénu bude zdarma. Koupání dětí mladších 6 let je 
povoleno pouze pod přímým dozorem osob starších 18 let. 
Koupání a skákání do vody pouze na vlastní nebezpečí. 

Technologie úpravy vody je stejná jako v předešlých le-
tech. Kontrola jakosti vody bude prováděna. Vzorky vody 
budou odebírány pracovníkem TS města Nýrska v měsíč-
ních intervalech a rozbory budou provedeny akreditova-
nou laboratoří. Veškeré hygienické požadavky na koupa-
liště budou zajištěny dle provozního řádu veřejného kou-
paliště ve volné přírodě. Plavecký bazén bude otevřen  
v průběhu měsíce června při příznivém počasí denně  
v době od 8 – 20 hodin.

  Jan Hladík, 
ředitel TSM Nýrska

Nezaměstnaní v ulicích 
pomáhají s úklidem a údržbou

Od 1. 4. 2012 opět někteří nezaměstnaní v Nýrsku vy-
konávají veřejnou službu a to na základě spolupráce Měs-
ta Nýrska a Úřadu práce v Klatovech, který určuje, kdo má 
veřejnou službu vykonávat.

Od 1. 1. 2012 došlo k podstatné změně pojetí veřej-
né služby. Novelizovaný zákon o pomoci v hmotné nou-
zi mění organizaci veřejné služby. Tuto službu organizu-
jí krajské pobočky úřadu práce po dohodě s obcemi nebo 
dalšími subjekty. Pod pojmem veřejná služba se rozumí 
pomoc obcím nebo dalším subjektům, zejména v oblas-
tech zlepšování životního prostředí, udržování čistoty ulic 
a jiných veřejných prostranství, pomoc v oblasti kulturní-
ho a sportovního rozvoje a sociální péče.

V současné době vykonává v Nýrsku veřejnou službu 
16 nezaměstnaných, které můžete potkávat na různých 
místech v obci při péči o zeleň, při úklidu města a oko-
lí apod. 

 Jana Pohanková, 
vedoucí odboru sociálního a zdravotního

INFORMACE 
Z RADNICE
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Na dvou fotografiích připomínáme kolonu historických vojenských  
vozidel Klubu 3. armády Plzeň, která přijela do Nýrska na oslavy osvo-
bození města dne 4. 5. 2012.

Na scéně Lesního divadla...
Pokračování ze strany 1

Malé ohlédnutí 
za oslavami osvobození

Společné skladby byly opravdu zajímavé. Chvíli exce-
loval Jaroslav Svěcený, pak zněly překvapivé části skladeb 
od Jablkoně. A nebyla to jen hudba, co se neslo z pódia. 
Všichni „neznalci“ této skupiny byli udiveni, na co všech-
no se nechá hrát. Vše ještě doprovázeno zvuky vydávaný-
mi Michalem Němcem, které se však do skladby perfektně 
hodily. Nedá se to popsat. To prostě musíte slyšet.  Zážitek 
veliký. Účinkujícím i pořadatelům díky.

Jitka Vlková

Uzávěrka pro zaslání příspěvků 
do dalšího čísla je 20. června
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Účastníci Noci s Andersenem u hadravského jezírka s Josefem Mayerem.

Před spaním v knihovně
šly děti k jezírku

Nabídka stavebních parcel
Město Nýrsko nabízí k prodeji dvě stavební par-

cely pro výstavbu rodinných domů - p.p.č. 1801/5 
o výměře 1304 m2 a p.p.č. 2281 o výměře 1128 m2  

v k.ú. Nýrsko. Pozemky se nachází v klidné lokalitě 
pod nádražím ČD. Sítě: plyn, el. přípojka, voda, kana-
lizace jsou přivedeny na hranice pozemků.

Cena pozemku 600,- Kč/m2. Bližší informace zís-
káte na MěÚ v Nýrsku, č. dveří 2, tel.: 376 377 818. 

Tradiční Noc s Andersenem, která se konala koncem 
března, jsme si v Městské knihovně v Nýrsku z organi-
začních důvodů přesunuli na 18. května. Tentokrát jsme 
se vydali na hadravské jezírko. Děti cestou plnily úkoly, 
které jim poschovávaly jejich starší kamarádky. Na je-
zírku nás přivítal pan Josef Mayer, který už pro nás měl 
připravené ohniště. Opekli jsme si vuřty, zahráli šipky  
a hlavně zasadili druhý strom „Pohádkovník“. Děti mu 
daly jméno „Kaštánek Jíra“. 

Po návratu do knihovny si nocležníci ještě zasoutěžili. 
Na dobrou noc jsme si přečetli veselou pohádku a o půlno-
ci už jsme všichni příjemně unaveni po dlouhé cestě spali. 
V knihovně strávilo noc 15 spáčů. Ráno jsme se rozlouči-
li sladkou snídaní a už teď se těšíme na další spaní. Velké 
poděkování patří panu J. Mayerovi za zajištění táboráku  
a stromku Pohádkovníku, paní J. Karlovské za výběr tra-
sy a doprovod děvčat.                        

 J. Poupová, MěK Nýrsko

Nová hra ochotníků

C´est la vie - příběh o spletitých ces-
tách života, které v průběhu dvou de-
setiletí nečekaně propojí tři zcela odliš-
né rodiny, odehrají v neděli 8. července 
2012 na jevišti Lesního divadla členo-
vé nýrského ochotnického spolku.

Tentokrát se příznivci místní-
ho divadla mohou těšit na autorskou  
prvotinu Milušky Zemanové, která 
je „zpěvohrou“ o strastech i rados-
tech rodiny extravagantní podnikatel-
ky Soni Veselé, svobodné matky paní 
Anny a manželů Rovenských.

Za všechno může láska a čas, čas, 
čas…                   Dana Pomahačová
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Příprava na rok 2013
Už na podzim loňského roku jsme se s muzejní partou roz-

hodli, že v létě příštího roku budeme mít výstavu, jaká možná 
ještě nikde nebyla. Název ještě nevíme, ale bude o nálezech 
pomocí detektoru kovů. Ono je to trochu ožehavé téma, pro-
tože takováto činnost je v našem státě zakázána, jenže jako 
mnoho podobných „zakázaných“ činností vesele prosperu-
je. Národní památkový ústav toleruje do jisté míry tuto čin-
nost, koná-li se ve prospěch místního muzea. Toho jsme se 
také rozhodli využít. Hrozí totiž, že když tento průzkum ne-
provedeme my a naši přátelé, kteří nýrskému muzeu fandí, 
přijdou dříve nebo později jiní a i to málo co se v krajině, ne 
příliš hustě v historii osídlené, dá najít, si odnesou jako svo-
ji trofej. A přitom se nejedná o nálezy cenné, ale s historickou 
výpovědí. Příkladem může být bitva u Nýrska (1467). Zača-
li jsme zaměřovat každý jednotlivý nález středověké podko-
vy a doufáme, že se nám tak vykreslí centrum tohoto střetnu-
tí. Jestliže nám tyto podkovy někdo bude odnášet a přibije si 
je třeba jako trofej někde na stěnu, může se stát, že se nám zá-
měr nepodaří. Také se může stát, že nálezy všelijakých kovo-
vých knoflíků pomohou leccos poodkrýt. Už se nám podaři-
lo najít i významné válečné vyznamenání. A co obyčejný ná-
prstek? Jestlipak víte, že ho měli ve výbavě i obyčejní vojá-
ci? Jenže v každé armádě a v každé době jiný! A protože bý-
val z barevného kovu, leží v zemi dosud bez újmy na kvalitě.

Mohl bych ještě pokračovat. Lepší však bude, když se 
spolu s námi budete na hlavní výstavu v roce 2013 těšit! 

 Karel Velkoborský, Muzeum Královského hvozdu

Na pašerácké stezce
Lilly a Trudy se znaly od dětství. Když se vdaly, staly se 

z nich ještě navíc sousedky. Smutné bylo, že se oběma ne-
vrátili mužové z války. V létě 1945 už bylo jasné, že je čeká 
odsun do Německa. Proslýchalo se, že jen s třiceti nebo pa-
desáti kilogramy osobních věcí. Vůbec nevěděly, co si po-
čnou. Opravdu tu budou muset nechat dům, nábytek, i to 
co nashromáždily pro své děti? Kdesi se dozvěděly, že ně-
kteří, které také čeká odsun, začali alespoň některé věci pře-
nášet přes hranice. Nějaký čas sbíraly odvahu, vědělo se, že 
na hranicích hlídkuje Finanční stráž, nějakou dobu se ne-
nápadně vyptávaly na nejvhodnější cestu. Jenže, co vzít? 
Tolik by toho potřebovaly! Co bylo užitečné, to bylo těžké,  
a s nějakými zbytečnostmi se přece na takovou cestu nebudou 
vydávat. Nakonec padla volba na šicí stroj. To je přece uži-
tečná věc! Trochu ho rozebraly a každá si do rance na záda 
naložila kus. Lilly se zdálo, že by ještě trochu unesla, tak na 
poslední chvíli popadla do náruče podstavec na vánoční stro-
mek. Takový ten památeční, s hracím strojkem uvnitř.

Že to bude cesta namáhavá, věděly už ve stoupání na Su-
chý Kámen. Prošly pod vrcholkem Hraničáře, ale tam už 

Z NÝRSKÉHO MUZEA
musely odpočívat. Cestu znaly, vždyť tam chodívaly už s ro-
diči na výlety. Jenže teď to bylo jiné. Lekaly se každého za-
skřípění pod nohama. Co chvíli zastavovaly a naslouchaly, 
zdali neuslyší kroky nějaké hlídky. Minuly Zadní Chalupy. 
Už se zdálo, že až na odřená záda se cesta podaří. Na za-
čátku klesání k hraničnímu potoku, z houštiny na kraji smr-
činy, zazněl chraplavý mužský hlas: „Stát! Ruce vzhůru!“

Křáp! Lilly zapomněla na podstavec. Jen co ztichl ten-
hle nepříjemný zvuk uprostřed nočního lesa, ozval se jiný. 
Líbezné tóny hracího strojku vyhrávaly „Tichá noc, svatá 
noc“. Nikdo se nehýbal. Pak se, jako na povel, obě ženy 
rozběhly k potoku. Nikdo je nepronásledoval. Dokonce, ješ-
tě když už byly na německé straně, podstavec vyhrával. Sla-
boučce ho zaslechly v závanech větru.   

Podle vyprávění pamětníků zapsal Karel Velkoborský                                                      

Výběrové řízení
Základní škola a Mateřská škola Nýrsko, 

Komenského ul. 250, příspěvková organizace, 
vyhlašuje výběrové řízení na místo 

školníka/školnice a topiče v plynové kotelně

Požadavky:
umanuální zručnost a dovednost,
upracovitost, samostatnost, spolehlivost, zodpověd-
nost, organizační schopnosti a časová flexibilita,
uschopnost jednat s lidmi,
upředností je praxe v oboru,
uzdravotní způsobilost,
ukladný vztah k dětem, morální předpoklady a trest-
ní bezúhonnost,
unutné, odborné vzdělání v technickém oboru.

Dokumenty:
uživotopis s údaji o dosavadních zaměstnáních 
a o odborných znalostech a dovednostech (topičské 
zkoušky, zkoušky z Vyhlášky 50, ... ),
uověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém 
vzdělání.

Platové zařazení:
Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech 
zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve zně-
ní pozdějších předpisů.

Předpokládaný nástup do zaměstnání je k 1. 9. 2012.
Uzávěrka přihlášek: 10. 6. 2012
Přihlášku a požadované dokumenty zašlete písemně 
(osobně) nebo elektronicky:
ZŠ a MŠ Nýrsko, Komenského 250, 340 22 Nýrsko,
e-mail: pavlik@zsnyrskokom.cz
Vybraní zájemci budou vyzváni k návštěvě školy bě-
hem měsíce června.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení kdy-
koliv zrušit.
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V Městské knihovně Nýrsko se stala květnovou tradi-
cí soutěž šikovných čtenářů. Na 6. ročníku soutěže ve čte-
ní se utkalo 30 soutěžících 1., 2. a 3. ročníků. 9. května si 
mohli porovnat své čtenářské dovednosti žáci obou nýr-
ských základních škol a základních škol v Janovicích nad 
Úhlavou a v Železné Rudě. Čtenáři předvedli své umě-
ní při čtení neznámého textu porotě, která ohodnotila je-
jich snažení. Tohoto nelehkého úkolu se zhostily paní uči-
telky Božena Potužáková, Jana Mašková a Jana Sudová, 
jimž patří veliké poděkování. Ceny do soutěže věnovala 
paní Pavla Bytelová a nakladatelství Thovt. A jak to vše 
dopadlo?
Kategorie 1. ročník
1. místo  - Šárka Mixanová, ZŠ Janovice nad Úhlavou
2. místo - Kryštof Matějíček, ZŠ Janovice nad Úhlavou
3. místo - Adam Vyčichl, ZŠ Nýrsko, Školní ul.
Kategorie 2. ročník
1. místo  - Jana Matějková, ZŠ Janovice nad Úhlavou
2. místo - Dominik Vítovec, ZŠ Nýrsko, Komenského ul.
3. místo  - Veronika Zelenková, ZŠ Železná Ruda 
Kategorie 3. ročník
1. místo  - Michal Svítil, ZŠ Železná Ruda
2. místo  - Lucie Schusterová, ZŠ Janovice nad Úhlavou
3. místo  - Anna Koskubová, ZŠ Nýrsko, Školní ul.

V knihovně soupeřili školáci ve čtení

Ve středu 23. května změřili své síly tito čtenáři s vítě-
zi stejné soutěže z klatovských škol v Městské knihovně  
v Klatovech. Výsledky jsou následující:
Kategorie 2. ročník
1. místo - Jana Matějková, ZŠ Janovice nad Úhlavou
2. místo  - Simona Ježková, ZŠ Klatovy, Plánická ul.
3. místo  - Matěj Havlíček, ZŠ Klatovy, Masarykova ul. 
Kategorie 3. ročník
1. místo - Michal Svítil, ZŠ Železná Ruda
2. místo  - Xuan My Le Linda, ZŠ Klatovy, Plánická ul.
3. místo  - Stela Šrámková, ZŠ Klatovy, Čapkova ul.

J. Poupová, MěK Nýrsko

Vítězové kategorie 1. ročník.

Vítězové kategorie 3. ročník. 

Vítězové kategorie 2. ročník. 

Senioři ukončili studium
v Chanovicích

15. května se uskutečnil v Kulturním domě v Cha-
novicích závěrečný výjezdní seminář určený pro stu-
denty univerzity třetího věku. Semináře se zúčastni-
lo 217 seniorů z 19 měst a obcí jihozápadních Čech. 
Nýrské konzultační středisko zastupovalo 11 studen-
tů, kteří obdrželi pamětní listy o absolvování semest-
ru. Dobrovolnou součástí studia je vypracování esejí 
ke studovanému tématu, kterých se sešlo celkem 214. 
Nejlépe hodnocené byly eseje Jarmily Karlovské – 
Nýrsko a Mileny Havlíčkové – Bolešiny. Po ukončení 
oficiální části a kulturním vystoupení si účastníci pro-
hlédli chanovický zámecký areál, skanzen, rozhlednu 
a naučnou stezku.

Zimní semestr bude v nýrském konzultačním stře-
disku zahájen v úterý 2. října 2012 ve 14 hodin. Cel-
kem se uskuteční 6 přednášek. Tématem bude „Etika 
jako východisko z krize společnosti“. Vy, kteří máte 
zájem o další vzdělávání a získávání nových informa-
cí, přidejte se k nám! Bližší informace získáte v Měst-
ské knihovně Nýrsko, kde výuka probíhá a na portále 
www.e-senior.cz.                 J. Poupová, MěK Nýrsko
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Žáci IX.A - 1. řada zleva: Marcela Panošová, Monika Herrmanová, Tereza Končelíko-
vá, Ludmila Staňková, Štěpánka Mašková, Anna Křesťanová, Nicole Jungerová, Kristýna 
Štípková, Dominika Štýsová, Kristýna Konyová, Sára Stančíková. 2. řada zleva: Marian 
Ryneš, Tomáš Nagy, Alan Branský, Ondřej Penc, Tomáš Votava, Jan Záň, Karel Fremund, 
Jan Vaňkát. Třídní učitelka: Mgr. Eva Denková.

Z NÝRSKÝCH ŠKOL
Základní škola Nýrsko, Školní ulice 

Jménem naší školy a žáků IX.A velmi děkujeme za 
projevený zájem o sbírku ve prospěch boje proti rakovině, 
která se konala 16. 5. 2012, kdy jste mohli v ulicích měs-
ta potkat naše žáky ve žlutých tričkách s typickými „ky-
tičkami“. Naše škola se tak zapojila do 16. ročníku České-
ho dne proti rakovině a stala se partnerem Ligy proti rako-
vině. Deváťáci prodali celkem 297 „kytiček“ měsíčku lé-
kařského (1 kus 20,- Kč) a za město Nýrsko odeslali část-
ku 6.094,- Kč.

Poděkování patří především třídní učitelce p. Evě 
Denkové a žákům M. Herrmanové, T. Končelíkové,  

Pozvánka na závěrečnou tiskovou konferenci
k ukončení projektu „ŠUMAVSKÁ  ŠKOLA = EVROPSKÁ  ŠKOLA“; 2. výzva Plzeňského kraje z OP VK; Prio-
ritní osa 1, oblast podpory 7.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání, která se koná 13. června 2012 od 15 hodin v sále  
Městské knihovny v Nýrsku.
 Program: 1/ Úvodní slovo
                    2/ Seznámení s průběhem realizace projektu „Šumavská škola = evropská škola“
                    3/ Seznámení s výstupy jednotlivých klíčových aktivit
                   4/ Zkušenosti realizačního týmu
                   5/ Diskuse
                   6/ Závěr
         Srdečně zveme všechny, které zajímají aktivity naší školy, a těšíme se na shledání.

Žáci podpořili boj proti rakovině
Š. Maškové, T. Nagyovi, L. Staňkové,  
D. Štýsové, J. Vaňkátovi, T. Votavovi, kte-
ří květinky nabízeli a ochotně vysvětlovali 
účel celé humanitární akce. 

Vzhledem k některým „podivným“ do-
tazům, kolik si vydělala škola, informuje-
me, že jsme se této akce účastnili dobro-
volně a bez nároku na odměnu. Vybranou 
částku jsme pod dohledem pracovnic po-

bočky České pošty v Nýrsku zaslali na účet organizáto-
rů akce.

Noví absolventi školy

Informace pro strávníky 
školní jídelny

Ve dnech 2. – 4. 7. 2012 bude 
školní jídelna z provozních důvo-
dů uzavřena. V těchto dnech budou 
probíhat malířské a úklidové práce. 
Normální prázdninový provoz bude 
zahájen 9. 7. 2012.

Děkujeme za pochopení.
              Mgr. Alena Linhartová

Věřme, že si z této akce naši žáci od-
nesli nejen zajímavou zkušenost, ale  
i mnoho informací, jak o tomto smys-
luplném projektu, tak o významu péče  
o své zdraví a prevenci.

Dobrých činů není nikdy dost!
Mgr. Alena Linhartová, ředitelka školy
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Foto mladší žáci - horní řada zleva: Roman Idlbek, Colin Spelman, 
Xuan Kien, Milan Koryťák, David Bureš a Vladimír Brůža. Dolní řada 
zleva: Mgr. Karel Kalivoda, Václav Svoboda, Marek Dvořák, Martin 
Bastl, František Hoidn a Zdeněk Málek.

Foto mladší žákyně - horní řada zleva: Pavlína Stančíková, Julie Tká-
čiková, Michaela Válková, Olga Voláková a Hana Adamcová. Dol-
ní řada zleva: Anna Šafaříková, Simona Lehocká, Aneta Kalivodová, 
Jana Šafaříková a Mgr. Dana Křivánková. 

Základní škola Nýrsko, Komenského ulice 

Malí sportovci byli v soutěžích úspěšní 

Zámek v Bystřici
je otevřený

Od 2. května až do září 
2012 je opět pro veřejnost 
otevřena brána zámku Bys-
třice nad Úhlavou. Všich-
ni zájemci o prohlídku jsou  
srdečně zváni v těchto otví-
racích hodinách:
st – pá: 10.00 – 12.00 hod. 

a 13.00 – 16.00 hod. 
so – ne: 10.00 -16.00 hod.             

16. a 17. května se naši žáci zúčastnili okresního finále 
Poháru rozhlasu v atletických disciplínách v Sušici a po-
dali velmi dobré výkony. Nejlépe si vedli chlapci a děv-
čata ze 6. a 7. ročníku. Chlapci obsadili celkově 3. místo  
a družstvo děvčat získalo zlaté medaile a zároveň si vybo-
jovalo postup do krajského finále.

Krajské finále se konalo 22. května v Přešticích. Ani 
tady se naše děvčata neztratila a v silné konkurenci druž-

1. řada: Mgr. Ivan Pavlík - ředitel školy, Mgr. Karel Kalivoda - zástupce ředitele, Jan Toman, Vítězslav 
Jiřík, Filip Karlovský. 2. řada - Mgr. Květuše Jandová - třídní učitelka 9.B, Barbora Rubášová, Ma-
rie Jarošíková, Zuzana Raiserová, Pavla Kolářová, Kateřina Jandová, Klára Nová, Simona Gottwal-
dová, David Matoušek, Jan Malast, Petr Kněz, Mgr. Petra Brožová - třídní učitelka 9.A. 3. řada - Sa-
bina Moskvová, Michaela Kotačková, Andrea Zsigová, Karel Netrval, Jakub Sládek, Eliška Bartůňko-
vá, Simona Jungová, František Toman, Luděk Mojžíš. 4. řada - Pavel Vaníček, Martin Kubinec, Vác-
lav Pojar, Patrik Kubalík, Michaela Riedelová, Jaroslav Svoboda, Petra Hofmannová. 5. řada - Mar-
tin Neudek, Jan Polomis, Aneta Hrbáčková, Petr Janovský, Markéta Pavlíková.

Noví absolventi školy

stev z celého Plzeňska obsadila trochu nepopulární „bram-
borovou“ 4. pozici.

Naší nejúspěšnější sportovkyní se stala Anička Šafaří-
ková, která překonala hned dva školní rekordy 6. ročníku 
– v běhu na 60 m (čas 8,3 s) a ve skoku dalekém (430 cm).

Ráda bych touto cestou všem poblahopřála a poděkova-
la za vzornou reprezentaci naší školy.
 Mgr. Dana Křivánková

Městský úřad 
Nýrsko, 

tel.: 376 377 811, 
fax: 376 571 959
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DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE

V předposlední májový pátek 
šla hodně lidem opět hlava ko-
lem a to nejen z krásného počasí.  
V Domě dětí a mládeže Nýrsko se 
totiž konala každoroční přehlídka 

činnosti a dojmů z ní bylo opravdu hodně.
Vše začalo už v klubovnách, kde připravil kroužek 

plastikových modelářů výstavu. Na chodbě se představili 
malí novináři a členové kroužku deskových her.

Ve velkém sálu se během tří hodin svým rodičům, přá-
telům a ostatním divákům předvedla celá řada velice nada-
ných dětí. Potlesk se ozýval téměř nepřetržitě. O začátek 
se postaral energický aerobik, pak následovaly okouzlující 
orientální tanečnice. Nechyběli country tanečníci, píšťalka 
a kytaristé. Nakonec se uvedly i gymnastky se svou kaska-
dérskou podívanou. Nesmíme ale opomenout ani karatis-
ty, kteří svými výkřiky vířili prach i v nejzastrčenějších zá-
koutích domu dětí a mládeže. A dokonce ani opravdu malé 

Ve čtvrtek 17. května jsme poprvé uspořádali členskou 
schůzi Základní organizace Svazu zdravotně postižených 
Nýrsko v sále městské knihovny. Naše počáteční obavy, 
že nebude dostatek místa se nevyplnily a přes nedostatek 
židlí jsme si poradili.

Jako každoročně nás potěšily svým krásným progra-
mem k Svátku matek děti z Duhové mateřské školy a zá-
kladní školy ve Školní ulice. Nakonec jsme si při hudbě 
pana Jandovského společně zazpívali a zatančili.

Jsme rádi, že členům se v novém prostředí líbilo  
a těšíme se, že na dalších společných setkáních budeme 
moci využít možnost přednášek s promítáním videí a fo-
tografií.                                                   Hana Žufanová

Zdravotně postižené přišly potěšit děti

Den talentů představil různé aktivity

děti se nebály vyjít vstříc publiku, aby potěšily jejich zra-
ky roztomilou opičí dráhou. Vystoupily i jazykové krouž-
ky, pohoštění připravily děti z „Pusinky“ a „Vaření“.

Nikdo samozřejmě neodešel s prázdnou a každý si za 
svůj výkon vysloužil nějakou drobnost. V úplném závě-
ru spustil DJ hity od Michala Davida a my měli na parke-
tě rázem „Děti ráje“. 

Akce ukázala všem přítomným co jejich ratolesti nebo 
kamarádi dovedou. Musím potvrdit, že i pořadatelskému 
týmu se připravené kousky vydařily. Na závěr jen můžeme 
přidat poděkování za dobrovolné vstupné a hlavně za po-
zornost, kterou jste nám všichni příchozí věnovali. A ne-
zapomeňte, že příští rok tu na vás čekají nová umělecká  
a akrobatická představení. 

                              Simona Krákorová, DDM NýrskoZ přehlídky činnosti DDM - modeláři.

Z vystoupení žáků základní školy ve Školní ulici na členské schůzi.

Jedno z tanečních vystoupení ve velkém sálu.
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Dovoluji si vás pozvat na cyklovýlety do blízkého  
i vzdálenějšího okolí Nýrska. Tyto výlety jsou určeny pro 
všechny přátele cyklistiky a to zejména na horských nebo 
trekových kolech. V žádném případě se nejedná o sportov-
ní akci, ale o výlet, kde si ukážeme krásy okolí Nýrska, nád-
herné výhledy, kulturní památky a přírodní zajímavosti.

Neděle 10. června, odjezd v 9 hod. od informačního 
centra - pojedeme „Zaniklé kostely v okolí“. 
Trasa: Nýrsko  – Hamry – Zadní Hamry – Svatá Kate-
řina – Fleky – Červené Dřevo – Liščí, Medvědí kaple –  
Orlovice - Nýrsko. Trasa, která má okolo 55 km, vede po 
asfaltových, lesních a polních cestách a je určena pro tre-
ková a horská kola. Trasa je vhodná pro aktivní cyklotu-
risty, místy bude větší převýšení. Svačinu sebou, omezená 
možnost restauračního občerstvení.

Další cyklovýlety do okolí Nýrska 
Sobota 23. června, odjezd v 9 hod. od informačního 
centra - pojedeme „Přes tři vrchy“. 
Trasa:  Nýrsko – Janovice nad Úhlavou – Soustov – 
Struhadlo – Velký Bítov (713 m. n. m) – Doubrava  (727 
m. n. m) – Koráb (772 m. n. m) – Modlín – Nevděk – 
Dlažic - Nýrsko. Trasa, která vede po asfaltových komu-
nikacích a zpevněných cestách (zbytek udržované lesní  
cesty), je dlouhá kolem 70 km, místy bude větší převý-
šení. Výlet je vhodný pro aktivní cykloturisty. Doporu-
čuji horské nebo trekové kolo.

Neděle 24. června, odjezd v  9 hod. od  informačního 
centra. Pojedeme k přehradě Drachensee u Furt im Wal-
du (D).  Výlet je určen zejména pro aktivní lidi střední-
ho a vyššího věku, takzvané 50+. Tato akce je určena li-
dem, kteří berou cyklistiku jako relax, nikam nepospí-

chají a rádi poznávají nové věci  
a sami si netroufnou jet.
Trasa: Nýrsko – Fleky – War-
zenried – Schachten – Gaishof – 
Kleinaign – Drachensee – Neu-
kirchen (stezka sluchu) – Rittsteig 
- Nýrsko. Trasa do 70 km je vhod-
ná pro každého, jen mírné převý-
šení, pojedeme po asfaltových ko-
munikacích. Rychlost jízdy bude 
přizpůsobena pomalejším, na kři-
žovatkách cest se čeká na posled-
ního. Přijďte zkusit. Nezapomeň-
te sebou doklad totožnosti, pojiš-
tění do zahraničí a občerstvení.

Na všechny výlety doporučuji 
trekové nebo horské kolo v dob-
rém technickém stavu, přilbu na 
kolo a dobrou náladu. V průbě-
hu výletu zastavíme někde na ob-
čerstvení, jinak je dobré mít sebou 
pití a tyčinku nebo sušenky. Za-
stávám názor, že co se nedá vyjet, 
se nechá vytlačit a vždy se bude 
tempo řídit podle méně zdatných. 
Výlet je bez poplatku.

František Bechyně

Bližší informace:
Mob.: 605 412 193
E-mail: bechyne@posumave.cz                                                              
www.posumave.cz 
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ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA

Blíží se závěr školního roku, proto mi dovolte, abych 
Vás seznámil s některými důležitými akcemi naší školy. 
Mimo čtyř velkých koncertů účinkovali naši žáci např.  
u příležitosti slavnostního otevření zámku v Bystřici, zpí-
vali a hráli při rozsvěcování vánočního stromku v Nýr-
sku, na adventních koncertech v blízkém okolí a samo-
zřejmě jsme také uspořádali devět výchovných koncertů 
pro základní a mateřské školy.

Stěžejními akcemi jsou každoroční soutěže umělec-
kých škol, které pro tento školní rok vyhlásilo minister-
stvo školství, mládeže a tělovýchovy v oboru sólový zpěv 
a hra na dechové nástroje. V okresním kole jsme dosáh-
li výborných výsledků. Ve hře na zobcovou flétnu obsadi-
li žáci školy v okresním kole několik prvních a druhých 
míst. V první kategorii v oboru hra na zobcovou flétnu Z. 
Houdková 1. místo s postupem do krajského kola, ve čtvr-
té kategorii 1. místo M. Sloupová, 2. místo M.Bečvářová, 
v páté kategorii M. Poupová 1. místo s postupem do kraj-
ského kola, S. Kaletová 1. místo a Z.Tomanová 3. místo. 
V oboru sólový zpěv pak Š. Hodková, P. Stančíková, L. 
Staňková, Markéta Matějková a Marie Matějková vybojo-

V nabídce oborů je novinkou sborový zpěv 
valy 1. místa s postupem do krajského kola. V těžké kon-
kurenci krajského kola si domů přivezly 2. místo Z. Houd-
ková a M. Poupová , 3. místo P. Stančíková a čestná uzná-
ní Š. Hodková, Marie a Markéta Matějkovi.

Dále bych vás chtěl seznámit s otevřením nového obo-
ru - sborový zpěv ve školním roce 2012/2013. Bývalý žák 
školy, absolvent klavírní třídy p. učitelky Aleny Vackové 
Martin Červenka, ukončil v tomto roce studium skladby 
na Plzeňské konzervatoři a obor sbormistrovství na peda-
gogické fakultě. Již několik let vede pěvecký sbor v mís-
tě svého bydliště - v Železné Rudě. Od září zakládá pě-
vecký sbor i v Základní umělecké škole v Nýrsku. Ten-
to sbor by chtěl navázat na úspěšné působení pěveckého 
sboru vedeného bývalou ředitelkou Marií Plasovou. Zá-
jemci o práci ve sboru se mohou hlásit do konce školní-
ho roku a na začátku září. Sbor je určen pro děti ve věku 
od 6-ti do 15-ti let.

Na závěr bych chtěl poděkovat všem pedagogům, kte-
ří se zasloužili o organizaci akcí školy a výborné výsled-
ky našich žáků.

Luboš Vacek, ředitel školy
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Od 9. 6. můžete shlédnout v ulicích Nýrska retrospek-
tivní výstavu historických fotografií s názvem „Výstava v 
ulicích“. Panely s historickými fotografiemi budou umís-
těny na nejfrekventovanějších a nejzajímavějších místech 
města. Umožní místním i návštěvníkům porovnat „naži-
vo“ vybraná místa kdysi a dnes a dozvědět se zajímavos-
ti o historii Nýrska. 

Výstava je financována z Dispozičního fondu Progra-
mu přeshraniční spolupráce Cíl 3 ČR – Bavorsko. V rám-
ci výstavy vyjde také kolekce retrospektivních pohlednic 
a pexeso s náměty historických fotografií Nýrska. Již od 
května se soutěživí obyvatelé mohou zúčastnit také kví-
zu  v Nýrských novinách, výherci kvízu budou odměněni 
zajímavými cenami.

Druhý fotografický kvíz k „Výstavě v ulicích“ :
Uhádnete, jaká místa jsou na fotografiích?

Pohled do minulosti v ulicích 

Malé ohlédnutí.

Vernisáž výstavy proběhne 9. 6. od 14.00 před Infor-
mačním centrem v Nýrsku. Výstava potrvá do konce září 
2012.  Na netradiční výstavu se vybavte vhodnou obuví, 
projdete téměř celé Nýrsko. V IC Nýrsko bude dostupná 
mapka výstavy a také Vám zde promítnou DVD o bourá-
ní kostela na náměstí v roce 1973.   

Srdečně Vás zvou autorky výstavy. 
Sylva Kalianková, Soňa Hladíková, Monika Ženíšková

Fotografie č. 1                        Fotografie č. 2                       

Své odpovědi zasílejte do 17. června 2012 na e-mail: ic@mestonyrsko.cz nebo doneste vyplněný lístek do Informační-
ho centra v Nýrsku. 

Fotografie č. 1: 

Fotografie č. 2: 

Jméno, adresa, telefon: 

V minulém čísle Nýrských novin bylo zveřej-
něno první kolo fotografického kvízu k „Výstavě  
v ulicích“. Výhercem tohoto prvního kola se stal 
pan Jiří Šulc (Miletice). 

Výherci tímto gratulujeme.
Správná odpověď: 

fotografie č. 1 – jižní strana náměstí
fotografie č. 2 – lávka u Okuly u parku

Pro zajímavost - jedna z odpovědí zněla: fotogra-
fie č. 1 je objekt v místech dnešní moštárny. Zjistili 
jsme, že moštárna stávala v místech, kde dnes sto-
jí Duhová školka.

Odborného dohledu nad kvízem se ujal pan  
Karel Velkoborský, ředitel Muzea Královského 
Hvozdu v Nýrsku.

Příspěvky do Nýrských novin 
zasílejte na e-mail: nyrskenoviny@gmail.com
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Během léta 2011 proběhla soutěž „Nejpřívětivější pohos-
tinství a penzion v mikroregionu Úhlava“ pro držitele mar-
ketingové značky Ekoregion Úhlava. Zúčastnili se jí posky-
tovatelé ubytovacích a stravovacích služeb v regionu kolem 
Nýrska. Na přelomu roku jsme Vás seznámili s některými 
oceněnými v této soutěži - hospůdkou Zemanka, hotelem 
Zach a penzionem Všeruby. Rádi bychom Vás nyní sezná-
mili s dalšími zúčastněnými. Jedním z nich je penzion U Se-
bastiana, který se nachází na okraji Hodousic. Na mé otázky 
odpovídala majitelka penzionu paní Ing. Lenka Hrabětová.

Kdy jste penzion otevřela a co Vás k tomu vedlo?
„Asi před deseti lety jsem koupila v Hodousicích od re-

stituenta z Klatov starý, téměř demoliční dům. Hledala jsem 
místo poblíž mého bydliště, kde by mohli žít moji rodiče, 
kteří zestárli a potřebovali naši pomoc. Začali jsme s rekon-
strukcí nejdříve ve spodní části domu. Pak jsme se dohodli, 
že by se část, která byla nevyužívaná, přestavěla na penzion. 
Bývalou konírnu jsme upravili na halu s velkým krbem, v pa-
tře jsou pak 2 apartmány a 3 pokoje pro hosty. Dům byl tak 
využívaný a tatínek měl náplň práce. Ta starost o běh penzi-
onu ho zaměstnávala, neměl čas myslet na stáří a nemoci.“ 

A pokud si netroufají na vyjížďku, mohou se na koni projet 
v kruhové jízdárně. Když má někdo zájem, může se zapo-
jit do chodu farmy a práce s tím spojené. Hlavně děti z měst 
ocení, že se mohou seznámit se zvířaty, pohladit si je. Cho-
váme tu koně, skot a ovce.“

Lenka Hrabětová vede penzion
a organizuje výstavy v sýpce

Klienti Vás mohou navštívit po celý rok nebo jen  
v určité období?

„Dříve byl penzion provozován celoročně, dnes hlavně 
přes léto. Je to závislé na naší podnikatelské činnosti - země-
dělství. Jezdí k nám hodně lidé, kteří tu již byli dříve. Z nich 
se stali za ta léta přátelé. To, že se vrací, nás moc těší, potvr-
zuje to správnost našeho počínání. A přijíždějí i noví hosté, 
bud‘ na doporučení svých známých nebo přes cestovní kan-
celáře, na které jsme napojeni. Léto tak máme obsazené.“

Co sem Vaše hosty přivádí?
„Samozřejmě hlavním důvodem je překrásná šumavská 

příroda, kterou mohou projít pěšky nebo projet na kole, pro-
tože kolem penzionu vedou cyklostezky. U nás si navíc mo-
hou půjčit koně, případně si přivézt i svého koně, a prohléd-
nout si Šumavu ze sedla. Je to nezapomenutelný zážitek.  

Takže děti se tady asi nenudí?
„Určitě ne. U domu je rybník s rybami, ale děti v létě 

láká hlavně koupání, a tak se tu mohou vyřádit. Zaplavat 
si nebo na nafukovací kánoi brázdit vlny rybníčku. Pokud 
by se jim zdálo, že je tu na koupání málo vody, do Nýrska 
na koupaliště to není daleko. Pro menší děti je tu pískoviště  
a houpačky. Mohou se svézt v terénním autě po pastvinách 
mezi zvířaty nebo se zúčastnit přehánění skotu. Dospělí mají 
k dispozici volejbalové hřiště. Kolem penzionu se rozpína-
jí lesy plné hub a borůvek. Vítáni jsou u nás i lidé se vzta-
hem k umění. Mají k dispozici barvy, hlínu, lze domluvit  
i pec na vypálení. Je ale pravda, že většinu návštěvníků pří-
roda kolem tak pohltí, že jsou večer unavení a sílu mají jen 
na to sednout si se sklenkou vína u krbu. S dětmi je to jiné. 
Ty malování moc baví a u nás nacházejí spoustu námětů na 
své obrázky.“

Když jsme u umění, organizujete letos opět výstavu  
v sýpce - ve mlýně u nádraží?

„Ano, jíž potřetí. l tentokrát si budete moci prohlédnout 
díla převážně šikovných lidí z Nýrska a okolí, ale i ze vzdá-
lenějších míst. Ať už se jedná o obrazy, fotografie, kerami-
ku, plastiky a další. Je u nás tolik šikovných a nadaných lidí, 
o kterých naši spoluobčané nemají ani ponětí. Určitě máme 
na co být pyšní. Je vítán každý, kdo se chce představit, sta-
čí mi zavolat, určitě se domluvíme. l když mám zkušenos-
ti, že tito lidé jsou spíše tišší a svoji práci neradi veřejně pre-
zentují. Přesto doufám, že se ozvou. Výstava letos začne již 
16. června (vernisáž bude od 10.00 hodin), aby mohli přijít 
i místní, než odjedou na dovolenou. V červenci a srpnu při-
cházejí většinou návštěvníci z celé republiky, kteří do Nýr-
ska zavítají na dovolenou. Na zahájení výstavy opět chystá-
me nějaké překvapení.

Interiér penzionu.

Penzion U Sebastiana v Hodousicích.



PROMĚNY MĚSTA

Pohled na Nýrsko od Bystřice v současnosti a na fotografii J. Seide-
la z Českého Krumlova z přelomu 19. a 20. století.
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V minulých letech tu proběhlo divadelní představení, za-
hrálo žesťové kombo, profesionální kytarista a klarinetis-
ta, krásné bylo vystoupení stepařky a studenta konzervato-
ře, který hrál na africké bubny a další a další. Vždy bylo na 
co se dívat. Lidí přišlo opravdu dost, z Nýrska, ale převážně  
z Klatov, Železné Rudy, Sušice a z Německa. Na zahájení 
loňské výstavy bylo přes dvě stě lidí. Jen je ještě letos potřeba 
upravit okolí mlýna. Vyšla jsem městu Nýrsku s něčím vstříc, 
očekávám teď slíbené úpravy terénu do původního stavu. 

Chtěli bychom, aby tu něco z umění bylo vystaveno  
celoročně. Nabídli jsme tyto prostory k pronájmu za sym-
bolickou cenu. Je možné tady zřídit třeba i hudební klub  
a zvát sem hudebníky a umělce. Prostě aby to tady žilo kul-
turou stále. Když to jde v Klatovech a jiných městech, proč 
ne v Nýrsku.“

Jak vůbec s místními lidmi vycházíte?
„S tím je trochu problém. V souvislosti s bitvou o pozem-

ky tu existuje skupina lidí s nimiž máme problémy. Jsou zá-
vistiví a pomlouvají. Jsou zákeřní. Expandují do míst, která 
jsme obdělávali už před dvaceti jedna lety jako první země-
dělská firma tehdy ještě Československé republiky. Nemám 
ráda frázi: já vyjdu s každým. Nebojím se své názory pre-
zentovat. Cítím-li někde křivdu a nesvobodu, nejsem zticha 
a jdu do boje. To se mnohým nelíbí. Lidé tu jsou stejní jako 
všude. Občas potkáte zrovna tam, kde to nečekáte, úžasné-
ho člověka. Ráda jsem mezi mladými lidmi. Mezi nimi se 
stárne pomaleji. A náš starosta, inženýr Rubáš? Myslím, že 
chlap na svém místě, kterého nám závidí spousta obcí.“

Práce máte dost, kromě starosti o penzion je Vaší hlavní 
náplní zemědělská farma. Jak relaxujete?

„Na mne hodně působí zdejší krajina, nádherná příroda, 
v níž žiji a pracuji. Velmi ráda maluji, píši poezii a prózu. Do 
toho nějaký sport a cestování. Také starost o zvířata mi po-
máhá. Občas si zajedu na nějaké kulturní představení. Na-
posledy jsem byla na představení pánů Munzara a Novotné-
ho v Hifiklubu v Klatovech. Byl to pro mne balzám na duši.“

Děkuji mnohokrát za Váš čas a odpovědi na mé všetečné 
otázky. Přeji hodně zdaru v podnikání, ať se u Vás cítí hos-
té stále tak spokojeni jako dosud.                      Jitka Vlková
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Nábor dětí 
do tenisové školičky

Tenisový klub Nýrsko pořádá pravidelný nábor dětí 
(chlapci a děvčata) do tenisové školičky pro léto 2012  
a zimní sezonu 2012/2013 a den otevřených dveří aneb 
hledáme nového „Federera“ a „Kvitovou“. Nábor je ur-
čen pro děti starší  5-ti let, které mají dobrý zdravotní stav 
a pohybové nadání.
           

Akce proběhne 8. června mezi 15.00 a 17.00 hod.  
v areálu TK Nýrsko u koupaliště.
Co Vás čeká: 
 - ukázka tréninku závodních hráčů
 - ukázka minitenisu
 - spousta soutěží a zábavy
 - pro rodiče občerstvení a pro děti sladká odměna

Bližší informace - Petr Čermák, mob.: 774 250 007



KULTURNÍ AKCE

Ve společenském sále městské knihovny
Od 4.6.  – výstava Živé paměti Sudet. 
8. 6. od 17.30 hod. – Tvořivá dílna Fimo šperky II.
23. 6. od 9.00 hod. – Slavnosti pětilisté růže a otáčivé hle-
diště – zájezd do Českého Krumlova (pořádá MěK).

V prostorách informačního centra
Červen – srpen – Po stopách zmizelých – výstava o zanik-
lých obcích z okolí Nýrska I.
9. 6. od 14.00 hod. – vernisáž Výstavy v ulicích 2012.

V Lesním divadle
24. 6. od 15.00 hod. – Divadlo Klenová – Princové jsou 
na draka.
27. a 28. 6. od 10.00 hod. – Divadlo Nýrsko – Sněhurka, 
představení pro základní školy.

V Areálu pod sjezdovkou 
15. – 17. 6. – VI. Trike-moto sraz Šumava.

V sále  KD-DDM
20. 6. od 15.00 hod. – Bleší trh – přijďte nakupovat 
a prodávat.

V Muzeu Královského hvozdu
Červen – srpen – výstava Po kolejích Královským 
hvozdem.

Turistika a sport
9. 6. od 10.00 hod. – Běh zelenským údolím – start 10.00 
– 10.20 hod. u hotelu Zach.

Bystřický park
23. 6. od 20.00 hod. - Ukradený vjecy.
30. 6. od 20.00 hod. - MASH.

Město
16. 6. od 10.00 hod. – Vernisáž výstavy výtvarných prací 
v sýpce pod nádražím v Nýrsku.
Červen – září – Výstava v ulicích 2012 – výstava histo-
rických fotografií v ulicích města.

Zámek Bystřice
23. 6. od  13.30  a  od  15.30 hod. –  komorní koncert 
z období vrcholného baroka „CONCERTO CON FLAU-
TO“. Účinkují: Edita Keglerová – virginal, Julie Braná – 
zobcové flétny, barokní příčná flétna. 
Vzhledem k  omezené  kapacitě  prostor je  nutné  si  vstu-
penky předem rezervovat na tel.: 734 737 527. Cena vstup-
ného 200,- Kč.

Turistické informační a kulturní centrum 
Tel.: 376 571 616, e-mail: ic@mestonyrsko, 

www.sumavanet.cz/icnyrsko


