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Úvodní slovo
Vážení čtenáři,

předkládáme Vám únorové číslo 
Nýrských novin, ve kterém mimo 
jiné najdete podrobnosti o akcích 
zaměřených na připomenutí nýr-
ského spisovatele a badatele Josefa 
Blaua či rozhovor se Sylvou Kalian-
kovou. Pro rodiče školáků přináší-
me seznam letních táborů domu dětí  
a mládeže.

Únor je ve znamení masopus-
tu, jehož nedílnou součástí je prů-
vod masek doprovázený hudbou. 
Základní organizace Českého za-
hrádkářského svazu v Nýrsku chys-
tá už tradičně takový průvod na  
9. února (viz. strana 3). Důležité je, 
aby vyšlo počasí a stejně jako v loň-
ském roce přišlo hodně masek i di-
váků.

Příjemné čtení únorového čís-
la přeje 

 Bc. Martin Kříž, 
redakce Nýrských novin
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Až do konce února si můžete v prostorách informačního centra prohlédnout 
zajímavou výstavu s názvem Sporty v Nýrsku. Mnozí zde zavzpomínají na za-
čátky své a svých známých, nebo si připomenout sportovce, kteří dnes již nejsou 
mezi námi. Kromě fotbalu se v Nýrsku hrál volejbal i tenis, své místo tu našli  
i turisté, běžci, cyklisté, lyžaři a triatlonisté. Zapomenout nemůžeme ani na cvi-
čence takzvané základní tělesné výchovy. Za pozornost stojí i sokolský kroj.  
A pokud budete pečlivě číst informace na jednotlivých panelech, dozvíte se  
o založení úplně prvního tělocvičného spolku v Nýrsku, jak dlouho hráli fotba-
listi v divizní soutěži, kdy se se lyžaři poprvé projeli na umělém povrchu na sva-
hu u Lesního divadla atd. Výstavu připravilo informační centrum ve spolupráci  
s Klubem českých turistů.                                           (Pokračování na straně 3)

K prvnímu kolu prezidentských voleb v Nýrsku přišlo 60,13 % oprávněných voličů a ke druhému 
56,32 %. Podrobnosti o výsledcích voleb najdete na následující straně.           Foto Jitka Vlková
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Volby prezidenta republiky
První kolo volby prezidenta se konalo ve dnech 11. - 12. 1. 2013. Z něho postoupili do druhého kola dva kandidáti  

s nejvyšším počtem hlasů - Miloš Zeman a Karel Schwarzenberg. Ve dnech 25. - 26. 1. se uskutečnilo druhé kolo, ve kte-
rém zvítězil Miloš Zeman. Více na www.volby.cz.

Voliči
v seznamu

Vydané
obálky

Volební
účast v %

Odevzdané
obálky

Platné
hlasy

% platných
hlasů

1. kolo 3 840 2 309 60,13 2 307 2 298 99,61

2. kolo 3 828 2 156 56,32 2 155 2 145 99,54

Kandidát Navrhující
strana

Politická
příslušnost

1 kolo 2 kolo

číslo příjmení, jméno, tituly hlasy v % hlasy v %

1. Roithová Zuzana, MUDr., MBA Občan KDU-ČSL 80 3,48 X X

2. Fischer Jan, Ing., CSc. Občan BEZPP 444 19,32 X X

3. Bobošíková Jana, Ing. Občan SBB 64 2,78 X X

4. Fischerová Taťana Občan KH 41 1,78 X X

5. Sobotka Přemysl, MUDr. Poslanci ODS 78 3,39 X X

6. Zeman Miloš, Ing. Občan SPOZ 454 19,75 1 158 53,98

7. Franz Vladimír, Prof., JUDr. Občan BEZPP 199 8,65 X X

8. Dienstbier Jiří Senátoři ČSSD 490 21,32 X X

9. Schwarzenberg Karel Poslanci TOP 09 448 19,49 987 46,01

Nýrsko - souhrnné výsledky za všechny okrsky (1. i 2. kolo)

Nýrsko - výsledky v jednotlivých okrscích ve 2. kole

Kandidát Platné hlasy

číslo jméno celkem v %

6 Zeman Miloš, Ing. 338 54,08

9 Schwarzenberg Karel 287 45,92

Kandidát Platné hlasy

číslo jméno celkem v %

6 Zeman Miloš, Ing. 58 59,18

9 Schwarzenberg Karel 40 40,81

Kandidát Platné hlasy

číslo jméno celkem v %

6 Zeman Miloš, Ing. 347 57,83

9 Schwarzenberg Karel 253 42,16

Kandidát Platné hlasy

číslo jméno celkem v %

6 Zeman Miloš, Ing. 28 60,86

9 Schwarzenberg Karel 18 39,13

Kandidát Platné hlasy

číslo jméno celkem v %

6 Zeman Miloš, Ing. 344 50,73

9 Schwarzenberg Karel 334 49,26

Kandidát Platné hlasy

číslo jméno celkem v %

6 Zeman Miloš, Ing. 43 43,87

9 Schwarzenberg Karel 55 56,12

Voliči
v seznamu

Volební
účast v %

Platné
hlasy

% platných
hlasů

1 232 50,81 625 100

Voliči
v seznamu

Volební
účast v %

Platné
hlasy

% platných
hlasů

184 53,26 98 100

Voliči
v seznamu

Volební
účast v %

Platné
hlasy

% platných
hlasů

1 090 55,23 600 99,67

Voliči
v seznamu

Volební
účast v %

Platné
hlasy

% platných
hlasů

76 60,53 46 100

Voliči
v seznamu

Volební
účast v %

Platné
hlasy

% platných
hlasů

1 108 61,82 678 98,98

Voliči
v seznamu

Volební
účast v %

Platné
hlasy

% platných
hlasů

138 71,74 98 98,99

Okrsek č. 1 - městský úřad Okrsek č. 4 - Bystřice nad Úhlavou

Okrsek č. 2 - kulturní dům Okrsek č. 5 - Hodousice

Okrsek č. 3 - ZŠ Komenského Okrsek č. 6 - Zelená Lhota
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Závody ve slalomu ve Staré Lhotě v roce 1961.

Na výstavě v informačním centru je k vidění celá řada dobových snímků.

Pan Nejdelý, hostinský z Nýrska, 
jako brankář za mužstvo živnost-
níků proti mužstvu „černochů“.

Pojďme se nyní podívat na počátky sportu v Nýrsku, 
které sahají až do druhé poloviny 19. století. V roce 1895 
byl v Nýrsku založen tělocvičný spolek Deutscher Turn-
verein, protože zakladatelé byli židé, neměl spolek mnoho 
členů. V roce 1907 byl založen Turnverein Eiche pod vede-
ním Hanse Watzlika a Antona Tremla. V roce 1910 získaly 
tělocvičné spolky od města pozemek při silnici na Chude-

Organizováné sportování...
Pokračování ze strany 1

Pozvánka

bylo postaveno v roce 1929 a stálo 60 000 korun. Poze-
mek pro stavbu hřiště byl získám od optické továrny výmě-
nou za budovu staré školy. Idea byla vytvořit v těchto mís-
tech park a prostor ke sportování. V roce 1927 se zda za-
čalo se stavbou plovárny. V roce 1935 byly tenisové kurty 
opatřeny elektrickým osvětlením, aby v zimě mohly slou-
žit bruslařům.

Po roce 1948 musel být sport jednotně organizován sva-
zem tělesné výchovy ČSTV. Později převzala většinu spor-
tovních oddílů Tělovýchovná jednota Okuly. V šedesátých 
letech byl při Okule tenisový oddíl, fotbalový oddíl, od-
díl házené, stolního tenisu, turistiky, ledního hokeje, šachů, 
oddíl lyžařský a oddíl tělesné výchovy, jehož hlavní nápl-
ní byla příprava na povinné Spartakiády. První se v Nýrsku 
konala v roce 1955.

V sobotu 9. února se ve 14.00 hodin vydá na ces-
tu od moštárny průvod maškar, který již tradičně pořá-
dají členové Základní organizace Českého zahrádkář-
ského svazu v Nýrsku. Přijďte se zasmát a pobavit. Jste  
srdečně zváni. Foto maškar je z loňského roku.

Nabídka zaměstnání
Bezpečnostní služba T.A.O. přijme 

do pracovního poměru invalidní důchodce 
(částečný, plný) na pozici vrátný - á. 

Místo výkonu práce je v Nýrsku.

Požadujeme:    
u zodpovědný přístup k práci
u čistý trestní rejstřík

Nabízíme:  
u  pravidelný měsíční příjem
u  stabilitu zaměstnání

Termíny nástupu: dle dohody 
Jedná se o směnný provoz 

(tj. práci i v nočních hodinách a o víkendech).

Kontaktujte nás na adrese:
Bezpečnostní služba T.A.O.

Sladkovského 13
280 02 Kolín 4

pí. Reslerová - tel.: 321 716 020; mob.: 724 235 695  
(po - pá 8 -15 hod.)

nín pro stavbu hřiště.
Tělocvičný spolek Sokol 

se do Nýrska dostal až po 
roce 1918.

Dalším významným spor-
tem byl fotbal. Již ve dvacá-
tých letech 20. století se ko-
naly v Nýrsku přátelské zá-
pasy, spolek se účastnil i pře-
borů s bavorskými městy Re-
gen a Furth im Wald. Fotba-
lový klub nesl název Deuts-
cher Fussballklub (DFK).

Tenisté se od roku 1907 
sdružovali v tenisové spo-
lečnosti (Gesellschaft für 
Tenissport). Tenisové hřiště 
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Rok Josefa Blaua
Tak už se pouštíme do druhého ročníku připomínání 

nýrských literátů. Hned úvodem mohu informovat o tom, 
že přestože jsem o Josefu Blauovi ledacos věděl již dří-
ve, teprve nyní, když jsem se důkladně jeho osobou zabý-
val, zjišťuji, jak výjimečná osobnost našeho města to byla.  
A koneckonců, tak je to normální. Generace generaci musí 
předávat vše důležité, aby nezapadlo to, z čeho se člověk 
může poučit. Ještě před časem tento úkol zastával pan Hy-
nek Pulánek, před ním pan František Minářík a ještě dříve 
pan učitel Kabourek. A před ním? Ano, jsme právě u osob-
nosti Josefa Blaua.

Jako učitel, narozený v Nýrsku 12. 8. 1872 v Kostel-
ní ulici v popisném čísle 39, byl klasickým typem, jaký 
mnozí známe ze všelijakých starých filmů či románů. Za-
jímal se o historii kraje i o lidová řemesla a umění. Dalším 
jeho obdarováním byl vztah k literatuře. Snad ho ještě více  
k tomuto zájmu přivedla jeho druhá manželka, sestra hu-

Z NÝRSKÉHO MUZEA

Kámen Josefa Holuba je zatím u Lesního divadla osamocen. Od srpna 
zde bude mít svůj pomník i Josef Blau. 

Josef Blau.

jmenovat nově vznikající ulici. 10. srpna budeme odha-
lovat pamětní kámen v Parku paměti u Lesního divadla  
a v září plánujeme autobusový zájezd po Královských 
rychtách s odborným výkladem. Snad se podaří do Nýrska 
dostat i slavnostní křest životopisné knihy o Josefu Blau- 
ovi od autorky Marie Korandové, která by měla v letošním 
roce vyjít. V Lesním divadle by mohla být malá výstavka 
o podílu J. Blaua na jeho výstavbě a v našem muzeu pak 
na podzim plánujeme výstavu detailně seznamující s tou-
to osobností. A kdo ví, snad se podaří i vydat v českém ja-
zyce knihu Česká bojiště, která popisuje všechny váleč-
né události v prostoru Všerub a povodí Úhlavy. Není toho 
dost? Ale kdyby kdokoli měl další nápad, sem s ním! Rádi 
ho zkusíme zrealizovat.

           Karel Velkoborský, 
Muzeum Královského hvozdu

Cesta k Ostré Huti 
Obyvatelstvu Ostré Hutě se zdál začátek roku 1731, 

jako kdyby snad začínal nový letopočet. Všechny objímal 
blažený pocit a příslib úplně nových a lepších časů. Sku-
tečně se v Ostré Huti dařilo dělat sklo pěkné, zboží šlo na 
odbyt, za týden se tu vystřídalo dobře pět zákazníků, kte-
ré si sklář pochvaloval a mimo to ještě několik hauzírní-
ků, kteří sice moc peněz nepřinášeli, ale zase brali i zbo-
ží, které se nepodařilo. Sklář nechal postavit už šestou pá-
nev! A všechny hořely! Trochu byl problém s vodou, proto-
že Ostrý potok v létě moc vody nemíval. Když ale postavi-
li hráz a vody se před spuštěním do bucharu nachytalo to-
lik, aby tekla v pořádném proudu, i toho nadrceného kře-
mene bylo dost. S tou hrází to nebylo jednoduché. Když se 
na jaře hrne voda dolů, kameny velké jako dobytče se neu-
drží na místě! A chytej takovou rozběhnutou vodu a zastav 
ji! První hráz se vůbec nepovedla. Co kamení na ní na-
tahali a stačilo hned příští jaro jedno velké tání a nebylo  
z ní nic. Novou hráz založili až na holé skále. A ne tam 
jako předtím. Trochu výš tam, kde se vymleté koryto zužo-
valo. A s koňmi tahali ještě větší balvany než předloni. Na-
štěstí tu o ně nouze není. 

debního skladatele Jin-
dřicha Jindřicha, se kte-
rou se oženil brzy poté, 
co zůstal sám s dvoule-
tým synem, když jeho 
první žena tragicky za-
hynula pádem ze scho-
dů. Již v roce 1906 vyšel 
jeho první článek s et-
nografickým zaměřením 
– Český lidový kroj na 
Domažlicku. A pak už 
se v této práci nezasta-
vil prakticky až do své 
smrti v roce 1960. Těch 
článků a odborných sta-
tí! Zkuste hádat? Více 
než padesát! A odborné 

knihy, romány či soubory povídek k tomu! Některé ani 
dosud nebyly překonány a stále jsou pramenem poznání 
o našem kraji. Za všechny jmenuji alespoň spis Podomác-
ká výroba a lidové umění na Šumavě, vydaný v době prv-
ní světové války, a jako souhrn celoživotního bádání, čty-
ři roky před smrtí, Dějiny sklářů na Šumavě a v Bavor-
ském lese vydané v letech 1954 – 1956. A ještě další otáz-
ka. Kdopak dnes ví, že Josef Blau je od roku 1932 čestným 
občanem města Nýrska? Neslušelo by se, aby se po něm 
jmenovala alespoň nějaká ulice? A to už jsem se dostal  
k programu celoročních připomínek našeho čestného ob-
čana. Začneme už tradičně jarními turistickými vycházka-
mi pod vedením pana Mayera. Dvakrát se vyrazíme po-
dívat do míst, kde Blau učiteloval. V červnu se uskuteční  
v městské knihovně jednodenní konference o životě a díle 
J. Blaua a také máme ještě v plánu slavnostně po něm po-
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To snad sklář neměl dost? Jednoho 
dne se v huti objevila parta dělníků a že 
se bude dláždit cesta k huti. Není tako-
vá vymoženost zbytečná? Dláždit cestu 
uprostřed lesů? No, pravda je, že každý 
druhý obchodník brblá, kdo že se sem má 
na huť prodírat takovými výmoly. S vo-
zem ani náhodou. Zboží se musí nosit až 
dolů k cestě. To je vždycky nakládání na 
celý den! No, kdyby vozy mohly vyjet až 
nahoru… 

Ještě to nikdo neviděl. Tak veliké ka-
meny, že s nimi ani čtyři chlapi nepo-
hnuli, ale pěkně v lese vybrané, přitáh-
li k cestě, vykopali díru, upravili lože  
a pak: „Ho, ho, hopr, ho! Čehí! Ustup!“ 
S jedním kamenem takového pocukávání! 
Ale kůň poslouchá na slovíčko. Když po-

Andrea Schreierová 
IČ: 87445981 

Boženy Němcové 926, Nýrsko

www.studio-b-nice.cz

Poskytování kosmetických služeb,
ošetření rukou a nohou, 

prodej dárkových poukazů.

u čištění pleti,    
u barvení řas a obočí,
u kosmetická masáž,   
u trvalá na řasy,
u mikromasáž očního okolí,   
u depilace voskem, 
u parafínové zábaly, sauna na ruce,
u manikúra,    
u mokrá pedikúra,     
u   P.Shine, francouzská manikúra,
u 3D prodlužování řas.

Objednávky 
na mob.:  737 004 908, 

e-mail: info@studio-b-nice.cz, 
Facebook

tom kámen padl do díry na stojato, seděl, jako kdyby tam 
byl odjakživa. Samozřejmě, nešlo to vždycky tak jednodu-
še. Někdy přišlo na řadu dláto a palice a muselo se odse-
kávat. Když se dalo vzít za víc, nasadit dláto do praskliny, 
šlo to rychleji. Když to nešlo, muselo se trpělivě po troš-
kách. Dláto bylo nasazené na násadě a chlap jako hora 
do něj bušil palicí až kámen povolil. Byla to pořádně ne-
bezpečná práce. Střepy létaly na všechny strany. Kame-
níci jakoby se pyšnili krvavými šrámy. No co, skláři mají 
zase popáleniny.

Pak se jim ale jeden den nepovedl. Hned ráno bylo zase 
třeba kus odseknout. Snad to byla první nebo druhá rána, 
křáplo to a zazvonilo a dláto bylo zlomené. Celý den parta 
hledala a nic. Polovina dláta jako kdyby se do země pro-
padla. Dalšího šrámu na noze si nikdo nevšímal, ale dláto 
je pěkně drahé. A ke všemu budou muset jít pěkný kus ces-
ty k hamerníkovi, aby udělal nové. Mizerná práce.  

V roce 2012 se detektor na kovy rozezvučel nad velikým 
drnem. Stačilo několikrát kopnout motykou a na dláždě-
ní cesty se vykutálela špička velkého kamenického dláta.

        Karel Velkoborský

SOUKROMÁ INZERCE
u Hledám učitele/učitelku angličtiny (středně pokročilý) 
v Nýrsku, mob.: 777 920 027.

Městský úřad Nýrsko, 
tel.: 376 377 811, fax: 376 571 959, 

e-mail: info@mestonyrsko.cz
Úřední hodiny

pondělí a středa 8 - 17 hodin,
úterý 8 - 15 hodin, 

čtvrtek 12 - 15 hodin
pátek 8 - 14.30 hodin 
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Z NÝRSKÝCH ŠKOL
Základní škola, Školní ul. 

Účastníci lyžařského kurzu.

„Jak na Nový rok, tak po celý rok!“ Pokud by v naší 
škole měla platit známá pranostika, tak by rok 2013 mohl 
být rokem, ve kterém budeme zdárně překonávat překáž-
ky a dosahovat dobrých výsledků. Soudíme tak podle  
první větší lednové aktivity.

Začátek ledna strávili totiž někteří žáci 6. – 9. ročníku 
na horách. Ve dnech 6. – 11. 1. 2013 proběhl tradičně ly-
žařský kurz ve Ski areálu Špičák. Z termínu je všem jistě 
patrné, že počasí zpočátku lyžařům příliš nepřálo, ale den 
ode dne byly sněhové podmínky příznivější. To jsou ty již 
zmíněné překážky, protože naši lyžaři si vyzkoušeli jízdu 
prakticky za všech možných přírodních podmínek (déšť, 
mlha, sněžení, mráz, slunce), a tedy i na různé kvalitě sně-
hu. Nevzdali to a jedenáctým lednem přibylo v Čechách 

Žáci lyžovali za každého počasí

několik dalších nadšených lyžařů!
V rámci kurzu nechyběl ani odpočinko-

vý půlden, kdy se všichni vydali procházkou 
do Železné Rudy pro „něco na zub“ a doplnit 
energii na další sportovní výkony. A skutečně 
- poslední dny již všichni bez rozdílu zvláda-
li sjezd tří nejznámějších tamních sjezdovek. 

Celý kurz proběhl tedy úspěšně, všich-
ni žáci byli pochváleni za zájem a zdokonale-
ní lyžařských znalostí a dovedností a sluneč-
né počasí v den odjezdu lákalo, aby se brzy na 
hory nebo na nově připravenou nýrskou sjez-
dovku vydali v lyžování pokračovat. 

Mgr. Renata Fikrlová

Závěrem několik postřehů 
od lyžařů samotných

Klárka (VI.A): „Miluju lyže!“
Kačka (VI.A): „Asi jsem vyhrála 

v počtu pádů!“
Natálka (VII.A): „Znám to na špičácké 

sjezdovce i pod smrky!“
Dominika (VII.A): „Konečně jsem se 

naučila i brzdit!“
Michal (VII.A): „Vylepšili jsme vzájemné 

vztahy!“
Vašek (VII.A): „Mají tam docela 

dobou pizzu!“
Bára (VIII.A): „Zatím nejlepší lyžák!“

Pavlína (VIII.A): „Suprové ovocné knedlíky!“
Michal, Pepa, David (IX.A): „Letos jsme 

jízdy vylepšili vychytaným pokřikem, 
na který reagovali všichni. 

Bohužel je nepublikovatelný!“
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Jeden z dětských návrhů fasády školky.

Nabídka letních táborů
8. 7. – 12. 7. 2013

Dobrodružné putování s Tomem Wizardem
Vedoucí: Hana Venclová + tým.
Program: dobrodružné putování s Tomem Wizardem, do-
bytí záhadného pokladu za pomoci tajných indicií, které 
nám ukážou správnou cestu.
Režim tábora: děti obdrží přesné informace první den tá-
bora, tábor začíná v 8.00 hod. a nebude-li uvedeno jinak, 
bude končit ve 14.30 hod. Obědy ve školní jídelně není 
třeba zajišťovat - vzhledem k četným výletům zajistí rodi-
če dětem vydatnější svačiny. 

8. 7. – 12. 7. 2013 
Florbal

Vedoucí: Jaroslav Bečka.
Program: intenzivní florbalové tréninky.
Režim tábora: denně od 8.00 do 14.30 hod. v DDM Nýr-
sko, tréninky budou probíhat v tělocvičně či v přírodě. 
Oběd možno zajistit ve školní jídelně nebo řešit formou 
větší svačiny. Pozor na pitný režim!

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE

Základní škola a Mateřská škola Nýrsko, Komenského ul. 

Tímto také zveme děti k zápisu na školní rok 2013/2014 
dne 3. dubna 2013 od 9.00 do 15.00 hod.

Těšíme se na Vás. 
Kamarádi p.učitelky a zaměstnanci MŠ v Palackého ulici

15. 7. – 19. 7. 2013
Taneční soustředění

Vedoucí: Jana Hošková + tým.
Program: několik tanečních a sportovně tanečních stylů 
v jednom týdnu.
Režim tábora: denně od 8.00 do 14.30 hod. v DDM Nýr-
sko, tréninky budou probíhat v tělocvičně či v tanečním 
sále. Na závěr tábora bude připravena tradiční přehlídka 
pro rodiče. Oběd možno zajistit ve školní jídelně nebo ře-
šit formou větší svačiny. Pozor na pitný režim!

22. 7. – 26. 7. 2013
Africká expedice – výtvarná

Vedoucí: Michaela Hošková.
Program: výtvarné hrátky po celý týden.
Režim tábora: denně od 8.00 do 14.30 hod. v DDM Nýr-
sko, tvořit budou děti v klubovně či v přírodě. Na závěr 
tábora bude připravena výstavka pro rodiče. Oběd možno 
zajistit ve školní jídelně nebo řešit formou větší svačiny. 

Školka očima dětí
Děkujeme dětem ze ZŠ Komenského ulice pod vede-

ním paní učitelky Květy Jandové za podnětné návrhy k ba-
revnému řešení fasády naší mateřské školy na téma „Lesní 
školka“. Budou pro nás inspirací při proměně naší školky 
v Palackého ulici. Její realizace začne v jarních měsících.
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22. 7. – 26. 7. 2013 
Bojové sporty a sebeobrana

Vedoucí: David Křížek.
Program: výuka bojových sportů a sebeobrany v jednom 
týdnu.
Režim tábora: denně od 8.00 do 14.30 hod. v DDM Nýr-
sko, tréninky budou probíhat v tělocvičně či v tanečním 
sále. Oběd možno zajistit ve školní jídelně nebo řešit for-
mou větší svačiny. Pozor na pitný režim!

22. 7. – 26. 7. 2013
Veselá olympiáda s Asterixem a Obelixem

Vedoucí: Hana Venclová + tým.
Program: veselé sportování pro malé, větší i největší.
Režim tábora: denně od 8.00 do 14.30 hod. v DDM Nýr-
sko, program bude probíhat v tělocvičně, v tanečním sále 
nebo v přírodě. Oběd možno zajistit ve školní jídelně nebo 
řešit formou větší svačiny. 

29. 7. – 2. 8. 2013
„Za hranice všedních dnů“

Vedoucí: Hana Venclová, Pavlína Karlovská.
Program: velmi oblíbené cestování za hranice naší repub-
liky směrem do Bavorska pro malé, větší i největší.
Režim tábora: denně od 8.00 hod. do příjezdu spoje z Ně-
mecka. Přesný rozvrh výletů obdrží děti první den tábo-
ra. Třikrát je naplánován výlet do bazénu v Lamu, jeden-
krát do lázní Bad Kötzting a jeden turistický výlet. Svači-
ny s sebou.

5. 8. – 9. 8. 2013
Z pohádky do pohádky 

Vedoucí: Michaela Hošková.
Program: veselé dovádění v říši pohádek.
Režim tábora: denně od 8.00 do 14.30 hod. v DDM Nýr-
sko, program bude probíhat v klubovně, tělocvičně, v ta-
nečním sále nebo v přírodě. Oběd možno zajistit ve školní 
jídelně nebo řešit formou větší svačiny. 

Z loňského cyklotábora.

12. 8. – 16. 8. 2013
Kvak a Žbluňk poznávají vodní svět 

Vedoucí: Jana Hošková.
Program: oblíbený přírodovědný tábor spojený s výlety 
do přírody a třeba i do plzeňské ZOO.
Režim tábora: denně od 8.00 do 14.30 hod. v DDM Nýr-
sko, nebude-li uvedeno jinak. Program bude probíhat  
v klubovně, tělocvičně nebo v přírodě. Oběd rodiče vyře-
ší formou větší svačiny. 

12. 8. – 16. 8. 2013
„Ať žijí duchové!“ 

Vedoucí: Pavlína Karlovská.
Program: cyklistický tábor ve stylu duchů.
Režim tábora: denně od 8.00 do 14.30 hod. v DDM Nýr-
sko, ve čtvrtek tábor nekončí, protože účastníci přenocují 
v DDM Nýrsko, kde proběhne noční duchařská šou. Tábor 
bude ukončen v pátek ve 14.30 hod. Oběd budou děti při-
pravovat sami, stejně tak večeři a snídani v den nocování. 
Pozor na pitný režim! 

19. 8. – 23. 8. 2013
„Sherlock Holmeś s mystery“ anglický tábor 

Vedoucí: Simona Krákorová. 
Program: vyřešíme spolu velkou záhadu, anglicky!
Režim tábora: denně od 8.00 do 14.30 hod. v DDM Nýr-
sko, ve čtvrtek tábor nekončí, protože účastníci přenocují 
v DDM Nýrsko, kde proběhne noční program. Tábor bude 
ukončen v pátek ve 14.30 hod. Oběd bude z části ve škol-
ní jídelně (pondělí, úterý, středa, pátek) ve čtvrtek budou 
děti potřebovat větší svačinu – bude se konat velký výlet, 
večer si děti připraví samostatně večeři a v pátek ráno sní-
dani. 

19. 8. – 23. 8. 2013
Crazy tábor 

Vedoucí: Jana Hošková. 
Program: zábavné hry, kvízy a soutěže.
Režim tábora: veselá zábava denně od 8.00 do 14.30 hod. 
v DDM Nýrsko nebo v jeho okolí. 

26. 8. – 30. 8. 2013 
Soustředění sportovní gymnastiky 

Vedoucí: Pavlína Karlovská, Lenka Bednářová. 
Program: intenzivní trénink sportovní gymnastiky, velká 
táborová soutěž.
Režim tábora: určeno sportovním gymnastkám nebo 
děvčatům, která plánují přihlásit se do kroužku sportov-
ní gymnastiky. Denně od 8.00 do 14.30 hod. v tělocvičně 
DDM Nýrsko.

26. 8. – 30. 8. 2013
Florbal 

Vedoucí: Jaroslav Bečka. 
Program: intenzivní trénink florbalu, florbalový turnaj.
Režim tábora: denně od 8.00 do 14.30 hod. v tělocvičně 
DDM Nýrsko.

Pavlína Karlovská,
DDM Nýrsko
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Kdo Tě přivedl k historii?
„Rodokmen po tatínkovi sahá až před rok 1602. Jako 

dětem nám vyprávěl, jak jezdil na prázdniny ke strýčko-
vi – správci zámku Ohrada u Hluboké. Je zvláštní tam 
dnes přijet a vidět okno, kde měl táta letní pokojíček  
a trávil tam prázdniny, zatímco se tam dnes provádí vý-
pravy turistů. V okolí Třeboně jsou dodnes samoty s ná-
zvem „Odměny“. Roztroušené statečky u rybníka Svět. 
Jmenují se tak proto, že jeden z našich předků je kdy-
si získal od Schwarzenbergů jako odměnu za své služby. 
Mezi mými předky byli také rychtáři, ale i jeden muške-
týr. Rodiče z maminčiny strany do Nýrska přišli v roce 
1945 z Janovic nad Úhlavou. Babička maminky byla ku-
chařkou na zámku Veselí a hospodyní janovického léka-
ře pana Dr. Frenzla. To byl velký vlastenec. Dožil v Nýr-
sku v naší rodině. Byla podle něj natočena i televizní hra. 
Když tohle všechno odmalička posloucháš a zároveň Tě 

O starých snímcích a různých aktivitách

to zajímá, sháníš si další informace a skládáš 
si to jako puzzle.“   

Co Tě vlastně na dávno minulých časech 
zajímá a proč?

„Samozřejmě je to především historie ro-
diny a míst, kde předci žili a co po nich zů-
stalo. Protože to s námi určitým způsobem 
souvisí. Přitom se člověk chtě nechtě posune 
k obecné historii. A z ní pak zároveň vyply-
ne, proč přišli prarodiče do Nýrska zrovna  
v roce 1945, proč jeden děda přestal po úno-
ru 1948 podnikat, proč druhý děda za vál-
ky opustil Podbořany a přes válku bydlel se 
svou rodinou v Mirovicích, proč přestal být  
v padesátých letech přednostou soudu a ně-
jaký čas pracoval v lese jako dělník, proč za-
vřeli maminku bratra v roce 1969 a kdo byl 
pan Škutina, který s ním seděl na cele a učil 
ho tam anglicky… Historie je pro mě zají-
mavější a pochopitelnější, když je spojena s 
konkrétními osudy lidí.“ 

Jak ses dostala ke starým fotografiím  
Nýrska?

„Moji prarodiče, když se přistěhovali  
v roce 1945 z Janovic do Nýrska, našli v domě 
dnešní trafiky u mostu po Němcích skleněné 
negativy Nýrska. Vzhledem k tehdejší době 
je schovali. Tenkrát by jim je sebrali. Scho-
vávali ale po celá desetiletí i všechny ostatní 
fotky a materiály. Prarodiče Chroustovi se za-
pojili v rámci Sokola do divadla, do turistiky, 
lyžování a tenisu, do pořádání táborů pro děti 

Sylva Kalianková.             

Rozhovor se Sylvou Kaliankovou
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jako tehdy mnoho lidí. Po nich zůstalo také hodně materiá-
lů. Vše schovávali. Po znovuobjevení negativů v roce 
2007 jsem ta další alba, co po nich zůstala, už jen ote-
vřela. Dneska je v Nýrsku dost lidí, kteří fotky sbírají,  
a historie je zajímá. S některými jsem v kontaktu. Mění-
me je a sdílíme.“ 

Kdo dostal nápad na uspořádání výstavy na starém 
hřbitově a v Lesním divadle?

„Byla jsem na mateřské dovolené, měla jsem fotky  
a chtěla je ukázat. Nápad udělat výstavu na starém hřbi-
tově mi vnukla paní Křečanová. Pan farář dal souhlas  
s využitím prostoru, s úklidem pomohly technické služ-
by. Doma jsme udělali stojany, nakoupila jsem si so-
lolit a skla. Část panelů zapůjčila knihovna. Pan Cha-
bada z pily v Žížněticích věnoval dřevo na symbolic-
ký kříž. Přišlo tehdy asi 800 lidí, což pro mne byla vel-
ká odměna a ocenění práce zároveň. V Lesním divadle 
jsem dělala výstavu z alb po prarodičích a z fotek, co 
panu Maškovi nosili lidé. Zpracovat asi 1500 fotografií, 
plakátů a dalších materiálů, týkajících se divadla, byl 
pro mne rok práce. Tehdy jsem byla pro obnovu diva-
dla velmi zapálená a v Dalskabátech jsme si s mým sy-
nem i zahráli.“ 

Koho napadlo vydat kalendář s fotografiemi Nýrska?
„Byl to Vlasta Dvorský. Majitel nakladatelství Dau-

phin Dan Podhradský mne nasměroval na tiskárnu, gra-
fické návrhy dělal Franta Krejčí. Město mi svým zájmem 
o část nákladu prvních kalendářů na rok 2010 a 2011 po-
mohlo dostat se na přijatelnou cenu. Poslední kalendář 
2013 jsem už financovala sama a modlila se, aby se pro-
dal, abych mohla zaplatit tiskárnu, grafika a další nákla-
dy. Tímto děkuji všem, kdo si kalendáře Nýrska kupo-
val.“

Podílela ses také na Výstavě v ulicích v roce 2012. 
Jaký z ní máš pocit?

„Nápad byl prostý. Konfrontace minulosti a dneška. 
Výstavu jsme připravily se Soňou Hladíkovou. S instala-
cí pomohly technické služby. Nápad na pexeso byl paní 
Poupové z knihovny, nápad na pohlednice můj. Pak jsem 
jezdila po Nýrsku a fotila současnost. Na focení pohled-
nic se zapojila MŠ v Palackého ul., majitelé Lesního di-
vadla, ochotníci a další místní obyvatelé. Výstava vzbu-
dila zájem. Přijeli i zájemci z Německa. Ty fotky jsou  
z doby, kdy zde žilo více německého obyvatelstva. Vysta-
vované fotografie minulosti Nýrska byly více o nich než 
o nás. Když nám nějaký panel utrhli naši současní puber-
ťáci a vandalové, přispěchali na pomoc Pavel Stránský 
a pan Brůža z technických služeb. Manželé Hošťálko-
vi umožnili zopakovat v kempu výstavu pana Rondeval-
da o hospodách v Nýrsku. Marek Mašek letos Výstavu  
v ulicích ještě jednou pohromadě instaluje v Lesním di-
vadle. Nemohla jsem si přát nic lepšího a všem moc dě-
kuji za zájem a pomoc. Snad se nerouhám, mám z toho 
dobrý pocit.“

Znám Tě jako ženu, která neustále hledá a pátrá  
v historii. Našla jsi v poslední době něco zajímavého?

„Našla jsem doma objednávku od Sokola z roku 1946 
na původní návrh pamětní desky k osvobození Nýrska 
Američany v roce 1945 u architekta Václava Koukolíč-
ka z Plzně. Dochovala se i korespondence a také technic-
ký výkres návrhu. Fotky z odhalení původní desky v roce 
1946 na rohu radnice jsem viděla už dřív. Původní ná-
vrh po roce 1948 samozřejmě nenávratně zmizel. Nová 
deska byla instalována před dvaceti roky, je trošku jinak 
zpracovaná.“ 

Máš čas ještě na další koníčky? Chystáš pro nás něja-
ké další překvapení?

„Letos si odpočinu. Mám doma prvňáčka, těším se 
na zahradu. Pradědeček mého přítele padl na Piavě za 
1. světové války. Chtěli bychom se tam podívat. Jeho 
jméno je na památníku padlým v Chudenicích. Snažím 
se získat informace, ale archivy z první světové války 
jsou z velké části zničeny. Pradědeček možná sloužil  
u slavných pětatřicátníků. Víme, kdy padl, pravděpodob-
né místo… Mám ke zpracování také další fotky Nýrska. 
A pak bych se také ráda dozvěděla něco více o věhlas-
ném cestovateli a sběrateli orchidejí Benediktu Roezlo-
vi. Objevil a pojmenoval asi 800 druhů rostlin a některé 
se jmenují dle něj. Byl s naší rodinou v přízni po tatínko-
vě linii. Nudit se určitě nebudu.“

Děkuji Ti mnohokrát za čas a přeji Tobě a vlastně  
i nám mnoho dalších zajímavých nálezů a objevů. Jsem 
ráda, že se s námi o ně zase podělíš. Díky.

                                                                     Jitka Vlková

Tak nám začala plesová sezona. Tančí malí i velcí. Diskotéka v maskách 
je dětmi velmi oblíbená. Tuto akci pořádal pro děti dům dětí a mládeže.
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Virtuální univerzita 
třetího věku pokračuje
Výuka Virtuální univerzity 3. věku v letním semestru 

2013 bude zahájena v úterý 5. února 2013 ve 14.00 hodin 
ve společenském sále Městské knihovny v Nýrsku. 

Studijním tématem je „Kouzelná geometrie“. Cena se-
mestru je 300.- Kč. Začít studovat mohou i noví zájemci. 
Další přednášky proběhnou v těchto termínech:

19. února - 2. přednáška
5. března - 3. přednáška
19. března - 4. přednáška
2. dubna - 5. přednáška
16. dubna - 6. přednáška

Jarmila Poupová

Uzavření
Městská knihovna Nýrsko oznamuje svým uživatelům, že 
bude dne 12. února 2013 uzavřena.



Přijďte za námi také na facebook:  
www.facebook.com/Mestska.knihovna.Nyrsko

Zlaté nýrské ručičky
Městská knihovna Nýrsko pořádá od 9. do 29. břez-

na 2013 výstavu ručních prací s jarní a velikonoční té-
matikou. Pokud máte chuť, můžete i Vy přispět na tuto 
výstavu svými výrobky, výšivkami, dekoracemi, mal-
bami apod. Předměty k vystavení přijímáme v městské 
knihovně do 28. 2. 2013.                            

Městská knihovna Nýrsko

KULTURNÍ AKCE
Turistické informační a kulturní centrum města 

telefon: 376 571 616, e-mail: ic@mestonyrsko, 
www.sumavanet.cz/icnyrsko

Otevírací doba 
Po - Pá: 10.00 - 12.00, 13.00 - 16.00 hod.

Ve společenském sále městské knihovny
Do 28. 2. – Šumava bez hranic – výstava fotografií 
F. Janouta.
5. 2. od 14.00 hod. – Virtuální univerzita 3. věku – prv-
ní přednáška.
19. 2. od 14.00 hod. – Virtuální univerzita 3. věku – dru-
há přednáška.
21. 2. od 18.00 hod. – Indické Himaláje – beseda 
s F. Bechyněm.

V městské knihovně
28. 2. od 16.30 hod. – Proč je tak tlustá? Povídání o Bib-
li pro děti i dospělé se S. Kaletou a P. Vaňkátem. Povídání 
první o tom, co je Bible, jak vznikla a jak ji číst.

V muzeu Královského hvozdu
19. 2. – 28.4.  – Architektura z ptačí perspektivy – výsta-
va leteckých snímků Dr. Petra Brauna.

V Informačním centru města Nýrska 
Do 28. 2. – Sporty v Nýrsku (pořádá KČT Nýrsko) – vý-
stava fotografií.

V KD-DDM
1. 2. od 20.00 hod. – Ples DDM Nýrsko.
15. 2. od 19.00 hod. – Diskohrátky – travesty skupina 
Hanky Panky.
16. 2. od 20.00 hod. – Rybářský ples.
23. 2. od 17.00 hod. – Dětské disco.


