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Průvod s lítem přivolával
hlasitým lomozem jaro

Z obsahu

Úvodní slovo
Vážení čtenáři,

brzký příchod jara oslavily dvě 
akce – odchod zimy symbolizova-
lo vhození Moreny do řeky a ná-
stup teplejšího období průvod s lí-
tem. Tento rituál jakoby symbolicky 
nastartoval i řadu dalších kulturních  
a sportovních aktivit ve městě. Ostat-
ně stačí se jen podívat do programu 
na  poslední straně.

V tomto čísle přinášíme napří-
klad rozhovor Jitky Vlkové s ředite-
lem nýrského muzea Karlem Velko-
borských, dozvíte se díky Janu Kolá-
řovi o osobnosti Kpt. Josefa Kufne-
ra, ohlédneme se za několika akcemi  
a také se třeba dočtete o návštěvě 
nýrských žáků v Paříži a Anglii.

Příjemné čtení za redakci Nýr-
ských novin přeje

                           Ing. Martin Kříž
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Týden po našem rozloučení se s Morenou jsme se v sobotu 12. dubna zno-
vu sešli v městské knihovně, abychom společně přivítali jaro. Počasí nám ten-
tokrát tolik nepřálo, bylo docela chladno, a tak jsme veškeré tvoření přesunu-
li dovnitř budovy – do společenského sálu. Tady jsme mohli okouknout, jak se 
vyrábí proutěný košík nebo ošatka a kdo měl zájem, naučil se také uplést po-
mlázku. Při práci tu každý mohl ochutnat velikonoční dobroty – mazanec, ji-
dáše, beránka a jiné sladkosti. Dokonce i „masožravci“ si přišli na své. Mňam!  
Děti si tady mohly vyzkoušet různé techniky zdobení kraslic. Ty si pak odnes-
ly domů ve vzrostlém osení z minulé soboty, nebo jimi ozdobily líto. Co je to 
líto? To je takový malý stromek (většinou bříza), který se nazdobí pentlemi  
a kraslicemi, aby se přivolalo jaro. Když bylo hotovo, vyšli všichni ven v prů-
vodu s lítem v čele a za lomozu různých hudebních nástrojů vítali jaro a upo-
zorňovali kolemjdoucí, že jaro už je opravdu tady. To aby tuto chvíli nikdo ne-
přehlédl nebo nedej bože dokonce nezaspal. Takže jaro už máme zde, teď je 
potřeba připravit si pořádné masky a vydat se 30. dubna na pálení čarodějnic. 

Jitka Vlková

Průvod v čele s lítem vyrazil 12. dubna do ulic po velikonočním tvoření v městské knihovně.
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Kdy a kde můžeme volit 
do Evropského parlamentu

Volby do Evropského parlamentu se uskuteční:
v pátek 23. května 2014 od 14:00 do 22:00 hod.
v sobotu 24. května 2014 od 8:00 do 14:00 hod.

Místa konání voleb do Evropského parlamentu:
Volební okrsek č. 1
Volební místnost: Městský úřad, Náměstí 122, 340 22 Nýr-
sko – pro voliče s trvalým pobytem v Nýrsku, v  ulicích: 
Dobrovského, Domažlické, Erbenově, Hodousické, Chod-
ské, Kaplířově, Klatovské, Křižíkově, Luční, Nádražní, na 
Náměstí, Raisově, Riegrově, Rybářské, Strážovské, Škol-
ní, U Banky, U Radnice, Úzké, V Lukách, Vrchlického  
a v  neurčených ulicích – čp. 853, čp. 864, čp. 927 a čp. 603.
Volební okrsek č. 2
Volební místnost: Kulturní dům, Prap. Veitla 23, 340 22 
Nýrsko – pro voliče s trvalým pobytem v Nýrsku, v uli-
cích: Jiráskově, Klostermannově, Kpt. Kufnera, K Zahra-
dám, Milenecké, Práce, Prap. Veitla, Sídlišti I, Sídlišti II, 
Vančurově, Thámově a v neurčených ulicích – čp. 778,  
čp. 925 a čp. 932. Dále pro voliče s trvalým pobytem ve 
Staré Lhotě.
Volební okrsek č. 3
Volební místnost: Základní škola, Komenského 250, 340 
22 Nýrsko – pro voliče s trvalým pobytem v Nýrsku,  
v  ulicích: Baarově, Boženy Němcové, Československých 
legií, Dvořákově, Elišky Krásnohorské, Havlíčkově, Hu-
sově, K Cihelně, Karla Čapka, Karla Hynka Máchy, Kol-
lárově, Komenského, Mikoláše Alše, Nerudově, Palacké-
ho, Petra Bezruče, Pod Lesem, Smetanově, Šmilovského, 
na Šumavském nábřeží, Tylově, Tyršově, Žižkově a v ne-
určených ulicích –  čp. 915 a čp. 926.
Volební okrsek č. 4
Volební místnost: Bystřice nad Úhlavou čp. 31 – hasičská 
zbrojnice – pro voliče s trvalým pobytem v Bystřici nad 
Úhlavou a ve Starém Lázu.
Volební okrsek č. 5
Volební místnost: Hodousice – společenská místnost „Na 
Řáholci“ – pro voliče s trvalým pobytem v Hodousicích  
a na Blatech.
Volební okrsek č. 6
Volební místnost: Zelená Lhota čp. 17 – společenská míst-
nost „U Jakuba“ – pro voliče s trvalým pobytem v Zelené  
Lhotě.                                                                                     (MěÚ)

INFORMACE 
Z RADNICE

Odkanalizování spádových obcí
završí oprava komunikací

Město dofinancuje opravu komunikací v obcích dotče- 
ných výstavbou kanalizace. Z podmínek dotace, který-
mi se řídí čerpání finančních prostředků, vyplývá, že tyto 
prostředky lze použít na opravu vlastní výkopové rýhy  
a 2 metry široké vrchní vrstvy vozovky. Již při zahájení 
akce zastupitelé města rozhodli o kompletní opravě ko-
munikací po výstavbě kanalizace v celé šíři vozovky. Prá-
vě nyní se výstavba kanalizace nachází ve fázi, kdy se při-
pravuje realizace tohoto záměru. 

Celkově se bude jednat o opravu cca 9 500 m2 vozovek 
v Zelené Lhotě a Staré Lhotě. Povrch bude tvořen dvěma 
vrstvami v celkové síle 10 cm. Realizace bude probíhat 
koncem dubna a v průběhu května letošního roku. Celko-
vý náklad na tuto akci bude cca 4,2 mil. Kč a bude plně 
hrazen z rozpočtu města.                                              (MěÚ)

V Nýrsku vznikne 
nová umělá ledová plocha 

Město bylo úspěšné při získání dotace na výstavbu 
venkovní ledové plochy. Tento projekt byl podán v pro-
sincové výzvě ROPu a získal velkou podporu hodnotite-
lů. Ledová plocha o rozměrech 22 x 45 m vznikne ještě le-
tos v areálu SPK v Komenského ulici. Věříme, že si reali-
zací záměru oživí vzpomínky nejen muži, kteří v prosto-
rách dnešního asfaltového hřiště proháněli puk, ale i děv-
čata, která zde vytáčela piruety. 

Nově vybudované zařízení se stane doplňkem spektra 
nabízených možností sportovního vyžití nýrské veřejnos-
ti v zimních měsících. Vždyť kdo z nás v letošní zimě stál 
na bruslích?                                                                    (MěÚ)

Opravu Chodské ulice zahájí
výstavba inženýrských sítí

Město vyhlásilo poptávkové řízení na výstavbu inže-
nýrských sítí v Chodské ulici. V minulém čísle NN jsme 
čtenáře informovali o záměru Plzeňského kraje podat žá-
dost o dotaci na financování výše uvedené komunikace. 
Tento záměr byl naplněn. Žádost byla zpracována a podá-
na do ROPu v březnové výzvě. Ještě před vlastní realizací 
bude provedena výměna a prodloužení vodovodního řadu 
a pokládka plynovodního potrubí včetně přípojek k jed-
notlivým nemovitostem. Akce bude realizována od května 
do července letošního roku. Veškeré náklady na výstavbu 
a technickou přípravu bude hradit město Nýrsko. Rovněž 
se podařilo s firmou ČEZ dohodnout nahrazení stávajícího 
nadzemního vedení kabelem. Realizace pokládky proběh-
ne v této ulici spolu s budováním chodníků.             (MěÚ)

Příspěvky do Nýrských novin zasílejte 
na e-mail: nyrskenoviny@gmail.com
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Stromky darované krajem
jsou už na svém místě

V rámci projektu „Tisíc stromků pro Plzeňský kraj 
2014“, kterého se naše město účastnilo, bylo při spojo-
vací komunikaci Hodousice – Starý Láz vysázeno 30 ks 
ovocných stromků. Stromky včetně příslušenství k výsad-
bě poskytl organizátor projektu, kterým je Plzeňský kraj. 
Na výsadbě se podílel kolektiv zaměstnanců TS pod vede-
ním pana ředitele Jana Hladíka, který celou akci od nápa-
du k realizaci připravoval. Za tuto aktivitu celé organiza-
ci město děkuje.                                                             (MěÚ)

Křesťanský pohřeb
je nutné předem dojednat 

Zařizování pohřbu v kostele (nebo ve smuteční síni 
s účastí kněze) je třeba bezpodmínečně projednat osob-
ně s duchovním správcem! Kněz může být také vá-
zán povinnostmi, které mu neumožňují, aby vám vy-
hověl. Některé dlouhodobě plánované aktivity farnosti  
a předem ohlášené poutě mají přednost. Zároveň duchovní 
správě sdělíte údaje o zemřelém, aby mohly být zapsány 
do matriky zemřelých a dohodnete se na způsobu obřadu 
pohřbu. Za pohřby sjednané bez vědomí duchovní správy 
nemůžeme nést žádnou odpovědnost. Je nezbytně nutné 
kontaktovat vedle pohřební služby i kněze.         

P. Ryszard Potega

 Výstava bonsají a suiseki
nabídne bohatý program
24. – 25. května se koná pod záštitou velvyslanectví Ja-

ponska a hejtmana Plzeňského kraje na zámku v Merklíně 
u Přeštic tradiční výstava bonsají a suiseki – vystavují pěs-
titelé z Česka, Německa, Polska, Slovenska a Vietnamu.

Výstavu nově obohatí expozice „Japonské svitko-
vé obrazy Kakejiku“. Využijte tedy jedinečné příležitos-

Nová stomatologická ordinace
bude otevřena zřejmě v září

V minulém čísle NN byla popisována problematika zu-
bařů v Nýrsku. Řešení předpokládalo přidělení části vol-
ných úvazků paní doktorce Aleně Opluštilové. Dnes mů-
žeme konstatovat, že dvě největší pojišťovny kladně po-
soudily záměr vybudování další ordinace v Nýrsku a roz-
hodly o zachování části úvazku pro tuto ordinaci. Dále ob-
čany města – pacienty zajímá, co bude s jejich zdravot-
ní kartou poté, co jejich ošetřující lékař ukončí činnost. 
Podle sdělení Všeobecné zdravotní pojišťovny a Krajské-
ho úřadu Plzeňského kraje je povinností lékaře tuto kartu 
předat na odbor zdravotnictví příslušného krajského úřa-
du. Pokud je následně pacient zaevidován u jiného ošet-
řujícího lékaře, ten se souhlasem pacienta požádá krajský 
úřad o zaslání příslušné zdravotní dokumentace. V přípa-
dě potřeby může pacient osobně požádat příslušný krajský 
úřad o provedení opisu či výpisu ze své dokumentace. Zá-
věrem pouze připomínáme, že předpokládaný termín ote-
vření další stomatologické ordinace v prvním patře zdra-
votního střediska bude v září letošního roku.            (MěÚ)

Nové stromořadí při silnici Hodousice – Starý Láz.

ti spatřit originální japon-
ské malby krajin, zvířat, 
květin a kaligrafií. Svitky 
bude možné i zakoupit. 
Program

Demo a workschop 
bonsají a dai: P. Czer- 
niachowski (Polsko), L. 
Slatinka, Š. Jásenská, M. 
Kopsa, I. Bárta, J. Marek 
a J. Poupa.

V průběhu výstavy 
bude možné zhlédnout 

ukázky Aikida (tradiční jap. bojové umění beze zbraně), 
Iaidó (souboru technik tasení japonského meče) a Tame-
shigiri (sekací testy japonským mečem), ukázku kaligra-
fie na velký formát s přednáškou na téma vznik kaligrafie  
a čínské znaky (návštěvníci si budou moci odnést domů 
napsané svoje jméno nebo jiný nápis dle požadavku), 
tvorbu ikebany.

Z dalších doprovodných akcí: aukce bonsají, pokra-
čování dlouhodobé soutěže v tvarování, čajovna, expozi-
ce originál japonských KOI, řezání dřevěných soch moto-
rovou pilou, exhibice origami z velkého formátu, origa-
mi dílny, kreslení mandal, přednášku o Reiki, zahradnic-
ká dílna a další.

Více na www.bonsaimerklin.cz.                            -red-

POZVÁNKA
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 Trochu radosti i smutku
 Tak se nám při práci na objevování historie Nýrska  

v poslední době přihodily dvě události. Jak už z nadpisu vy-
plývá, jedna nepěkná a jedna dobrá. Rád bych i s tou nedob-
rou veřejnost v Nýrsku seznámil. 

Ne všechny naše výdaje se daří pokrývat z příspěvků 
města, grantů, či darů jednotlivců. Proto, když jsme se do-
zvěděli, že uprostřed luk kolem bývalé obce Zadní Cha-
lupy, se dají ještě najít zbytky železa, které tam zanechala  
armáda z doby ostrahy hranice, vyrazili jsme je najít a od-
vézt do sběrných surovin, aby se naše finanční situace tro-
chu vylepšila. Opravdu jsme ta místa našli, několik hromá-
dek zkroucených želez, téměř už neviditelných uprostřed 
luk ve staré vysoké trávě. Typický příklad nebezpečí pro bě-
žící zvěř, které se mezi ně zaklesne noha a je zle. Spíše než 
očima jsme je hledali prošlapáváním vysoké trávy. V tom 
po blízké lesní silnici projíždí osobní auto a z něho vystupu-
je burácející muž v lesáckém oděvu. Označil nás za škůdce 
krajiny a barbary v ochraně přírody. Nepomohlo ani vysvět-
lování, že vlastně uklízíme možnou překážku pohybu zvě-
ře a navíc nám to pomůže v práci muzea a že jsme do těchto 
míst vjeli na základě platného povolení. Nemíním tuto udá-
lost dál komentovat. Úsudek ponechám na každém čtenáři.

Z NÝRSKÉHO MUZEA
A nakonec informace o tom, o čem budeme psát příš-

tě. Jestlipak víte, že v prostoru Horního Nýrska byl důl na 
měďnaté rudy? Kde byl? Najdou se důkazy?

Karel Velkoborský, Muzeum Královského hvozdu

Závaží paní Líbalové
V Klatovech ve Vídeňské ulici čp. 1 bývalo hokynář-

ství. Ještě se tam několik let po válce drželo jako vzorek  
obchodních služeb z doby před světovým válečným konflik-
tem. Bydleli jsme vedle, tak mě tam maminka často posíla-
la nakupovat. Dostali jste tam všechno – od košťat až po 
koření. Uprostřed byl pult a kolem po místnosti rozložené 
zboží bez velkého uspořádání, bez výstavních regálů a do-
konce bez cenovek a reklamy. Paní Líbalová ovšem přehled 
měla. Vždy odněkud přinesla pytel nebo krabici a v té bylo 
přesně to, co jsem míval napsané na papírku. Do jiného  
obchodu nebylo třeba chodit, vyjma mlékárny v Plánické 
ulici. Paní Líbalová byla už stará, ale obsluhovala s jistotou 
zkušeného profesionála. Mám to ještě stále v paměti. Nejví-
ce mi ovšem utkvělo její vážení zboží. Na papírku se dočet-
la, že mám přinést třeba kilo brambor. Vzala papírový pyt-
lík, dala do něj odhadem dávku přiměřenou kilu a položi-
la na misku váhy. Na druhou misku vyskládala svou zásobu 
závažíček. Někdy bylo nakupované zboží těžší, než dokáza-
la závažíčka vyvážit. Vůbec ji to nevyvedlo z míry. Přidala  
k závažím několik kaštanů, které vždy ležely na pultě,  
a když se váha srovnala, oznámila nakupujícímu cenu  
a bylo hotovo.                                               Karel Velkoborský

Plzeňští pětatřicátníci
opět vystoupí v Nýrsku

Opět budeme mít možnost počátkem června vy-
slechnout koncertní vystoupení Kapely pětatřicá-
tého plzeňského pěšího pluku FOLIGNO. Všech-
ny zájemce o vystoupení zveme na 6. června 2014 
od 16 do 17 hodin na nýrské náměstí. V případě ne-
příznivého počasí se koncert uskuteční ve stejném ter-
mínu v kulturním domě.                                              (MěÚ)

A teď ta dobrá zpráva, 
aby zmizela ta vystraše-
nost, která se usadí v člo-
věku po podobných zkuše-
nostech, jako s tou co jsem 
popsal výše. Jestlipak víte, 
že Nýrsko bylo přibliž-
ně tři týdny metropolitním 
místem římské říše. Ne, to 
není legrace. Císař Karel 
IV. zde vydal několik lis-
tin a dokonce zde nepobý-
val jen jedenkrát, ale hned 
třikrát. Když jsme zhruba 

před rokem nalezli na Žížnětickém vrchu bronzovou ostru-
hu, o tom jsme již informovali, byl to pro nás impulz, na-
jít případně tábořiště císařova doprovodu. Vloni jsme hle-
dali u Děpoltic – je to blízko obchodní cesty do Bavor a po-
blíž místa nálezu ostruhy. Letos jsme se zaměřili na prostor 
kolem kostela v Nýrsku, protože přebýval-li císař v Nýrsku, 
velmi pravděpodobně bydlel v nějakém dobrém domě po-
blíž centra a kostela. V takovém případě se nabízí rovina, 
kde bývalo zahradnictví, kde jsou dnes důstojnické domy 
atd. Zatím přesvědčivý důkaz nemáme, ale posuďte sami, 
našli jsme středověkou bronzovou záklopku klíčové dírky 
z truhlice. Nemá to nějakou souvislost? Budeme hledat dál. 
Na případném tábořišti muselo být ztraceno mnohem více 
předmětů…

Nalezená záklopka klíčové dírky.



5

Dopravní situace se nelepší

Městská policie za poslední měsíce zdůraznila své  
preventivní působení v ulicích Komenského, Havlíčkově  
a Petra Bezruče, kde neustále dochází k porušování zákonu 
o pozemních komunikacích – bezohlednou jízdou a nedo-
držováním dopravního značení. Za dobu dvou měsíců bylo 
na kamerovém systému města zjištěno 45 dopravních pře-
stupků, které byly oznámeny na Odbor dopravy Klatovy  
k projednání. Je nutno podotknout, že problém s doprav-
ní situací v místě neustává. Přestupky jsou páchány spíše 
místními spoluobčany, než řidiči, kteří městem jen projíždí 
a dopravní značení zde neznají a případně jej snadněji pře-
hlédnou.

Nová značka u školy v Komenského ulici

Dále upozorňuji, že u základní školy (první stupeň)  
v Komenského ulici je nově umístěno dopravní značení 
„zákaz zastavení“. Toto dopravní značení zde bylo instalo-
váno z důvodu problematické dopravní situace při ranním 
nástupu školáků do školy, kdy řidiči parkovali se svými  
automobily na pozemní komunikaci. Zde automobil necha-
li stát, odešli se svými dětmi do školy a vraceli se někdy až 
po pěti minutách zpět. Při tomto jednání samozřejmě vzni-
kala nepřehledná dopravní situace, kdy ostatní řidiči ne-
měli dostatečný přehled na komunikaci, a mohlo dojít při  
objíždění zaparkovaného vozidla ke srážce s nějakým pře-
cházejícím školákem.

Nesprávné parkování

Také bych zdůraznil opětovné porušování dopravního 
značení v ulici Prap. Veitla – při parkováním vozidel v zá-
kazu stání či jízdou cyklistů v protisměru. Tato přestupková 
jednání jsou neustále řešena ze strany městské policie, ale 
začínají opětovně eskalovat, proto bych vás upozornil na 
to, že se sice nejedná o bodované přestupky, ale stále je zde 
možnost udělení pokuty až do výše 2.000,- Kč. Proto pro-
sím využijte (pokud je to jen trochu možné) parkovací mís-
ta po pravé straně vozovky, i když budete muset popojít pár 
metrů k obchodu, kam potřebujete.

Odchyt zatoulaných psů

Během posledních pár měsíců došlo k několika odchy-
tům zatoulaných psů, ale nebylo nutné je převážet do psí-
ho útulku, jelikož se majitel vzápětí našel. Nicméně pokud 
zvažujete pořízení nějakého domácího mazlíčka, prohléd-
něte si nejdříve útulky, jako např. http://www.hotelpropsy-
bobik.websnadno.cz nebo www.psiutulek.klatovynet.cz, se 
kterými úzce spolupracujeme. Pomůžete uvolněním místa 
v již dnes tak přeplněných útulcích, ale hlavně pomůžete 
zvířátku, které vám bude po celý svůj život velmi vděčné.

 Ladislav Tenk, velitel městské policie
Městská Policie      
Náměstí 122 (budova městského úřadu), 340 22 Nýrsko 
tel.: 376 571 601, mob.: 702 027 046
e-mail: mpolicie@mestonyrsko.cz

MĚSTSKÁ POLICIE INFORMUJE

Závody s kočárky si rodiče užili
Na 50 místech v republice se v rámci 3. ročníku celore-

publikových závodů ve sportovní chůzi s kočárky („Strol-
leringové závody“) soutěžilo o pomyslné medaile. Závo-
dy se uskutečnily v neděli 13. dubna na všech místech od 
15:00 hodin. Tváří soutěže se stala herečka Dejvického di-
vadla v Praze Simona Babčáková. Cílem této akce je moti-
vovat nejen maminky na mateřské dovolené k pravidelné-
mu pohybu a sportu. Trať byla dlouhá přibližně 100 kro-
ků, aby se jí mohl zúčastnit opravdu každý. Soutěž v chůzi  
s kočárkem probíhala ve třech kategoriích – maminky, ta-
tínkové a poslední kategorie patřila celým rodinám. V rám-
ci odpoledne ještě navíc probíhala jízda zručnosti s kočár-
kem a zasoutěžily si i děti na svých koloběžkách a kolech. 
Vítězové byli odměněni cenami, případně sladkostmi. Po-
lovina z výtěžku ze startovného ze všech závodů po celé 
ČR poputuje na účet neziskové organizace Centrum Para-
ple. Za organizaci krásného odpoledne je potřeba poděkovat 
paní Zdence Brettschneiderové z Klubíku Nýrsko. Všich-
ni účastníci se již určitě těší na další ročník.    Jitka Vlková Ze závodního klání.                                          Foto Martina Korbelová
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Z NÝRSKÝCH ŠKOL
Základní škola, Školní ul. 

Statistiky posledních let 
mluví jasně a učitelé tělesné 
výchovy v naší škole to mo-
hou jenom potvrdit – naše děti 

Zlepšujeme úroveň sportování v naší škole
zpracování fotokoláže, prezentace nebo videa o sportování 
naší školy. Jsme rozhodnuti „zabojovat“, protože výhra pro  
6 nejlepších škol je velmi lákavá – sportovní vybavení  
v hodnotě 300.000,- Kč. Pomyslnou „třešničkou na dortu“ 
je návštěva zmíněných olympioniků ve škole. První vlaš-
tovkou se stala odměna za nerychlejší přihlášení, kdy naše 
škola získala sportovní vybavení v hodnotě 5.000,- Kč. 

Přihlášení a motivaci žáků už máme za sebou zásluhou 
naší aktivní tělocvikářky Mgr. Simony Musilové, teď už 
nás čeká vlastní sportování. Žáci obdrželi „Sportovní žá-
kovské knížky“ a začnou se „hýbat“. Přidanou hodnotou 
je výchova v duchu fair play, kterou žáci v životě jistě oce-
ní. Líbila se nám také propagační myšlenková mapa, proč 
sportovat.                                         Mgr. Alena Linhartová

Kdo sportuje:

se přestávají hýbat, nedosahují takových sportovních vý-
sledků a úspěchů jako v minulých letech a přibývá těch, 
kteří se sportování vyhýbají a raději volí omluvenku, než 
by 2 hodiny týdně absolvovali trochu tělesné námahy.  
V Nýrsku má dobrou základnu i výsledky fotbal, ale věři-
li byste, že ve škole neradi sportují i místní fotbalové hvěz-
dy? Pravda je, že se tento problém týká více žáků 2. stupně, 
protože ti menší ještě sportovní nadšení projevují. 

A protože chceme postupně tento trend alespoň částeč-
ně ovlivňovat, přihlásila se naše škola do projektu České-
ho olympijského výboru na podporu zdravého životního 
stylu „Česko sportuje“, který ve svém 1. ročníku vyhlásil 
tzv. Olympijský víceboj. Cílem je zapojit co nejvíce žáků 
naší školy do následujících 6 disciplín: výbušnost (skok da-
leký z místa), rychlost (běh na 60 m nebo člunkový běh  

4 x 10 m), běžecká vy-
trvalost (1. stupeň – běh 
na 500 m, 2. stupeň – běh 
na 1000 m), pohyblivost 
(hluboký předklon), silo-
vá vytrvalost (výdrž ve 
shybu nebo shyby), hod 
(hod kriketovým míč-
kem). Smyslem plnění 
těchto disciplín není co 
nejlepší výkon, ale spl-
nění každé disciplíny se 
snahou provést ji co nej-
lépe. Nehodnotí se vý-
sledek, ale účast. Amba-

sadory této aktivity se stali známí olympijští reprezentan-
ti – Veronika Vítková a Vavřinec Hradílek. Všechny dis-
ciplíny budou žáci plnit v rámci tělesné výchovy a vyu-
čující budou průběžně vkládat zjištěné údaje na webové 
stránky projektu. Doplňkovou disciplínou je elektronické 

Kostel sv. Tomáše bude
otevřen v netradičním čase

Už potřetí se připojí kostely sv. Tomáše v Nýrsku 
a sv. Mikuláše v Dešenicích k celostátní „Noci kos-
telů“, která bude 23. května. Kromě České republiky 
se „Noc kostelů“ ve stejném termínu bude konat také  
v Estonsku, Nizozemí, Německu, Rakousku a na Slo-
vensku. Letošní motto noci zní: „Nechť jsou světla na 
nebeské klenbě, aby oddělovala den a noc. Budou na 
znamení časů, dnů a let.“ (Genesis 1,14)

Během noci kostelů tak máte jedinečnou příležitost 
prohlédnout si kostely v netradičním čase. Navíc na 
vás čeká i pestrý program. V kostele sv. Tomáše mj. 
vystoupí plzeňský pěvecký sbor Vox imperfecta. Zá-
věr noci bude patřit novému chrámovému sboru Scho-
la sv. Tomáše. V Dešenicích zazpívá sbor Stoiber-De-
adl´n z blízkého Haibühlu. Podrobný program „Noci 
kostelů“ a další informace najdete na www.nockoste-
lu.cz. Srdečně vás zveme!       PhDr. Lenka Sýkorová
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Začátek dubna 2014 byl pro žáky naší školy velmi ne-
tradiční. Místo školních povinností vycestovali na týden 
do Paříže a Anglie, kde obdivovali slavné kulturní památ-
ky a zároveň měli možnost vyzkoušet si své dovednosti  
v anglickém jazyce. 

Po první noci strávené v autobuse na žáky čekala pro-
sluněná Paříž. Procházka městem s průvodkyní, návštěva 
slavné katedrály Notre Dame, pohled na 324 metrů vyso-
kou Eiffelovu věž, Louvre, plavba lodí po Seině atd., byla 
dostatečnou odměnou. 

Další den se naše výprava přeplavila trajektem přes ka-
nál La Manche, navštívila největší anglický hrad Dover 
Castle a v odpoledních hodinách dorazila do města Canter-
bury. Zde si žáci prohlédli vnitřní prostory proslulé Canter-
burské katedrály. Večer už strávili v anglicky mluvících ro-
dinách v Londýně. Nejen při společném stolování tak zku-
sili mluvit anglicky s rodilými Angličany. 

Plni zážitků z hostitelských rodin prožili žáci další 
slunný den v historickém centru Londýna. Zde si prohléd-
li nejznámější památky, např. Westminster Abbey, Houses 
of Parliament, Big Ben, Downing street, Trafalgar Squa-
re, a procházkou přes kvetoucí St. James´s park došli až 
k Buckinghamskému paláci, kde sídlí královna. Z „Lon-
don Eye“ – obrovského vyhlídkového kola, které se vypí-
ná 135 metrů nad řekou Temží – viděli celé město jako na 
dlani. Před večerním návratem do rodin ještě obdivova-
li dokonalé voskové figuríny slavných osobností v muzeu 
Madame Tussaud´s.

Poslední dva dny byl program také nabitý. Ve městě 
Oxford žáky zaujala prohlídka univerzitního areálu kole-
je Christ Church College – místa, kde probíhalo filmová-
ní Harryho Pottera. Část dne strávili žáci ve městě Wind-
sor, kde se nachází víkendová rezidence královny Alžběty 
II. – Windsor Castle.

Základní škola a Mateřská škola Nýrsko, Komenského ul. 

Žáci navštívili Paříž a Anglii 

Výlet byl zakončen prohlídkou další části Londýna. 
K nejvýznamnějším památkám, které žáci navštívili, pat-
ří bezesporu Tower Bridge – most, který se uprostřed ote-
vře pro potřeby proplutí velkých lodí, The Tower of Lon-
don – pevnost, kde jsou ukryty korunovační klenoty, nebo 
St. Paul´s Cathedral. Po řece Temži se naše výprava pře-
plavila ke Greenwich park, kde se nachází nultý poledník 
a za jehož branami již čekal autobus, který nás bezpečně 
odvezl domů.

Všichni žáci si odvezli spoustu nezapomenutelných zá-
žitků a také zkušeností s používáním cizího jazyka v reál-
ném prostředí. Anglický jazyk totiž používali nejen v hos-
titelských rodinách, ale i při nakupování suvenýrů, dárků 
pro své blízké nebo jídla a pití. Zvyšovali si tím své jazy-
kové sebevědomí a načerpané zkušenosti se jistě stanou 
motivací pro jejich další jazykové vzdělávání.

   Mgr. Kateřina Bačeová

Účastníci cesty si prohlédli celou řadu významných památek.

uHorský areál Brčálník hledá řidiče mikrobusu 
– přeprava turistů. Smluvní přeprava turistů v oko-
lí Železné Rudy i vzdálenějších oblastí s vozidlem  
VW Transporter. Kontaktní osoba: Milan Brůžek, 
e-mail: info@areal-brcalnik.cz, tel.: 777 797 398, 
www.areal-brcalnik.cz.

INZERCE

Městský úřad Nýrsko
Náměstí 122, 340 22 Nýrsko

tel.: 376 377 811, 
fax: 376 571 959

Úřad práce Klatovy vás upozorňuje, že pracoviš-
tě v budově technických služeb (Strážovská ulice 529  
v Nýrsku) rozšířilo své služby pro žadatele z Nýrska  
a spádových obcí a také z Železné Rudy a okolí.
Pro agendu státní sociální podpory je úřední den: 
pondělí od 12:00 do 17:00 hodin.
Pro agendu hmotné nouze jsou tyto úřední dny: 
pondělí 8:00 – 11:00 hodin a 12:00 – 17:00 hodin                                                                                                
úterý 8:00 – 11:00 hodin                                                                                                
středa 8:00 – 11:00 hodin a 12:00 – 17:00 hodin                                                                                                
čtvrtek 8:00 – 11:00 hodin                                                                                                
pátek 8:00 – 11:00 hodin (není úřední den, pouze pří-
jem nových žádostí a pro zvané)            

PhDr. Dana Miškovičová,
ředitelka Úřadu práce v Klatovech                                                                      
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DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE

Mažoretky pokračovaly v úspěšném sportovním taže-
ní. Všechny tři naše mažoretkové skupiny se 5. dubna vy-
daly na soutěž do Plzně – „Děti fitness aneb sportem proti 
drogám“. Našim cílem bylo postoupit do celorepublikové-
ho finále. A zadařilo se! Taneční skupiny postoupily a ješ-
tě si domů odvezly dva krásné poháry za druhé a třetí mís-
to. Čeká je mezinárodní šampionát v Praze, kam pojede-
me 25. května. Děvčata budou vystupovat v Lucerně a po 
skončení třídenního maratonu tanečních čísel nás v neděli 
odpoledne čeká průvod mažoretek na Václavském náměs-
tí. Rodiče vystupujících dívek, kamarádi a ostatní přátelé 
mohou jet do Prahy s námi a užít si krásný den. Hlaste se  
v DDM Nýrsko.

Usnout po 3 hodině ranní a vstávat v 7 hodin? Tak to 
se povedlo dětem z kroužků Martiny Jiříkové, které spaly 
ze soboty 5. dubna na neděli 6. dubna v DDM. Konala se  
Pyžamová párty na téma „Velikonoce“, proto si každý mu-
sel přinést zaječí uši. Děti z kroužků Martiny Jiříkové také 
vyrazily na výlet do Plzně. Hlavním cílem výletu byla svíč-
kárna Rodas v Plzni – Liticích. Každý si zde vyrobil krásné 
svíčky a pytlíčky s koupelovou solí. Na náměstí si děti pro-
hlédly velikonoční trhy.

Mažoretky postoupily na šampionát
V DDM také vrcholí nábor tanečníků do kurzů tance  

a společenské výchovy 2014 (taneční škola Krejčík – 
www.tskrejcik.cz). Konkrétní harmonogram bude hotový  
v květnu.                                           Bc. Pavlína Karlovská  

Velikonoční diskotéka v domu dětí a mládeže.      

Informace o aktuálním dění v DDM Nýrsko 
a další fotografie zájemci najdou také na Facebooku: 

https://cs-cz.facebook.com/ddmnyrsko
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Karel Velkoborský s kamennou koulí, kterou byl dobýván hrad Pajrek.

Karel Velkoborský má díky rodičům
historii rád od dětství

Muzeum Královského hvozdu pořádá řadu akcí a vě-
nuje se i badatelské činnosti. Jeho hnacím motorem je Ka-
rel Velkoborský, který vás o aktivitách muzea pravidelně 
informuje v našich novinách. Nyní jsme mu položili ně-
kolik otázek.
Jak jste se k historii dostal?

„Maminka byla klasicky vzdělaná, pracovala jako uči-
telka, tatínek byl právník a o historii se také zajímal. Byl 
velkým sběratelem mincí. O dějinách se u nás doma mlu-
vilo stále. Nepocházím odtud, jsem z Klatov, oženil jsem 
se s Vlastou Svozilovou z Nýrska. Bydleli jsme v Klato-
vech. Kdysi jsem uvěřil v Ježíše Krista, začal jsem chodit 
do sboru Církve bratrské, zajímal jsem se i o historii této 
církve. Baví mě vědět co nejvíce o místech, kde se pohy-
buji. Historii mám rád odjakživa, ale dějepis mne nebavil. 
Alespoň ne tak, jak se učil ve škole. Zajímám se také o sta-
ré předměty. Věnovat se jednomu městu se mi zdá málo, 
člověk se má zajímat o víc – třeba o kraj, ve kterém žije. 
Já jsem fanda Královského hvozdu, tzn. oblasti kolem hra-
nic přiléhající k Nýrsku“. 
Jaké byly Vaše začátky v muzeu?

„Po dvaceti letech manželství mi zemřela žena a v prů-
běhu dalších dvou let se mi staly ještě dvě takové věci, 
které mnou zatřásly. Život se mi velmi proměnil. Měl jsem 
najednou více času. Přemýšlel jsem, jak ho užitečně strá-
vit. V roce 1992, po tzv. sametové revoluci, sem jezdila 
spousta návštěvníků, hlavně z Německa, ale v letech 1995 
a 1996 bylo najednou město prázdné. Tak mne napadlo, 
co vymyslet, aby sem zase jezdili turisté, aby měli důvod 
se do Nýrska vracet. A aby měl důvod zůstat tu i můj syn. 
Znal jsem se s manžely Pulánkovými, panem doktorem 
Novým, paní doktorkou Sýkorovou z Dešenic. Společně s 
několika dalšími lidmi jsme se dali kolem roku 1998 do-
hromady a přemýšleli jsme, co pro to dělat. Napadlo nás 
muzeum, nebo alespoň muzejní aktivity. Prvotním impul-
zem byla vlastně již dříve uspořádaná výstava pana Pulán-
ka s panem Terzlem „Kořeny ve větru“.
Co obnáší práce ředitele muzea?

„Někteří lidé si myslí, že když jsem ředitel, pobírám 
peníze a nemusím jinak pracovat. Tak to zřejmě fungu-
je ve státních muzeích, ale ne u nás. Já mám své zaměst-
nání, podnikání. Vlastně musím pracovat, abych mohl být 
ředitel. Občas do muzea dávám i své vlastní peníze. A ani 
jako ředitel nemohu dělat, co bych sám chtěl. Vzal jsem si 
muzeum na starost a aby to šlo dopředu, nemůže to dělat 
jeden člověk, to musí dělat lidí víc. Čím víc, tím líp. Po-
kud bych se já a několik dalších lidí obklopilo exponáty  
a papíry, tak bychom sice možná něco vybádali, ale mu-
zeum jako takové by nefungovalo. Nebyly by žádné vý-
stavy. Ten, kdo je ve vedení muzea nebo vlastně jakéko-
li instituce, musí být pomocník lidí, kteří tam pracují. Ob-
čas dělám taxikáře, dopravce, uklízečku, někdy průvodce, 

nebo pracuji v depozitáři. Na to tady ještě není dost lidí.  
A práce musí být přichystána, organizována, aby neby-
la chaotická. Rád bych se soustředil a připravil nějakou 
vlastní práci, pojednání, ale nezbývá mi na to čas. Tak-
že je to pro mne taková trošku oběť, ale vzhledem k tomu, 
že chci, aby muzeum šlo kupředu, rád tuto oběť podstou-
pím. Mám tady dva, tři badatele, k ruce dalších pět lidí, 
které když požádám o pomoc, nikdy neodmítnou. Pomů-
žou kdykoliv. Začali jsme se věnovat prehistorii. Spolu  
s Láďou Kurem chodíme po vybraných lokalitách. Je to 
pro mne úžasná pomoc, málokdo má dnes čas na chození, 
a zároveň samozřejmě dva vidí více než jeden. Občas na-
cházíme kamennou industrii, předměty se kterými lidi dří-
ve pracovali. Tohle, nález pokladu ve Strážově, nebo tře-
ba v této době možnost zkoumání písemností Josefa Blaua  
v archivu muzea ve Frauenau v Německu – to jsou pro 
mne takové radosti, které mi dávají energii pracovat dále.“
Jak jste se dostali k těmto nádherným prostorám?

„Po roce 1998 jsme dali dohromady partu lidí a připra-
vovali jsme tak dvě výstavy do roka na určitá témata. Dům 
čp. 81 byl tenkrát ve zbídačeném stavu. Dali jsme městu 
podnět, aby dům nechalo za evropské peníze opravit s tím, 
že v něm pak bude muzeum. Město nad návrhem nemáv-
lo rukou, což nám udělalo radost. Peníze se jim opravdu 
povedlo získat a přes počáteční drobné obavy nám prosto-
ry, kde dnes sídlíme, svěřilo. Od té doby se vztahy mezi 
námi a městem neustále vylepšují, nyní je opravdu výbor-
ná spolupráce.“ 
Kolik lidí při muzeu pracuje?

„Členská základna se stále rozšiřuje. Začínalo nás tak 
osm, při poslední členské schůzi jsme měli 21 platících 
členů a k tomu máme asi 15 takzvaných sympatizantů, 
kteří nám kdykoliv pomohou. Z toho mám velkou radost, 
protože už na to nejsem sám. Například Láďa Kur mi po-
máhá v terénu, Honza Burghauser má zase zručné ruce, 
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nám čím dál více vychází vstříc, Čermákovi pomáhají 
při překladech, mnoho lidí věnovalo různé staré před-
měty, které by možná skončily na skládce, ale pro nás 
jsou součástí historie těchto míst. Třeba dětské dřevá-
ky ošoupané na klouzačce, které byly k vidění právě 
na výstavě „Rok na vsi“. Takový exponát nemají ani  
v muzeu v Klatovech. Dostali jsme i literární práce 
bratra spisovatele Josefa Holuba, které ležely mno-
ho let za trámem na půdě a našli se při rekonstruk-
ci domu. Jsme všem velmi vděční a děkujeme jim.“
Jaká výstava Vám udělala největší radost?

„Nejnáročnější, pro muzeum nejpřínosnější a pro 
lidi nejzajímavější byla zřejmě výstava „Rok na Šu-
mavě“, na které si lidé mohli prohlédnout, jak se tady 
dříve žilo a pracovalo. V pátek se vždycky sešli a mohli 
ochutnat místní jídla, která se tu kdysi vařila. Mám ta-
kovou vizi, že by časem v Nýrsku mohl být dům, kde by 
normálně bydleli lidé, kteří by ale ve smlouvě měli za 
povinnost bydlet jako v dřívějších dobách, třeba jako  
v roce 1870 nebo třeba 1920, prostě takový skanzen. 
A v určených dnech by k nim mohli chodit návštěvní-
ci. Ráno nebo večer. Vše by fungovalo jako na té vý-
stavě. Myslím si, že by tohle mohlo být pro návštěv-
níky velkou atrakcí. V okolí nikde nic takového není.“
Velmi zajímavý je vznikající Park paměti. Jakou 
další osobnost do něj chystáte?

„Jde vlastně o připomínku spisovatelů, kteří žili  
a tvořili v Nýrsku. První rok jsme věnovali Josefu 
Holubovi, vloni jsme připomněli tvorbu Josefa Blaua. 
V letošním roce se chceme zabývat prací Hanse Mul-

které uplatní při instalaci výstav nebo drobných opravách, 
při výstavách také pomáhá pan Bára, s Honzou Ticho-
tou jsme stěhovali kameny paměti, paní doktorka Lenka 
Sýkorová vyhledává v archivu, paní Vaňkátová má zase 
úžasné znalosti o židovském osídlení. Tonda Gibiš z Jano-
vic třeba sám připraví podklady pro celou výstavu. A další 
lidi soukromě bádají a pomáhají nám, aby muzeum dobře 
fungovalo. Pan doktor Braun z plzeňského muzea nám ra-
dil při zakládání našeho muzea a i teď se na něj mohu kdy-
koliv obrátit o radu. Máme se tedy už dnes o koho opřít.“
Jak vše zvládáte finančně? 

„Velký dík patří městu Nýrsku. To nám pomáhá zapla-
tit energie, služby, náklady na výstavy, materiál, ze kte-
rého tu výstavu děláme, plakáty, jsme tady zadarmo, což 
je pro nás velmi dobré, ale průvodkyně musíme zaplatit 
sami. Díky vcelku stálému zájmu návštěvníků se nám už 
asi rok daří na jejich mzdu vydělat a nemusíme je dotovat 
ze svého. Pomáhá nám s tím i výdělek z antikvariátu, kde 
prodáváme knihy, které nám lidi věnují. Na některých vý-
stavách sice proděláváme, ale přesto považujeme za dů-
ležité, abychom je prezentovali, protože víme, že to měs-
to potřebuje. Připravujeme třeba výstavu leteckých foto-
grafií pana doktora Brauna, leteckého archeologa. Pomá-
hat při tom bude i Miroslav Stodola, který létá na rogalu 
a při tom fotografuje právě pro nás. A nutno dodat, že má 
pro leteckou fotografii to správné oko. Při pohledu z výš-
ky se vidí mnoho zajímavých věcí, které na zemi nejsou 
patrné. Obohatí tím poznání tohoto kraje. Také nýrští lidé 

terera. Jako každý rok připravujeme i pro něj pamětní ká-
men na paloučku u Lesního divadla. Vzhledem k tomu, 
že Josefu Blauovi pomáhal právě při stavbě tohoto areálu  
a zároveň byl autorem her, které se zde hrály, myslím si, 
že je to místo velmi příhodné. Samozřejmě připravujeme 
také výstavu a zároveň mezinárodní konferenci o jeho ži-
votě a díle. Příští rok se chceme věnovat spisovatelské čin-
nosti Hanse Watzlika. Psal povídky, básně, některé byly  
i zhudebněny a knihy vztahující se k Šumavě. Přistěhoval 
se k nám z jižních Čech, aby byl pod vlivem genia loci Sta-
tečku pod Ostrým, který v sobě má genia literátů, na což 
Watzlik věřil. V té době bylo známo, že právě zde existu-
je „cosi“, co ovlivňuje a pomáhá zde žijícím spisovatelům 
v jejich tvorbě. Proto jich tu žilo takové nevídané množ-
ství. Pro někoho může být možná kontroverzní nacio- 
nalizmus Hanse Watzlika, ale tím se zabývat nechceme. 
Otázkou je, jak bychom se v této době chovali my, kdyby-
chom v těch časech žili. Kdo jsi bez viny, hoď kamenem.“
Jak se Vám daří shánět příbuzné těch spisovatelů?

„Po odhalení pamětního kamene pana Holuba a pana 
Blaua je to už trochu lehčí. Rodiny vysídlenců stále mezi 
sebou udržují kontakty, takže nám pomáhají spojit se  
s těmi správnými lidmi. Už se i v německých literárních 
kruzích ví, co tady děláme, a proto jsou k nám vstřícnější. 
Někteří se těchto akcí i osobně účastní.“
Co Vás nyní nejvíce zaměstnává?

„Nyní jedeme vlastně na třech kolejích najednou. Dě-
láme prehistorický průzkum, připravujeme sérii výstav  
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Studenti Virtuální univerzity třetího věku (VU3V) 
ukončili v dubnu  další etapu tříletého studia v progra-
mu „Svět okolo nás“. Tématem 4. semestru byly „Ději-
ny oděvní kultury“. Senioři se seznámili s historií odívá-
ní a módy od pravěku až po renesanci. Kurz navštěvova-
lo 18 studentů, kteří již absolvovali kurzy „Astronomie“ 
(do studijního programu se nezapočítává), „Etika jako 
východisko z krize společnosti“, „Kouzelná geometrie“  
a „Historie a současnost české myslivosti“.  Česká ze-
mědělská univerzita v Praze, pod jejíž záštitou se výuka 
VU3V koná, stále průběžně doplňuje další nová témata ke 
studiu. V současné době je možné vybírat z 18 kurzů. 

Zimní semestr bude zahájen 7. října 2014 od 14:00 
hodin ve společenském sále městské knihovny. Studenti  
budou pokračovat druhou částí historie odívání. Od tři-
cetileté války se přeneseme až do Evropy na přelomu  
19. a 20. století. Cena kurzu je 300,- Kč. Noví zájemci  
o studium jsou srdečně vítáni.                     Jarmila Poupová

v muzeu a každý rok se věnujeme jednomu spisovateli, kte-
rý žil a pracoval v Nýrsku nebo v jeho okolí. Nyní se pokou-
šíme vyhledat místo, kde v okolí Nýrska roku 1354 tábo-
řil král Karel IV. se svojí družinou. Když se to podaří, udě-
lá nám to obrovskou radost a zviditelní to naše město. Spolu  
s vedením města začínáme přemýšlet o vypsání „Ceny  
Josefa Blaua“ pro badatele v oblasti historie z tohoto mik-
roregionu po obou stranách hranice. To jsou věci, které mne 
teď nejvíce zaměstnávají. I když se musím přiznat, že už 
se občas natáhnu na kanape, ovšem i v té chvíli přemýšlím 
o práci. Někdy mne při tom odpočinku napadnou zajíma-
vé věci. Stále ale koukám na hodiny, abych už šel něco dě-
lat. Jinak vlastního času moc nemám. Naštěstí mi manželka 
fandí a podporuje mne.“

Děkuji mnohokrát za rozhovor a přeji hodně úspěchům 
Vám i Vašim spolupracovníkům.                    Jitka Vlková

P. S. Vy trochu starší, zastavte se někdy v muzeu. Mají 
tu krásnou reportáž ze závodu kočárků a koloběžek, která 
byla natočena v roce 1961. Třeba se na záběrech poznáte. 
A vy mladší tam možná uvidíte své rodiče nebo prarodiče, 
jak bojují o prvenství s ostatními kamarády. Prostě přijď-
te, nebudete litovat.

Již 16. ročník „Jarní soutěže dětí“ uspořádal Sbor dob-
rovolných hasičů v Nýrsku v sobotu 12. dubna v areálu Zá-
kladní školy ve Školní ulici v Nýrsku pro tříčlenné hlíd-
ky mladých hasičů. Soutěžilo se ve znalostech topografic-
kých značek, vázání uzlů a určování prostředků, se kterými 
se provádí hašení. Také šikovnost a mrštnost museli mladí 
hasiči prokázat.  Dnes už bohužel děti většinou neumí pře-
lézat po vodorovném laně. Není tomu tak ale u hasičů. Ti 
své nástupce učí zdolávat i takovéto překážky. Mezi další 
disciplíny patřilo zapojení požárního útoku a samozřejmě 
hadicová štafeta. Je vidět, že mladí hasiči toho musí znát 
opravdu dost a musí být i sportovně nadaní, nebo alespoň 
na sobě hodně pracovat.

Hasičskou soutěž ovládla
družstva z Bystřice

Další semestr univerzity
zaměří opět na odívání

A jak vše nakonec dopadlo? Mezi předškoláky nejvíce 
zabojovali bystřičtí hasiči. Obsadili první místo, druhou 
příčku získal Dlažov, na třetím místě skončilo družstvo  
z Červeného Poříčí. Na nejvyšší stupínek v kategorii žáků 
z 1. – 4. tříd vystoupili opět hasiči z Bystřice, druhé bylo 
družstvo z Bezděkova a třetí z Dlažova. Také ve druhé ka-
tegorii (žáci 5. – 7. tříd) zazářili mladí hasiči z Bystřice, 
kteří vybojovali zlato a bronz. Stříbro si odvezli do Hor-
šovského Týna. V nejstarší kategorii žáků 8. – 9. tříd zís-
kala první a druhou příčku družstva z Bystřice nad Úhla-
vou, třetí skončila hlídka z Kejnic. Je tedy více než zřejmé, 
kdo si odnesl domů putovní pohár. Stejně jako v loňském 
roce to byli mladí hasiči z Bystřice nad Úhlavou. Zřejmě 
to tam vzali za správný konec, práce s dětmi jim opravdu 
jde. Další místa obsadil Křištín a Dlažov.

Soutěž navštívil také poslanec PČR Ing. Karel Šidlo. 
Zajímal se nejen o soutěž jako takovou, ale také o práci  
a přípravu mladých hasičů.                                Jitka Vlková

Soutěž vyžadovala znalosti i sportovní výkony.          Foto Václav Duda
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VÍTÁNÍ NOVÝCH OBČÁNKŮ (3. dubna)

Lucie Bártová.

Martin Šmíd.

Vít Piliar.Thomas Muhr.

Vítek Volmut.

Jan Toman.

Lucie Karlovská.

Žofie Tomanová           Foto 8 x Martina Korbelová



PROMĚNY MĚSTA

Radnice z Klatovské ulice v minulosti a dnes.

Uzávěrka pro zaslání příspěvků 
do dalšího čísla je 20. května. 
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Kpt. Josef Kufner.

Josef Kufner se narodil 1. ledna 1901 v Dolanech. Ve 
třicátých letech pracoval v našem městě jako řidič místní-
ho podniku Okula. Město bylo v tzv. Sudetech a většinu 
obyvatel tvořili Němci. V roce 1938 sloužil v místní jed-
notce „Stráže obrany státu“ (SOS). Jejich hlavním působiš-
těm byla přilehlá pohraniční oblast (Sv. Kateřina – Uhliš-
tě). Ve stejné jednotce s ním sloužil i jeho přítel František  
Veitl, který v Nýrsku sloužil na místní četnické stanici. Při 
této nelehké službě se ještě více upevnilo jejich přátelství. 
Po záboru pohraničí odešel se svojí rodinou do Malechova. 
Ale ani zde neměl dlouho klid. 

Kpt. Josef Kufner
bojoval za naši svobodu

Nemohl se smířit s okupací, a tak odešel do zahraničí. 
Jeho cesta vedla do Jugoslávie. Z Bělehradu se mu poda-
řilo odeslat dopis domů. Poslal ho pod vymyšleným jmé-
nem sám sobě. To aby neohrozil své blízké. Jeho cesta skon-
čila ve Francii, kde se přihlásil do vznikajícího čs. vojska  
v Agde. Jenže Francie nedokázala německému náporu dlou-
ho odolávat, a tak se po jejím zhroucení nalodil na britskou 
loď. Jeho pouť na ostrovech začala v Liverpoolu. Tak jako 
ostatní čs. vojáci prošel táborem Cholmondeley u Chesteru. 
Vstoupil do vznikající čs. smíšené brigády. Pro jeho zkuše-
nosti s automobilovou technikou byl zařazen k technickým 
službám. Jeho úkolem bylo starat se o technický stav vozi-
del jednotky. Práce technickým službám přibyla zvláště po 
přetvoření jednotky na obrněnou brigádu. V Anglii se také 
několikrát setkal se svým přítelem Františkem Veitlem. Spo-
lu s brigádou se přesunul do Francie, kde se naše jednotka 
zúčastnila oblehání přístavu Dunkerque. V řadách čs. obr-
něné brigády se poté vrátil do republiky. Po dlouhých le-
tech odloučení se setkal se svou rodinou. Ještě v roce 1945 
odešel z armády, což ho nejspíše zachránilo před nejhorší-
mi perzekucemi a možným vězněním. V roce 1947 byl po-
výšen do hodnosti kapitána. Jedna z ulic v našem městě byla  
pojmenována právě po Josefu Kufnerovi.               Jan Kolář
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KULTURNÍ AKCE

Náměstí
2. 5. od 10:30 hod. – Výročí osvobození Nýrska Ame-
rickou armádou, ukázka vojenských historických vozidel, 
vzpomínka obětí 2. sv. války.

Sport a turistika
1. 5. od 10:00 hod. – 36. ročník Jarního přespolního běhu 
v Bystřickém parku (pořádá KČT Nýrsko).
3. 5. od 9:00 hod. – Dětská soutěž v požárním útoku – cvi-
čiště u hasičské zbrojnice (pořádá SDH Nýrsko).
3. 5. od 13:00 hod. – PS 8 (požární stříkačky) – cvičiště 
u hasičské zbrojnice (pořádá SDH Nýrsko).
24. 5. od 13:00 hod. – Okrsková soutěž – muži, cvičiště 
u hasičské zbrojnice (pořádá SDH Nýrsko).
24. 5. od 7:30 hod. – zájezd do Horažďovic na Horažďo-
vickou padesátku (pořádá KČT Nýrsko).
31. 5. – 1. 6. – Územní kolo soutěže Zlatá udice (pořádá 
ČRS ZO) – sobota – rybníky na Cihelně, neděle –  Areál 
pod sjezdovkou.

Připravujeme
1. 6. od 14:00 hod. – Oslava dne dětí v KD-DDM, zábav-
né odpoledne plné soutěží a her.
1. 6. od 16:00 hod. – Proutník pod pantoflem – divadlo 
Kbel.
3. 6. od 17:00 hod. – Masterclass – soutěž v aerobiku.
6. 6. od 16.30 hod. – Cukrové – čtení pro děti s výtvarnou 
dílnou v Cukrárně Manuel Caffé.
7. 6. od 13:00 hod. – Vyřazovací soutěž (pořádá SDH 
Nýrsko).
7. 6. od 20:00 hod. – Kissparty Live rádia Kiss Proton.
8. 6. – Den turistiky.

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
10. a 11. 5. od 9:00 – 15:00 hod. – Víkendový kurz kres-
lení pravou hemisférou s Lenkou Kalovou.

V Muzeu Královského hvozdu
Od 13. 5. – Poznej a chraň – výstava, souhrn informací 
o fauně a flóře naší oblasti.

V KD-DDM
14. 5. od 15:00 hod. – Blešák.
30. 5. od 17:00 hod. – Přehlídka činnosti DDM.
31. 5. od 15:00 hod. – Setkání s pohádkou – divadlo Víti 
Marčíka ml.

V Lesním divadle
4. 5. od 16:00 hod. – Od čerta až k operetě, pět let na scé-
ně Lesního divadla – Divadlo Nýrsko.
18. 5. od 16:00 hod. – Rychlé šípy – divadlo Dešenice.

Morena skončila 
ve vodě pod jezem

Docela hezké počasí zažili v sobotu 5. dubna na vlast-
ní kůži malí i velcí účastníci akce „Loučení se zimou“. 
Tu po roce opět připravili manželé Vyskočilovi společně 
s pracovnicemi městské knihovny a informačního centra. 
Děti se mohly před budovou knihovny připravit na prů-
vod k řece. A co tam? No přece vyprovodit Morenu (zimu)  
z města ven. Společně si Morenu či Moranu vyrobily, ob-
lékly a nazdobily ji. Za lomozu hudebních nástrojů, zpěvu 
a křiku ji odnesly k jezu a tady ji vhodily do vody. To pro-
to, aby už zima odplavala pryč a nevrátila se zpět, leda až 
na konci podzimu. 

Já ale předbíhám, protože tohle nebylo všechno, co 
mohly děti dělat. Musely si také zasít osení, aby měly kam 
dát ozdobná zvířátka. Ty si tady mohly děti také vyrobit. 
Vždyť Velikonoce se už blížily a vlastnoručně vyrobené 
ozdoby jsou mnohem hezčí než kupované. Všichni moh-
li ochutnat i tradiční staročeské jídlo a vypít i zdravý ná-
poj z kopřiv plný vitamínů. Tohle všechno ještě zpestřila 
písničkami kapela ze Základní umělecké školy Františka 
Stupky ze Sušice. 

Zažili jsme příjemné chvilky a těšili se na další sobo-
tu, kdy jsme v našem městě uvítali jaro.         Jitka Vlková Vynášení Moreny k řece, po které odplavala z města.

Městská knihovna Nýrsko oznamuje svým uživate-
lům, že v době letních prázdnin (30. 6. – 29. 8.) dojde ke 
změně provozní doby takto: Po 8:00 – 12:00 hod., 13:00 
– 16:00 hod.; Út 8:00 – 12:00 hod., 13:00 – 16:00 hod.; 
St zavřeno; Čt 8:00 – 12:00 hod.; 13:00 – 16:00 hod.;  
Pá 8:00 – 12:00 hod., 13:00 – 16:00 hod. 


