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Úvodní slovo
Vážení čtenáři,

doufáme, že už se blíží jaro a ko-
nečně odejde nezvykle teplá zima, 
která přeje chřipkovým onemocně-
ním. Možná tomu napomůže vyná-
šení Morany a o týden později akce 
s názvem „Vítání jara“. První jar-
ní sluneční paprsky, které vybídnou  
k procházkám či k práci na zahra-
dě, už všichni potřebujeme jako 
sůl. Jen se nesmí naplnit pranosti-
ka: „Jestli březen kožich stáhl, du-
ben rád by po něm sáhl. 

V březnovém čísle Nýrských no-
vin najdete informace z poslední-
ho jednání zastupitelstva města,  
o dění kolem provozu nýrské ko-
telny i o uskutečněných a pláno-
vaných akcích.

Přejeme Vám příjemné čtení. 
Vaše redakce
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Už brzy se rozloučíme se 
zimou a přivítáme jaro

Zima se s námi pomalu loučí a všichni se už těšíme na příchod jara. Na tep-
lejší sluneční paprsky, na zelenající se trávu a probouzení se přírody. Proto jsme 
pro všechny – malé i velké – již třetím rokem připravili oslavy přicházejících 
jarních svátků, rozložené do dvou, po sobě následujících týdnů. Významným 
svátkem začátku jara jsou Velikonoce, se kterými se pojí mnoho lidových zvy-
ků. Po skončení masopustu v únoru následuje několik týdnů, kdy každá neděle 
má své jméno, které se vztahuje k událostem předcházejícím Velikonocím. Pátá 
neděle nese označení „Smrtná“ a šestá „Květná“. A právě zvyky těchto dvou 
nedělí si připomeneme u nás v Nýrsku.

S pátou postní nedělí se pojí zvyk „vynášení Smrti“. Dívky vynášely slaměnou 
figuru pod jménem Morena, Morana, Mařena nebo Smrtka za zpěvu a obřadné-
ho tance. Smrtka je oblečena do ženských šatů, se šátkem na hlavě, na krku korále  
z vyfouklých vajec a šnečích ulit. Obcházelo se s ní se zpěvem po staveních a do-
stávaly se za to syrová vajíčka, máslo a někdy i drobné mince. Na závěr se vynesla 
za ves nebo za město, zapálila a hodila do potoka, aby už nemohla nikomu škodit, 
a tím se vyprovodila z vesnice zima. Zpátky do vesnice se doneslo nové léto, ozdo-
bený strom zvaný líto, lítečko, májíček. Lítečko bylo ozdobené stužkami, papíro-
vými holubičkami, řetízky a jinými ozdobami především v červené a zelené barvě. 
Vynášení Morany – loučení se zimou – proběhne v Nýrsku 21. 3. od 15:00 hodin 
na náměstí. Děti budou mít možnost si Moranu nazdobit dle své fantazie a vkusu. 
Opět bude možno ochutnat drobné občerstvení v podobě tradiční lidové kuchyně, 
kterou pro vás pečlivě připravujeme.                             Pokračování na straně 4

Masopustnímu průvodu přálo 14. února počasí. Více najdete na straně 13.
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Nezapomeňte, že došlo
k přečíslování 

V minulém čísle Nýrských novin jsme informovali  
o modernizaci sítě telefonů městského úřadu, pečovatel-
ské služby, knihovny, informačního střediska a městské 
policie. Do 27. 3. 2015 fungují čísla stávající, ale souběž-
ně s nimi i čísla nová. Po tomto datu již bude možno volat 
pouze na čísla nová.

Nové číslo na ústřednu MěÚ je 376 555 611, odkud bu-
dete přepojeni na všechny úředníky MěÚ a dále i zmiňo-
vané organizace, což doposud nebylo možné. Nová čísla 
jsou dostupná na stránkách města (http://www.sumavanet.
cz/munyrsko/) a v následujícím seznamu.                (MěÚ)

INFORMACE 
Z RADNICE

Zastupitelé schválili
peníze na podporu sportu a kultury

V prvním březnovém týdnu (2. 3. 2015) se sešli za-
stupitelé města na svém 3. veřejném zasedání, kde mimo 
jiné projednali a schválili následující  finanční pomoc ob-
čanům města, ale i dalším organizacím působícím na úze-
mí města:
1. Půjčka na obnovu bytového fondu

Zastupiteli bylo schváleno vyhlášení výběrové říze-
ní na poskytnutí půjček z „Fondu rozvoje bydlení měs-
ta Nýrska“ ve výši 200 tisíc Kč.  Půjčka je výhodná pro 
svou nízkou úrokovou sazbu. Využít ji lze na obnovu  
a modernizaci bytového fondu. 

Podrobnější informace i tiskopis žádosti naleznete 
jednak na adrese http://www.sumavanet.cz/munyrsko/
dalsi.asp., či je získáte na Finančním odboru MěÚ Nýr-
sko (tel.: 376 555 627). Žádosti lze podávat nejpozději do 
17. 4. 2015.

2. Dotace do sportu, kultury a zájmové činnosti v Nýrsku
Na rok 2015 byla v rozpočtu města schválena částka ve 

výši 1,3 mil. Kč na pokrytí dotací k zajištění činnosti spor-
tovních a zájmových organizací. Dotace se vztahují také na 
vybrané kulturní akce. Lze je využít na údržbu nemovitostí, 
na zajištění pravidelné činnosti, na jednorázovou reprezen-
taci města v ČR a v zahraničí. Další možnost je i získání do-
tace na granty při pořádání výstav a divadelních představení. 

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

Úřední hodiny
pondělí a středa 8:00 – 17:00 hodin,

úterý 8:00 – 15:00 hodin, 
čtvrtek 12:00 – 15:00 hodin

pátek 8:00 – 14.30 hodin 
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Podrobné informace a žádost lze získat na stránkách 
města na adrese http://www.sumavanet.cz/munyrsko/dal-
si.asp. (prováděcí směrnice č. 22/2013) a také na Finanč-
ním odboru MěÚ Nýrsko (tel.: 376 555 626). Žádosti lze 
podávat nejpozději do 17. 4. 2015, některé dotační tituly 
pak v průběhu celého roku 2015

Důležitým bodem programu bylo schválení obecně zá-
vazné vyhlášky města č. 1/2015, která reaguje na změny  
v zákoně č. 185/2001 Sb., o odpadech. Oproti předcházejí-
címu období navíc obcím stanovuje povinnost zajistit pro 
občany  mimo stávající komodity i sběr biologického od-
padu rostlinného původu a kovů. Tyto nově zákonem ulo-
žené povinnosti řeší právě schválená obecně závazná vy-
hláška č. 1/2015.

Dalšími body programu bylo projednání rozpočtů Dob-
rovolného svazku Úhlava a Dobrovolného svazku Údo-
lí pod Ostrým, dále pak rozpočtový výhled města do roku 
2020. Na programu bylo také projednání poskytnutí do-
tace Domu dětí a mládeže Nýrsko. Zastupitelé vyslechli 
zprávu o bezpečnostní situaci a kriminalitě ve služebním 
obvodu Policie ČR, obvodní oddělení Nýrsko za rok 2014 
a výroční zprávu Městské policie Nýrsko za stejné období.

Podrobné informace lze získat na stránkách města na 
adrese: http://www.sumavanet.cz/munyrsko/usneseni.asp

  (MěÚ)

Hasiči upozorňují na rizika
spojená s pálením větví a listí

Blížící se jaro láká mnohé zahrádkáře a vlastníky po-
zemků k jarnímu vypalování trávy v prostoru, ale i k pále-
ní rostlinných odpadů (listí, větve…). Každoroční statis-
tiky potvrzují, že se jedná o nebezpečnou činnost, při kte-
ré dochází ke značným škodám na majetku, ale i k tragic-
kým úmrtím.

Z pohledu požární ochrany je tato činnost spojena s vel-
kým rizikem pro možný vznik požáru. Pokud se rozhod-
nete pálit větší množství biologického odpadu na vlast-
ním pozemku, je nutné nahlásit pálení na operační středis-
ko HZS Plzeňského kraje na telefonní číslo 950330110. 

V každém případě se tak vyhnete sankcím při případ-
ném vyhlášení poplachu a následném výjezdu požární 
techniky.

Při pálení je každopádně potřeba dodržovat tyto zásady: 
-  pálit může osoba starší 18 let, 
- dodržování bezpečné vzdálenosti ohniště od budov  
a hořlavých předmětů,
-  mít připraveny hasební prostředky (kbelík s vodou, lo-
patu, písek, hasicí přístroj…),
-  nepálit při silném větru,
-  velikost ohniště volit tak, aby odpad shořel v době, kdy 
je na místě dozor,
-  nenechávat místo pálení bez dozoru.

Vypalování porostu (suchá tráva) je ze zákona o požár-
ní ochraně č.133/85 Sb. kvalifikováno jako přestupek, za 
který lze uložit pokutu.

Jan Václavovic, preventista JSDH Nýrsko

Mimořádný úřední den 
finančního úřadu v Nýrsku

Stejně jako v předchozích letech organizují FÚ výjez-
dy svých pracovníků do vybraných obcí v rámci kampa-
ně k podávání daňových přiznání k daním z příjmů za rok 
2014. V termínu 24. 3. 2015 od 12:00 do 17:00 hodin  za-
jišťuje Finanční úřad pro Plzeňský kraj, Územní pracoviště 
v Klatovech přijímání daňových přiznání k daním z příjmů 
a poskytují informace s tím spojené. Služba FÚ je zajiště-
na v 1. patře Městské knihovny Nýrsko.                    (MěÚ)

Město založilo novou společnost
Nýrská teplárna, s.r.o.

Z důvodů, jakými jsou neefektivní spolupráce a obec-
ně nepříliš dobrá komunikace ze strany současného pro-
vozovatele nýrské kotelny Teploslužby s.r.o. byla ustano-
vena pracovní komise s cílem vyřešit tuto situaci. Komi-
se byla spravedlivě proporcionálně sestavena z následují-
cích členů: 
1. Bc. Soňa Hladíková (místostarostka města Nýrska)
2. Jan Kolář (zastupitel)
3. Ing. Petr Janovský (zastupitel)
4. Ing. Jindřiška Kurcová (vedoucího Finančního odboru 
Městského úřadu v Nýrsku)
5. Josef Šťasta (zastupitel)

Po zvážení a posouzení této situace navrhla pracovní ko-
mise několik možných variant, z nichž po odborném posou-
zení (např. ze strany Klatovské teplárny, a.s.) bylo vybráno 
nejpraktičtější řešení. Po vypršení smlouvy s Teploslužba-
mi, jimž smlouva nebude dále prodloužena, se provozování 
kotelny ujme město samotné – pod nově založenou vlastní 
společností Nýrská teplárna, s.r.o.

Na zasedání zastupitelstva 26. 1. 2015 byla tato společ-
nost oficiálně založena. Společnost bude kotelnu provozo-
vat od 1. 7. 2015. Samotní odběratelé tuto změnu nijak ne-
pocítí. 

Do budoucna bychom rádi provedli úpravy, které by při-
spěly k ekologičtějšímu provozu kotelny. Výsledkem této 
snahy povede k výraznému zlepšení kvality ovzduší naše-
ho města.

Důvody, proč by mělo mít město pod kontrolou výrobu 
a rozvod tepelné energie, jsou tedy více než zřejmé. K otáz-
ce možnosti hýbání s cenami za služby místostarostka Soňa 
Hladíková dodává: „Již nyní patří město Nýrsko mezi ceno-
vě nejnižší distributory tepla v kraji. Je to tak správné a bu-
deme se snažit o to, aby to tak zůstalo i nadále“.       (MěÚ)
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Už brzy se rozloučíme...
Pokračování ze strany 1

Vynášení Morany.

Tvořivé dílničky se vloni vydařily.

Stanovený čas téměř vždy přetahujeme, protože každá 
„Květná neděle“ měla oproti „Smrtné“ ráz ryze církevní, 
neboť se během ní vzpomínalo na Ježíšův příjezd do Je-
ruzaléma. Na památku této události se o „Květné neděli“  
v kostelech světily větvičky jívy, či jiných narašených dře-
vin, jež měly ve stavení ochraňovat před požárem i živel-
nými pohromami. Volně zapíchnuté v poli, nebo v podo-
bě křížků vyrobených z dřevin, měly chránit úrodu. Na ví-
tání jara vás zveme 28. 3. od 15:00 hodin opět na náměstí.  
V knihovně se děti mohou při tvořivých dílničkách pustit do 
výroby nejrůznějších dekorací. Několika různými technika-
mi si vyrobíme kraslice, které následně zavěsíme na připra-
vené líto. Budeme mít příležitost nakouknout pod prsty mi-
strů košíkářů při pletení pomlázek, košíků, či ošatek a sta-
tečnější z vás se mohou pod jejich dozorem pokusit o svou 
vlastní pomlázku. O Velikonocích se ještě bude hodit!

Kdo se bude chtít jen podívat, ochutnat dobré staro-
české pochoutky, poslechnout živou hudbu nebo tuto so-
botu pojmout jako setkání s přáteli, může přijít. Všechny 
Vás srdečně přivítáme a budeme se na Vás těšit. S přáním 
brzkého příchodu jara vaše městská knihovna a Hopfruit 
team.                                                               L. Klozarová

Prodej  slepiček 
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, 

oznamuje zákazníkům, že opět prodává slepičky 
snáškových plemen Tetra hnědá  

a Dominant – černý, modrý, žlutý, kropenatý a bílý. 
Prodáváme  slepičky pouze  našeho chovu!      

Stáří slepiček 14 – 19 týdnů, 
cena 149 – 180,- Kč/ks dle stáří.

 
Prodej se uskuteční: ve čtvrtek 19. března,
 Nýrsko – u vlakového nádraží – v 17:50 hod.

Případné bližší informace 
(po – pá od 9:00 do 16:00 hod.) 

na tel.: 601 576 270, 606 550 204, 728 605 840

Při prodeji slepiček zajišťujeme 
i výkup králičích kožek (cena dle poptávky).

Kulturní a informační centrum města Nýrska
najdete na nové adrese:

Náměstí 123
340 22 Nýrsko



Nezasloužená přednost
Nevím, jaké zkušenosti máte vy, žádný průzkum jsem 

nedělal, ale přece jen slýchám mezi muzejníky, že doba je 
taková, že texty na výstavách mají být krátké, protože ná-
vštěvníky nebaví se zdržovat čtením nějakých výkladů. Na 
druhou stranu určitě mnozí z vás slyšeli, že najít někde ně-
jaký předmět je dobré, ale když k němu není nějaký příběh, 
minimálně o tom, jak k nálezu došlo, předmět jakoby ztrá-
cí svůj význam. A není to o tom, že by některé předměty 
příběhy postrádaly, ale o tom, že ho nikdo nezaznamenal  
a tak teď leží někde v muzeu na polici a je u něj napsáno tře-
ba „hřebík“. Kdyby to byl „hřebík“ z Titaniku, to by si ho 
každý považoval! Ale je snad nějaký příběh bezvýznamný? 
To jen ten nálezce či archivář mimoděk třídí související pří-
běhy na zajímavé a nezajímavé. Nějak se nám právě toto 
zdá jako zásadní a rozhodli jsme se, že právě na příbězích 
jednotlivých exponátů našeho muzea začneme budovat svo-
ji sbírku. Tak, aby ani jeden zajímavý příběh nezůstal zapo-
menut. Vyvstalo nám to jako důležité, když jsme se nedáv-
no dozvěděli o jedné výstavě, kde u předmětů nejsou žádné 
popisky, takže ani nevíte, oč se jedná. Představte si, že při-
jdete do mlýna, abyste se seznámili s postupem mletí obilí. 
Průvodce vám k tomu však řekne v lepším případě asi toto: 
„Výtah, násypka, sešup, stolice, jedno síto, vytřásadlo, druhé 
síto, sešup, výtah, váha, převody, pohon“ a pár nějakých od-
borných názvů. Oni možná opravdu lidi moc rádi nečtou, ale 
možná, že se to má tak, že neradi čtou nezajímavé odborné 
výklady. Když jim ale svůj výklad zabalíte, jako mi má ma-
minka dala po lžičce rybího tuku pořádnou lžíci malinového 
sirupu, stráví to méně záživné, jakoby o nic nešlo.

Rozhodli jsme se proto, že hned následující výstavu prá-
vě takto upravíme. Bude se jmenovat „Stopy války“. Jak by 
tam mohl být jen jediný předmět bez příběhu! Samozřejmě, 
že se musíme vyvarovat zbytečných slov, jako se jich musí 
vyvarovat vypravěč pohádek, který chce, aby děti zaujal. 
Tak nám prostě držte palce!

Nálezy
Bloudíme s kamarády po poli, boty jsou spíše koule blá-

ta a nic. Shýbáme se jen pro to, co jako pazourek vypadá, 
ale pazourek to není. Jindy se celé odpoledne přehrabujeme  
v neuvěřitelné špíně opuštěného domu a nejdeme domů 
sice s prázdnou, ale není to právě rukopis Rybovy Vánoční 
mše. A pak najednou za jediný den přijdou do muzea tři lidé  
a každý přinese věci pro historii města zásadní. Ale tím to 
nemůže skončit. Znovu vyrážíme na pole, znovu spřádáme 
bláznivé sny a v tom opuštěném domě nám zbývá ještě pro-
hledat půdu. Až zase něco do sbírky přibyde, dáme vědět.

       Karel Velkoborský, Muzeum Královského hvozdu

Z NÝRSKÉHO MUZEA
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Kuchyňka
Byt byl celý zpřeházený. Otevřené dveře skříní, hromádky 

šatstva, některé srovnané, jiné smíchané s ostatními věcmi, 
mezi tím několik kufrů a batohů. Marně by tam někdo hledal 
nějaký řád. Snad ho trochu udržovala hospodyně, protože se 
co chvíli radila s ostatními členy rodiny. Rozumět jí ovšem té-
měř nebylo. To ano, mluvila německy, ale nářečí bylo tak po-
divné, že by se v tom asi vyznalo jen cvičené ucho. 

Do zítřka musí být všechno připravené. V deset hodin je 
termín nástupu na nádraží. Takový chaos a spěch teď nebyl 
jen v této rodině, ale ve všech, kterých se tento termín odsunu 
týkal. Kam pojedou, nikdo nevěděl, jen že v Alžbětíně je veli-
ký tábor, kde určitě nějaký čas zůstanou. 

Malé děvčátko v rohu místnosti balilo své věci jako ma-
minka. Šatičky pro panenku dávala do krabičky a převazova-
la je mašličkou. Jak to vypadalo, byla rychlejší než mamin-
ka. Právě udělala na krabičce velikou mašli. Pohled jí padl 
na rozestavěnou kuchyňku, ve které si s panenkou nejraději 
hrála. Maminka zachytila její pohled a rychle se k ní skloni-
la. Vysvětlovala, že oni v jejich domě také musí nechat vše-
chen nábytek, protože by ho nepobrali, a tak, že by bylo nej-
lépe nechat tady i kuchyňku, protože se do ní určitě nastěhu-
je nějaká jiná panenka. V tom dostala maminka nápad a při-
pomněla holčičce, jak si v této kuchyňce hrály s Maruškou 
Mašků od sousedů. Co kdyby tu kuchyňku nechali panence 
od sousedů? Ona tu kuchyňku zná a bude si s ní umět hrát. 
Děvčátku se vždycky panenka Marušky Mašků líbila, a tak 
byla moc ráda, že si bude s její kuchyňkou hrát dál. Rychle 
dali s maminkou hračky do krabice, a přes plot zavolali na 
sousedy. Snad, že je viděli oknem, od Mašků také vyšlo děv-
čátko s maminkou. „Máme tady dárek pro Marušku. Vlast-
ně pro její panenku. My už zítra odjíždíme, tak ať se jí nestýs-
ká po kuchyňce, ve které si hrála.“ Dvoje ruce se setkaly nad 
plotem. Jedny váhavé, druhé rozechvělé. Krabice se octla na 
druhé straně. Oběma děvčátkům oči zářily. Vlastně, jejich 
panenkám.                                                  Karel Velkoborský

  Pracovní nabídka
Domov pro osoby se zdravotním postižením

Bystřice nad Úhlavou, příspěvková organizace
přijme zájemce na pracovní pozici:

Pracovník v sociálních službách

Přímá obslužná péče.
Dvanáctihodinové směny bez nočních směn. 

Informace: Svejkovská Hana,  tel. 376 571 270,
               e-mail: h.svejkovska@dozpbystrice.cz

Případně písemné nabídky zasílejte na adresu:
DOZP Bystřice, Bystřice nad Úhl. 44, 340 22  Nýrsko                          
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Z NÝRSKÝCH ŠKOL
Základní škola a Mateřská škola Nýrsko, Komenského ul. 

Zimní sporty si děti užily
Tradičně před jarními prázdninami se žáci ze Základní 

školy Nýrsko, Komenského ul., zúčastnili lyžařského vý-
cviku. 24 žáků, převážně sedmého ročníku, se od neděle do 
pátku učilo lyžovat a snowboardovat v areálu Špičák. Tra-
diční termín zděděný po dlouholeté praxi paní učitelky Ku-
čírkové opět nezklamal.

Pět dní azura, kdy teploty šplhaly k 10 stupňům, si žáci 
naší školy nesmírně užívali. Učenliví sedmáci se naučili 
lyžovat za dva dny. Od středy se někteří pustili i do osvoje-
ní dovedností tolik populárního snowboardingu. Ano, mu-
seli jsme improvizovat za nemocnou p. uč. Křivánkovou, 
pro kterou jízda na snowboardu je vždy potěšením, ale na-
konec jsme našli řešení. Oslovili jsme bývalého žáka Mi-
chala Šveigra, který se role instruktora z lyžařské školy 
chopil znamenitě. Za krátký čas naučil žáky dovednostem 
tak, že zvládli sjíždět sjezdovky z vrcholu Špičáku.

Ve čtvrtek se naši žáci zúčastnili zimní olympiády  
v areálu Belveder na Železné Rudě a dosáhli vynikajících 
úspěchů. Pavlína Berková s přehledem ovládla svou ka-
tegorii a zvítězila. Kristián Koryťák obsadil krásné třetí 
místo. Těsně pod bednou zůstaly děvčata Simona Berková  
a Viktorie Schneedörflerová. A ani v běžeckých disciplí-
nách jsme nezůstali bez úspěchu. Ve štafetě jsme obsadi-
li druhé místo ve složení Šafaříková, Ledvinová, Mrázová  
a k tomu přidala Anička Šafaříková krásnou bronzovou 
placku v jednotlivcích. 

Účastníci lyžařskéhu kurzu.

Obrovské poděkování nepatří jen samotným aktérům, 
ale hlavně rodičům, kteří na vlastní náklady dětem zajistili 
dopravu a zároveň připravili servis.

Tradiční zakončení kurzu karnevalem i přes postupující 
zdravotní problémy s chřipkou některých žáků nechybělo. 
Děti si zhotovily masky a všichni jsme se náramně pobavi-
li. Celý týden se nám líbilo na svahu i mimo něj, když tak 
přemýšlím, o tom to vlastně všechno je.

Za vedení školy musím naše žáky pochválit, poněvadž je 
příjemné slyšet od spolubydlících, jak úžasné a slušné dětič-
ky máme. Věřte, že už dávno tohle není samozřejmostí.   
                                     Mgr. Karel Kalivoda 
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Starším žákům SKP Okula se dařilo 
Starší žáci SKP Okula Nýrsko pokračovali v zimní pří-

pravě na jarní sezónu. V tomto období se zúčastnili dvou 
halových turnajů. A dařilo se jim. Na prvním turnaji v do-
mácím prostředí nýrské sportovní haly v konkurenci sed-
mi týmů z Plzeňského kraje nestačili pouze na tým FC Ro-
kycany, který hraje Českou ligu starších žáků, a obsadili  
2. místo. Výsledky našeho týmu:
SKP Okula Nýrsko – Start VD Luby         4 : 1
SK ZČE Plzeň – SKP Okula Nýrsko         0 : 2
Senco Doubravka – SKP Okula Nýrsko         0 : 1
SKP Okula Nýrsko – SK Kdyně 1920         2 : 1
SK Klatovy 1898 – SKP Okula Nýrsko         0 : 1
SKP Okula Nýrsko – FC Rokycany         1 : 3

Sestava týmu: Bastl Martin, Brož Michael, Hájek Ma-
tyáš, Hoidn František, Jarko Martin, Pavlík Jakub, Mašek 
Zbyněk, Šmíd Martin, Toul Martin, Vacek Adam, Pukač 
Kristián.

Ze zápisu ve škole.

Vpředu zleva: Malát Filip, Toul Martin, Vacek Adam, Pukač Kristián.
Vzadu zleva: Valenta Matěj, Šmíd Martin, Bastl Martin, Mašek Zbyněk, 
Jarko Martin, Pavlík Jakub.

Druhý turnaj jsme absolvovali 15. února ve Kdyni. 
Tohoto turnaje se zúčastnilo osm týmů systémem každý  
s každým. Náš tým předváděl během turnaje nejlepší a nej-
vyrovnanější výkony a za podpory fanoušků celý turnaj za-
slouženě vyhrál. Výsledky na turnaji:
SKP Okula Nýrsko – SK Kdyně 1920 „B“       3 : 0 
(Mašek, Bastl, Jarko)
SKP Okula Nýrsko – SK Kdyně 1920 „A“        0 : 1
SKP Okula Nýrsko – Start VD Luby        2 : 0 
(Pavlík, Pukač)
SKP Okula Nýrsko – TJ Dynamo Horšovský Týn       3 : 0 
(Jarko, Pavlík, Vacek)
SKP Okula Nýrsko – Sokol Mrákov        4 : 0 
(Malát, Pavlík, Mašek, Vacek)
SKP Okula Nýrsko – SK Klatovy 1898         0 : 0
SKP Okula Nýrsko – FK Staňkov         2 : 0 
(Pavlík, Mašek)

Na závěr turnaje byly vyhlášeny individuální ceny. Mezi 
oceněnými byl i Jakub Pavlík, který se stal po rozstřelu (po-
kutové kopy) nejlepším střelcem turnaje se 4 góly.  

Mgr. Ivan Pavlík        

Předškoláci dostali
u zápisu drobné dárky

Zápis žáků do 1. třídy se uskutečnil 4. února 2015  
v milé a příjemné atmosféře ve slavnostně vyzdobených 
třídách. Paní učitelky přivítaly celkem 35 dětí (včetně od-
kladů z minulého roku), které formou hry předvedly, co 
všechno již umějí a znají. Budoucí prvňáčci překvapovali 
svými schopnostmi a dovednostmi a všechny učitelky po-
těšil zájem o naši školu. U 4 dětí uvažují rodiče o odkladu 
školní docházky. Každý budoucí prvňáček obdržel pamět-
ní list, medaili, různé školní potřeby a upomínkové před-
měty od žáků naší školy a od sponzorů, kterým bychom 
chtěli touto cestou poděkovat. Celkem je do 1. ročníku za-
psáno 31 dětí.                                             Mgr. Ivan Pavlík

Nabídka třídy 
s menším počtem dětí

Vážení rodiče, milí předškoláci,

dne 4. 2. 2015 proběhl na naší škole zápis do 1. roč-
níku ZŠ, při kterém jsme zapsali celkem 31 budoucích 
prvňáčků. Velice rádi bychom v příštím školním roce 
otevřeli dvě první třídy. Proto si dovoluji oslovit Vás, 
kteří jste nebyli u zápisu v naší škole, a nabídnout Vám 
vzdělávání ve třídě s menším počtem dětí.

Věřím, že tuto nabídku zvážíte.

Mgr. Ivan Pavlík,ředitel školy

Kontakt:
Tel.: 606 416 072
e-mail: pavlik@zsnyrskokom.cz
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„Buď sbohem počítači, telefone a tablete. Loučím se  
s tebou na celý víkend, jdu totiž do přírody a tam se mnou 
nesmíš.“ Tak asi takhle se loučily děti se svými elektro-
nickými přáteli v sobotu 17. 1. 2015. A věděly, že se lou-
čit musí, protože nejdou poprvé, vždyť jsou už velcí tram-
pové, kteří mají za sebou minimálně tři podobné akce. 
Zkrátka zkušeností na rozdávání. Poměr byl vcelku slušný  
– 10 dětí na 6 dospělých. Nejmladším souputníkem byla 
pětiletá Adélka. 

Pátek, den příprav. „Mami, kde mám ten spacák? Mami, 
kde mám tu karimatku? A mám si vzít prášky proti alergii? 

„Ale zlatíčko, je leden a ty je teď nepotřebuješ,“ odpo-
věděla maminka a přinesla pár náhradních ponožek, sve-
tr, mikinu, boty, tričko a spousty věcí, které by škvrně zá-
konitě zlomily vejpůl. Přebráno, vyřazeno, zkonzultováno, 
se strejdou Jirkou a teď honem do peří, ať už je konečně ta 
sobota. Ráno prší. Připravující strejdové a tentokrát zcela 
mimořádně i tetičky žhaví telefony, zda vandr neodvolat. 
Striktně ne, vždyť půjdem přes les a tam určitě pršet ne-
bude, a když nám trochu cestou zmoknou, tak je usušíme. 
Vždyť to z Nýrska do Staré Lhoty není taková dálka a na 
boudě je i roztopeno. Rozhodnuto, jde se. 

Dětský vandr ukázal,
že i tátové si umí hrát

V půl dvanácté dopoledne vyrážela malá parta dospě-
lých a velká kupa dětí z nýrského náměstí směrem na stará 
kasárna a cestou necestou na jih. Náš průvodce přes botani-
ku Martin stále zastavoval a ptal se naprosto cíleně: „Co je 
to za rostlinu, víte co je to za strom a je to jedlé?“ Při prv-
ním dotazu děti stály jako zkoprnělé a dospělí se mohli od 
většiny ratolestí dozvědět, že skoro všechny stromy jsou 
smrky. Kvůli dotěrnosti vedoucího Martina se jejich vědo-
mosti zlepšovaly. Ale to základní, co by měly děti vědět, to  
u nich Martin postrádal. Čím však překvapily byla odvaha, 
se kterou ochutnávaly lišejníky. Ty známe jako lidový pro-
středek k získání nejen vitaminu C. 

Asi po dvou hodinách jsme dorazili do osady T. O. Kar-
lovců ve Staré Lhotě. „Huráá.“ Kamna sálala, a tak jsme 
započali se sušením a krmením „dravé zvěře“. Mezitím, co 
děti jedly, byl čas připravit stopovanou. Úkolem bylo pro-
věřit jejich paměť z předešlé procházky – například: „urči 
tento strom, přines větvičku modřínu atd“. Za skrytého do-
zoru dospělých vyrazily postupně dvě skupiny a vrátily se 
v poměrně krátké době s odpověďmi. Obě skupiny uspěly, 
věk nebyl vždy hlavním měřítkem vědomostí. 

Když se začínalo pomalu stmívat, Jirka zadal posled-
ní bojový úkol, který vycházel z toho, že správný tramp 
dokáže rozdělat oheň i v mokrém lese. Každá skupina do-
stala jen jednu stránku Nýrských novin. Když jsme vidě-
li, jak si dávají na čas s přípravou a vědí jak je důležitá 
samotná příprava pro následné zapálení, měli jsme oprav-
du radost, že se děti na předešlých vandrech něco naučily. 
Úžasný byl šestiletý Jiřík, nekompromisně dohlížel na do-
držování požárních předpisů a bezpečnost. Povedlo se, obě 
družstva asi po půl hodině zdárně zapálila oheň. Díkybo-
hu bylo jen vítězů. Vyhlášení následně proběhlo u plápo-
lajícího ohně, odměnou byly zakázané bonbony a čokolá-
da. Změnou pro děti bylo, když nenašly ve svých batůžcích 
kartáčky na zuby, pyžámka, bačkůrky, teplou sprchu a do-
konce ani maminku. A honem do spacáků. 

Naše představa, že po náročném dni budou spát, byla 
během chvilky rozfouknuta jako podzimní listí. Svišťata 
byla plná zážitků, není divu, že si chtěla hned vše povědět. 
Teprve pohádka v režii osadníka Guliho doprovodila malé 
trampy do říše snů. 

Neděle. Vstávat, nanosit dřevo, rozdělat oheň ať mů-
žeme uvařit polévku, udělat topinky a opéct nějakou tu ci-
buli. K snídani zahrál na kytaru osadník Venca, a tak jsme 
si i krásně zazpívali, aby nám ta cesta domů rychle utekla.

Děkuji dospělým i dětem a Trampské Osadě Karlovci 
za příjemně strávený víkend.

Jiří Ferus a Zdeněk Pressl

V trampské osadě panovala dobrá nálada.

Rozdělat oheň se dětem podařilo i v mokrém lese.
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DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE

Podrobnosti o progra-
mu táborů obdrží zájemce 
v DDM Nýrsko. 

Jednotlivé tábory ne-
budou otevřeny, bude-li 
přihlášeno méně než 10 
účastníků. Tábory začína-
jí zpravidla v 8:00 a kon-
čí ve 14:30 hod., není – li 
uvedeno jinak. Týdenní 
program obdrží účastníci 
vždy první den akce.

Přednostně jsou na tá-
bory přijímáni žáci ZŠ. 
Na tábory konané v budo-
vě DDM je možno zajis-
tit dítěti oběd ve školní jí-
delně.

Podmínkou účasti na 
florbalovém táboře je 
vlastní hokejka, odpoví-
dající obuv a oděv. Pod-
mínkou účasti na cyklis-
tickém táboře je batoh, 
přilba a dobře seřízené 
jízdní kolo, za které zod-
povídají rodiče! Podmín-
kou účasti v táboře „Za 
hranice všedních dnů“ je 
platný cestovní pas a po-
jištění dítěte na každý den 
pobytu v zahraničí (5 dní).

Přihlášku nutno ode-
vzdat v DDM  Nýrsko do 
31. 5. 2015. Do tohoto 
data je nutno tábor i uhra-
dit. Upozorňujeme, že od 
15. 6. 2015 je DDM z pro-
vozních důvodů uzavřen  
a na pozdější přihlášené 
nebude brán zřetel. Zá-
pisné vracíme po předlo-
žení lékařského potvrzení  
o nemoci a to kromě stor-
no poplatku ve výši 10 %. 

Připomínáme, že kapa-
cita přihlášených na vět-
šinu táborů je omezena. 
Uchazeči nemohou být 
přijímáni dodatečně.  -pk-

Nabídka letošních příměstských táborů

Příspěvky do Nýrských novin zasílejte 
na e-mail: nyrskenoviny@gmail.com
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Dům dětí a mládeže Nýrsko zve všech-
ny zájemce na koncert Petry Černoc-
ké s Jiřím Pracným, který se uskuteční  
20. března 2015 od 19:00 hodin. Před-
prodej vstupenek v DDM.

16. února 2015 se konal v Kla-
tovech florbalový turnaj 6 – 7 tříd 
základních škol. Na tomto turnaji 
reprezentovalo DDM Nýrsko ně-
kolik našich svěřenců ve slože-

ní Kryštof Karlovský, Tomáš Kmeťo, Kristián Koryťák  
a v bráně Míra Mudra. Na turnaj jeli jako úplní nováčci, byli 
outsidery. Ale dokázali se v těžké konkurenci klatovského 
okresu vzepřít a vybojovali krásné 3 místo. Celkově bylo 
na turnaji 18 týmů, takže kluci hráli výborně. Navíc se hrálo  
3 + 1 (tedy 3 hráči v poli + jeden gólman), což znamená, 
že kluci prošli celým turnajem pouze ve čtyřech.

                                    Jan Polomis

Úspěšní florbalisté DDM.

Nýrští florbalisté uspěli
v těžké konkurenci

18. dubna zavítají do Nýrska tři rockové kapely, které 
ovládnou pódium místního kulturního domu. O jaké kape-
ly se jedná?  Isua, Gate Crasher a Lord rock! Akce vypuk-
ne od 20:00 hod..

Brněnští rockeři Gate Crasher jsou velice známí tím, 
že pravidelně vystupují spolu se zahraničními hvězdami 
jako je Ozzy Osbourne, Aerosmith, Korn a další. Na kon-
tě mají tři studiová alba. Jejich hit „Mrtvá“ se po čtyři týd-
ny umisťoval v Czechparádě na televizi Rebel na prvním 
nebo druhém místě. Mimo jiné vystoupí také 2. května 
spolu s kapelou Infinity v klubu Rachota (Blansko).

Isua je pětičlenná parta ze západu Čech, v jejímž čele 
stojí charismatická zpěvačka Giudi. A co další členové? 
Ruda Greif – baskytara, Robert – kytara a paličky od bi-
cích v rukou svírá Martin Boky Bock. Guidy jsme si moh-
li všimnout v soutěžích Czechtalent (2005 a 2007) a v top 
6 X-Factoru (2014). Mimo jiné čekejte upřímné české tex-
ty a vlnu pozitivní energie i melancholie. 

Nýrsko v rockových plamenech!
Lord rock – 

kapela jež po-
chází z blízké-
ho okolí a to z 
Klatov. Skupina 
Lord na podzim 
roku 2011 doslo-
va vstala jako fé-
nix z popela. Po 
delší odmlce na-
stoupili ve složení Zdeněk Novák – zpěv, Tibor Ďurica – 
kytara, Miroslav More – baskytara, Antonín Kaše – bicí 
a Petr Říha – kytara. 

V prosinci 2013 nastává další obrat a kapela má sta-
ronového zpěváka Alfonse „Alfu“ Twordyho, který s se-
bou přivedl na post druhého vokálu svého syna Davida. 
„Na svědomí“ mají 3 alba.                                    

Kateřina Pytlová
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Na letošní valné hromadě Sboru dobrovolných hasičů 
v Bystřici nad Úhlavou zhodnotil své aktivity i kolektiv 
mladých hasičů. Jejich textem tak navazujeme na bilanci 
dorostenců téhož sboru v únorovém čísle Nýrských novin.

Kolektiv mladých hasičů se v průběhu roku pravi-
delně schází každou středu od 17:00 do 19:00 hodin a to  
i o prázdninách. Naše činnost během roku 2014 byla vel-
mi rozsáhlá a bohatá.

V celorepublikové hře Plamen jsme si vedli následně. 
Z podzimního kola bylo mladší družstvo na 1. místě a star-
ší družstvo na 2. místě, což byly dobré výchozí pozice pro 
závěrečné kolo.

Začátkem roku 2014 jsme začali plnit další úkoly této 
hry, abychom v celkovém hodnocení nedostali zbytečné 
trestné body, čímž bychom se mohli připravit o stupně ví-
tězů. Jsou to zkoušky odbornosti, kde 18 členů kolektivu 
prokazovalo své znalosti z odborností „strojník“, „preven-
tista“, „cvičitel“, „kronikář“ a „velitel“ a všichni před zku-
šební komisí prokázali, že umí a zkoušku úspěšně složili.

Dále jsme se účastnili „Zimního setkání mladých ha-
sičů“ v Nýrsku a v zámeckém parku jsme každý odpraco-
vali dvě brigádnické hodiny při jarní přípravě našeho spor-
toviště. Odměnou nám byl po ukončení brigády táborák  
a opékání buřtů. 

Při závěrečném kole hry Plamen si mladší družstvo do-
kázalo bez zaváhání vybojovat 1. místo. U staršího druž-
stva jsme po nevydařeném požárním útoku již nedoufa-
li, ale v celkovém součtu nás nikdo nepředběhl a 1. místo 
bylo naše. V hodnocení kronik byla naše kronika vyhláše-
na na 3. místě. V běhu jednotlivců: Tomáš Kopřiva 1. mís-
to a Monika Malá 2. místo. Opět se nám podařilo s oběma 
družstvy vyhrát a tím si zajistit účast na krajském kole ve 
Všerubech u Plzně.

Před krajskou soutěží vedoucí připravili pětidenní sou-
středění v zámeckém parku, kde jsme trénovali a nacvičo-
vali všech šest disciplín hry Plamen. Pro co nejlepší vý-
sledek byly do obou družstev přibrány posily z SDH Ma-
lechov a SDH Dlažov. Soustředění bylo po všech strán-
kách velmi náročné a vysilující. Každý den jsme začína-
li v 8:00 hodin a končili v 19:00 hodin. Během cvičební-
ho dne jsme měli jen dvě hodiny na oběd a odpočinek. Pro 
vedoucí to bylo ještě náročnější, jelikož začínali již v 6:00 
hodin a končili v pozdních večerních hodinách.

Následovala dvoudenní krajská soutěž ve Všerubech, 
kam jsme odjeli ještě o den dříve a to proto, abychom si 
trochu odpočinuli a dobře se vyspali. Po příjezdu na mís-
to soutěže jsme vybudovali náš stanový tábor a prohlíd-
li již připravené závodní dráhy. Večerka byla v 22:00 ho-
din, ale mnozí z nás šli do stanů dříve. Ranní budíček byl 
v 7:00 hodin a po snídani jsme se začali připravovat na 
soutěžní den. Mladší družstvo v průběhu celého dne plni-

Malí hasiči z bystřického sboru
 měli úspěšný rok

lo disciplíny bez větších komplikací, což se bohužel u star-
šího družstva říci nedá. Hned při první disciplíně – štafetě  
4 x 60 metrů – obě z hlídek udělaly hrubé až nesmyslné chy-
by, což znamenalo 4. místo v této disciplíně. Členové starší-
ho družstva se po tomto výkonu přestali soustředit a vedou-
cím nezbylo nic jiného, než se je pokusit dostat zpět do psy-
chické pohody. Sobotní soutěžní den byl u konce a v neděli 
nás čekal pouze požární útok a běh jednotlivců. Po večeři si 
pro nás pořadatelé připravili zábavný program, do kterého 
byli zapojeni i vedoucí. Všichni se skvěle bavili.

Po prvním dni bylo po pěti disciplínách mladší druž-
stvo na průběžném 2. místě a starší na 4. místě. Neděl-
ní závěr patřil naší nejoblíbenější disciplíně – požárnímu 
útoku – a vedoucí dobře věděli, že ještě není nic ztraceno.

První pokus staršího družstva moc nevyšel a navíc byl 
pro krátkou hadici prohlášen za neplatný. Druhý pokus se 
zdařil a družstvo prokázalo, že umí. 1. místo v této disci-
plíně znamenalo zlepšení v celkovém hodnocení.

Mladší družstvo v obou pokusech prokázalo své kva-
lity a 1. místo v disciplíně. Po obědě byl připraven závod 
jednotlivců, který se nezapočítává do celkových výsledků. 
I zde jsme měli několik nadějných závodníků. V kategorii 
mladší dívky si Klára Malá vybojovala 1. místo a stala se 
přebornicí kraje. V kategorii starší dívky naše posila z Ma-
lechova, Eliška Kabelková, vybojovala 2. místo. A v kate-
gorii starší chlapci obsadil 2. místo Tomáš Kopřiva.

Při slavnostním vyhlášení výsledků zaznělo, že v ka-
tegorii mladších žáků se na 2. místě umístila Bystřice 
nad Úhlavou, což se opakovalo i v kategorii starších 
žáků – opět 2. místo. Vyhrát se nám sice nepodařilo, 
ale obhájit druhé místo na krajské soutěži je také dobrý  
výsledek.

Zranění se nám mnoho let vyhýbalo. Bohužel si Petr 
Ďuriš při běhu jednotlivců poranil palec pravé ruky a při 
návratu domů jsme museli navštívit klatovskou nemocni-
ci. Ukázalo se, že palec je zlomený. A tak radost z úspěchu 
lehce kazila sádra na Petrovo ruce.

V podzimní části nového ročníku hry Plamen se obě-
ma družstvům podařilo podat nejlepší výkony a zajistit si 
1. místo v obou kategoriích.

V průběhu roku jsme se dále účastnili devíti soutě-
ží v požárním útoku. Mladší družstvo dokázalo obsadit  
3 x první místo, 2 x druhé místo, 2 x třetí místo, 1 x 4 místo 
a 1 x osmé místo. Starší družstvo získalo 6 x první místo,  
2 x druhé místo a 1 x třetí místo. Do těchto soutěží v požár-
ním útoku se podařilo sestavit ještě jedno družstvo slože-
né z mladších i starších členů kolektivu. Soutěžilo celkem 
4 x a prokázalo, že umí podat dobrý výkon. Tři třetí mís-
ta a jedno čtvrté je slušný výkon. Z uvedených devíti po-
žárních útoků bylo pět zařazeno do „Dětské hasičské ligy 
okresu Klatovy“. Obě naše družstva dokázala loňské vítěz-
ství obhájit a ligu vyhrát.          Pokračování na straně 12.
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Soutěž v branném běhu a štafetě CTIF 
v Běšinech je dobrou prověrkou našich 
schopností a ani zde jsme nemohli chybět. 
Zde starší družstvo vybojovalo 1. místo  
a mladší družstvo 2. místo. V celkovém 
součtu jsme opět získali i putovní pohár.     

Další branný běh jednotlivců v Chodské 
Lhotě dal možnost každému jednotlivci vy-
niknout. Do pěti věkových kategorií jsme 
nasadili celkem 8 osm závodníků a pouze 
dva z nich se neumístili na stupních vítě-
zů. Po mnoha letech se nám podařilo vyhrát  
i putovní pohár.

Na jedné ze soutěžích (v Běšinech) pro-
kazují své dovednosti i vedoucí. Vedoucí 
Luboš Matheisl prokázal, že umí a jeho vý-
kon byl oceněn druhým místem. Nejen mla-
dí hasiči se musí učit, ale i jejich vedou-
cí. Náročné dvoudenní školení v Běšinech 
úspěšně absolvovali Luboš Matheisl, kte-
rý obhájil vedoucího druhého stupně a no-
váček Jan Karel Hájek, který úspěšně složil 
svoje první zkoušky a tím získal kvalifikaci 
vedoucího třetího stupně.

V průběhu roku 2014 jsme se celkem 
zúčastnili sedmnácti soutěží, čtyřiceti devíti 
pravidelných schůzek, desíti mimořádných 
schůzek a čtrnácti nedělních schůzek v tělo-
cvičně. K dnešnímu dni je v našem kolekti-
vu 23 mladých hasičů.

V závěru chceme také poděkovat spon-
zorům, bez kterých by bohatá činnost ko-
lektivu mladých hasičů nemohla být provo-
zována.

Kolektiv mladých hasičů 
SDH Bystřice nad Úhlavou

TOTÁLNÍ VÝPRODEJ OBUVI

  -50%
pánská, dámská, dětská

letní, zimní, celoroční
 

od 1. 3. 2015 do vyprodání zásob

OBUV, Náměstí 756, NÝRSKOUzávěrka pro zaslání příspěvků 
do dalšího čísla je 20. března. 



PROMĚNY MĚSTA

Zřícenina hradu Pajrek se příliš nemění.
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V okolních obcích proběhl masopust již 14. února, ale 
v Nýrsku jsme se dočkali až 21. února, tedy přesně mě-
síc před příchodem jara. A právě jarní počasí předešlých 
dní vůbec nevytvářelo masopustní atmosféru. Ti, kteří se 
přišli v sobotu podívat na již tradiční masopust, pořáda-
ný Základní organizací Českého zahrádkářského svazu  
v Nýrsku, si mohli dopřát masopustní veselí se vším všu-
dy. Průvod masek – tradičních i netradičních – šel městem 
a lidé si je tak mohli prohlédnout hezky z blízka. Po skon-
čení masopustního průvodu bylo možné dál pokračovat  
v zábavě při hudbě a tanci v hasičské zbrojnici.

Nýrský masopust nám za krásného počasí zpříjemnil 
sobotní odpoledne a připomněl nám část našich tradic, 
které se lidé snaží i nadále zachovávat.          L. Klozarová

Masopust už tradičně
skončil u zbrojnice

3 x z nýrského masopustu.



KULTURNÍ AKCE
Náměstí
21. 3. od 15:00 hod. –  Loučení se zimou.
28. 3. od 15:00 hod. –  Vítání jara.

Turistické informační a kulturní centrum města 
telefon: 376 555 646, e-mail: ic@mestonyrsko, 

www.sumavanet.cz/icnyrsko

Otevírací doba 
Po – Pá: 10:00 – 12:00, 13:00 – 16:00 hod.

V městské knihovně
19. 3. od 16:30 hod. – Hudební čtení –  čtení pro děti s vý-
tvarnou dílnou.

V Muzeu Královského hvozdu
10. 2. – 29. 3. – Z historie hrazení pozemků od 12. stole-
tí – snímky letecké archeologie Mgr. Martina Měchury.

V KD-DDM
1. 3. od 14:00 hod. – Dětský karneval – volné téma, hraje 
živá kapela – BK Band.
7. – 8. 3. – Setkání oblastního vikariátu.
14. 3. od 20:00 hod. – Zahrádkářský ples.
20. 3. od 19:00 hod. – Koncert populární zpěvačky 
Petry Černocké.
21. 3. od 9:00 hod. –  Trhy se spotřebním zbožím.

Místní organizace Hnutí ANO Nýrsko 
připravuje v roce 2015 tyto akce:

Besedu s Václavem Pechou, 
několikanásobným mistrem ČR v rallye 

(březen – duben )
Cestu pohádkovým lesem v Hadravě 

(červen)
Budeme se spolupodílet na Traktoriádě 

v Bystřici nad Úhlavou 
(srpen)

Uspořádáme prohlídku vodního díla v Nýrsku 
(září)

Zajistíme průběh Drakiády v Nýrsku 
(říjen)


