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Úvodní slovo
Vážení čtenáři,

když se ohlédneme několik let 
zpět, únorové číslo Nýrských no-
vin bylo vždy z celého roku nejten-
čí. Letos tomu je spíše naopak, což 
je rozhodně dobře. Přinášíme Vám 
informace o nových i těch už za-
žitých aktivitách, které můžete ve 
městě navštívit, i bilancování něko-
lika organizací. Můžete si přečíst 
o úspěších mladého dobrovolného 
hasiče z Bystřice nad Úhlavou i za-
jímavou vzpomínku Soni Křečano-
vé na dnes už zaniklý nýrský mlýn, 
kde prožila své dětství. 

Říká se „únor bílý, pole sílí“, 
takže doufáme, že se alespoň tento 
měsíc dočkáme nějaké opravdové 
zimy a sněhové nadílky. 

Přejeme Vám příjemné čtení. 
Vaše redakce
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Malířské umění můžou 
pilovat děti i dospělí

Kurzy „Malování pro radost“ mají za sebou první měsíce činnosti. S velkým 
potěšením píšu tyto řádky, protože si všichni účastníci – ať už děti nebo dospě-
lí – zaslouží spoustu chvály. 

Pravidelně se schází celkem 14 dětí. Většinou tvoříme všichni stejné téma 
a přesto každý dětský obrázek je jiný. Maminky jistě prominou umazané oble-
čení a obličeje svých ratolestí. Počáteční komentáře: „To neumím, to nezvlád-
nu.“ střídají nyní věty: „Teto, trochu pomoz a já to pak chci domalovat sám, 
sama…“. V každé lekci děti překvapují svou fantazií a humorem. Na konci prá-
ce dáme všechny obrázky dohromady a díváme se na tu krásu a povídáme si, co 
se komu nejvíce povedlo. Každý malý malíř si pak s radostí odnáší domů své 
dílko, aby se mohl pochlubit celé rodině.

Na kurzu pro dospělé se sešla pestrá skupina žen různých profesí, kterou 
spojuje vždy dobrá nálada, chuť překonat sama sebe, tvořit a relaxovat. Vy-
zkoušely si již velký počet technik. Občas se sice najde někdo nespokojený  
s výsledkem, ale jsou u toho i slova: „Příště to dám…“. Zjišťujeme, které tech-
niky a motivy jsou pro každou z nás „šité na míru“ a jsou i takové, co zvlá-
dají vše. Jedna objevila v sobě talent na krajinomalbu, druhá má ráda práci  
s abstrakcí, další vyniká svými květinovými motivy, někdo rád fantazii a spon-
tánnost, jiný předlohy a řád, někdo akvarel a temperu, jiný tuš a pastelky. 

Pokračování na straně 3

Účastnící dětských kurzů malování.
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Investiční akce, které město
plánuje v roce 2015

Zastupitelé v rozpočtu města schválili na investiční akce 
v roce 2015 částku 31 milionů 820 tisíc korun českých.  
V plánu jsou zahrnuty následující akce:

„Chodník Chodská ulice“
cena 4,6 mil. Kč

„Přeložka elektrického vedení Chodská ulice“
cena 0,8 mil. Kč

„Chodník v ul. Petra Bezruče“
cena 1 mil. Kč

„Klatovská ulice – III. etapa“
cena 2,4 mil. Kč

„Rekonstrukce kulturního domu“
cena 6 mil. Kč

„Místní komunikace pod hydroglobem“
cena 8 mil. Kč

„Likvidace staré čistírny odpadních vod“
cena 1,3 mil. Kč

„Místní komunikace k areálu TS z Palackého ulice“
cena 3,5 mil. Kč

„Umělá ledová plocha“ 
– dokončení z roku 2014

Na některé z výše uvedených akcí již město získalo do-
tace (rekonstrukce KD, komunikace pod hydroglobem,  
likvidace ČOV) nebo o dotace bude žádat (komunikace  
k areálu TS), čímž se výrazně sníží finanční zatížení města.

(MěÚ)

Město zahájilo prodej 
stavebních parcel 

Město Nýrsko nabízí k prodeji stavební pozemky v lo-
kalitě u hydroglobu (nad centrální kotelnou) pro indivi-
duální výstavbu rodinných domků o výměře cca 900 m2 

a 1 x 1500 m2 včetně přípojek vody, kanalizace, elektři-
ny a plynu. 

Cena pozemků je 600,- Kč/m2 včetně přípojek vody, 
kanalizace, elektřiny a plynu. 

Bližší informace na tel.: 376 377 818 (nebo tel.: 376 
555 617) nebo na MěÚ v Nýrsku (p. Soušek, č. dveří 2, po 
předchozí telefonické dohodě).

Informace o dalších pozemcích určených k výstav-
bě naleznete na webových stránkách města na odkazu: 
http://www.sumavanet.cz/munyrsko/fr.asp?tab=munyr-
sko&id=1714&burl=&pt=DL.                                  (MěÚ)

INFORMACE 
Z RADNICE

Se zavedením nové technologie 
přijde i změna telefonních čísel

Počátkem tohoto roku došlo k modernizaci sítě telefo-
nů městského úřadu, pečovatelské služby, knihovny, infor-
mačního střediska a městské policie. Díky získané dotaci 
na propojení objektů města optickými kabely bylo možno 
využít modernější technologii, která zlepší a hlavně zlevní 
komunikaci mezi některými organizacemi města. V souvis-
losti s tím bylo nutné přečíslování telefonních čísel u výše 
uvedených organizací. Do konce měsíce března fungují čís-
la stávající, ale souběžně s nimi i čísla nová. Nové číslo na 
ústřednu MěÚ je 376 555 611, odkud budete přepojeni na 
všechny úředníky MěÚ a dále i zmiňované organizace, což 
doposud nebylo možné. Všechna nová tel. čísla budou bě-
hem února uvedena na stránkách města.                    (MěÚ)

Informační a kulturní centrum 
přesídlilo do jiných prostor

Od pondělí 19. 1. 2015 funguje přestěhované Turistic-
ké informační a kulturní centrum v Nýrsku na nové ad-
rese – Náměstí 123 (vedle městského úřadu). Otevírací 
doba zůstává stejná, tedy pondělí až pátek od 10:00 do 
16:00 hodin. Své služby nabízíme turistům i občanům 
Nýrska v nově zrekonstruovaných prostorách, kde mů-
žete získat aktuální informace o dopravě i třeba o Plz-
ni – evropském městě kultury 2015, dále nabízíme mapy, 
cestovní průvodce, stylové turistické suvenýry a v nepo-
slední řadě také mnoho dalších informací a zajímavostí  
o Nýrsku a jeho okolí.

Také chceme touto cestou poděkovat za spolupráci při 
stěhování Technickým službám města Nýrska. Díky jejich 
práci proběhlo náročné stěhování hladce a bez problémů.                              

 Pracovnice TIC Nýrsko

Nový interiér informačního centra.
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Malířské umění...
Pokračování ze strany 1

Účastnice kurzu malování pro dospělé.

Úspěšní hráči turnaje ve stolním tenise.

Utkání na turnaji.

Stanovený čas téměř vždy přetahujeme, protože kaž-
dá chce své dílo dokončit a věřte, že při společném tvoře-
ní čas utíká úplně jinak. Úžasné na tom je, že často ve sku-
pince vznikají nové nápady – co bychom mohly malovat 
a jak, co vylepšíme, co uděláme jinak. Ke stálé skupince 
se pravidelně přidávají ženy, kterým se uvolnila chvilka. 
Jsme moc rády, když někdo přijde a vnese dalšího tvůr-
čího ducha. Pro každého jsou dveře stále otevřeny. Naše 
práce je možno vidět i na našich stránkách (Facebook – 
“Malování pro radost v Nýrsku“), kde je každé tvoření 
podpořeno fotodokumentací o vzniku dílek a o tom co nás 
čeká v příštích lekcích.

Těším se na další setkání nad prázdným papírem, kte-
rý už nikoho neděsí a těším se na úžasné originální proje-
vy správných dětí a žen.              Mgr. Jitka Chaloupková

Pracovní nabídka
Dopravní zdravotnická služba Nýrsko 

hledá řidiče sanitního vozu.

uPožadavky:
- řidičské oprávnění skupiny B
- zdravotnický kurz / případně ochota kurz absolvovat
- dobrý zdravotní stav 
- komunikativnost
- schopnost dobrého zacházení s nemocnými lidmi.
- praxe ve zdravotnictví a v řízení aut je vítána
- bezúhonnost
- ochota sloužit noční, víkendové a sváteční příslužby.

V Nýrsku, 21. 1. 2015                                         
Petr Fritz

Dopravní zdravotnická služba
Petra Bezruče 158

340 22 Nýrsko
tel: 376 571 261 

e-mail: dzsnyrsko@seznam.cz

V sobotu 10. ledna se ve sportovní hale Základní ško-
ly v Komenského ulici v Nýrsku uskutečnil 1. ročník No-
voročního turnaje ve stolním tenise. Turnaj byl připraven 
pro žáky a pro dospělé. Právě v sobotu 10. ledna mezi se-
bou poměřili své síly. Probíhaly opravdu líté boje. Všichni 
se snažili zvítězit, ale první může být vždy jen jeden. V ka-
tegorii žáků se vítězem stal Martin Šmíd, druhé místo vy-
bojovala Monika Malá a třetí skončil Šimon Švára. Na dal-
ších místech se umístili Jakub Pavlík, Josef Zach a Domi-
nik Vítovec.

Novoroční turnaj
se konal poprvé

Dospělí hráči trénují a soutěží již mnoho let. Také oni se 
snažili umístit se co nejlépe a nedali soupeřům žádný bod 
zadarmo. Zlatou medaili nakonec získal Václav Mixan, stří-
bro si odnesl Josef Strieženec a bronz Jan Tureček. Další tři 
místa obsadili Zdeněk Bouberle, Miroslav Vítovec a Miro-
slav Černý. 

Všichni zúčastnění žáci obdrželi věcné ceny a první tři  
i zasloužené medaile. Jen doufáme, že si na příští ročník 
přijde zahrát a procvičit si své tělo ještě více dětí. 

Sluší se také poděkovat sponzorům, bez nichž by se ten-
to turnaj nemohl konat. Poděkování tedy patří městu Nýrsko  
a Základní škole v Komenského ulici.

Za oddíl stolního tenisu Nýrsko Naďa Pellerová 
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Nezasloužená přednost
Je to opravdu k podivení. Naše muzeum nemá takovou 

návštěvnost, aby se ten, kdo nám poskytne materiál pro vý-
stavu, mohl těšit na výjimečnou publicitu. A přesto se to už 
několikrát stalo. Výstava „Tajemství krajiny“, která bude za-
čínat 10. února k nim bude patřit. Jako první budeme moci 
vystavovat soubor leteckých fotografií krajiny, které zachy-
cují historické uspořádání pozemků vzhledem k lidským 
sídlům. Krajina často prošla dramatickými změnami, a pře-
sto je v ní možno vypozorovat její původní rozložení, které 
pochopitelně mnoho napovídá tomu, kdo se chce z historie 
něco dozvědět. I když většina z nás nemá možnost jen tak 
létat nad krajinou, výjimečně se takový pohled může poda-
řit z nějakého kopce. Většina lidí nemá představu co letecká 
fotografie odkrývá, ale je kouzelné se do takových fotografií 
zahledět. O to více, když na naší výstavě budou snímky do-
provázeny odborným komentářem, díky kterému se dozví-
te věci, jež jste ani netušili. Autoři snímků, PhDr. Petr Braun  
a Mgr. Martin Čechura, jsou v oboru krajinné archeologie 
jedni z nejzkušenějších minimálně v Západočeském muzeu 
v Plzni, kde jsou také zaměstnáni. A když výstava o krajině, 
tak na naší výstavě dáme místo k vyjádření i bezděkovské 
rodině malířů, otci a synovi Anderlovým, krajinářům, pro 
které je krajina krásou i tajemstvím zároveň.

Minulý měsíc jsem psal o připravovaném „Roku Han-
se Watzlika“, a tak na jiné informace již nezbylo místo. Ten-
tokrát se můžeme pochlubit pozoruhodným prehistorickým 
nálezem. S Láďou Kurem se bláto nebláto touláme v těchto 
měsících po polích a před čtrnácti dny se nám podařil nález 
ve zdejším kraji zcela ojedinělý. Z pazourku vyrobený hrot 
šípu pravěkého člověka! Tak si děláme naději i v této oblas-
ti, že se podaří najít ještě něco dalšího, co by pomohlo blíže 
určit stáří osídlení v okolí. 

Na hlavní sezónu roku chystáme pochopitelně výstavu  
k ukončení světové války. Už více než rok se na ni pilně při-
pravujeme. Sbíráme informace, exponáty, zapisujeme, kde 
se co událo, kdo má jaké památky na válku a podobně. Proto 
budou k vidění naprosto unikátní předměty i fotografie, kte-
ré dosud ležely kdesi na polici či v zásuvce a dosud je kromě 
majitele nikdo neviděl. Budou se všem určitě líbit.

       Karel Velkoborský, Muzeum Královského hvozdu

Pejskovi raději granule
Výpravy rodiny na chalupu v Zelené Lhotě už byly pravi-

dlem. Pořád bylo co opravovat, upravovat, objevovat, či vo-
zit z Klatov tam, nebo něco jiného zpátky. Synové otci slou-
žili jako těžaři písku do betonu z blízkého potoka, jako mí-
chačka i jako vnitropodniková doprava na místo spotřeby. 
Mezitím se dalo odskočit na houby, které ostatně rostly všu-

Z NÝRSKÉHO MUZEA
de, takže se sbíraly i cestou na nákup. Matka měla pochopi-
telně na starosti stravování. A pes štěkání, hrabání a škem-
rání o něco dobrého, nebo nekonečné házení klacíku.

Vzpomínám si na jednu večeři po dobře vykonaném díle. 
Vůně, která se linula z kuchyně, dráždila všechny chuťo-
vé buňky už dávno předtím. Pak se na stole objevily krás-
ně ozdobené topinky s hojnou vrstvou voňavé pomazánky. 
Ruce se natáhly a každý se zakousl do té své. První sousto 
bylo lahodné, při druhém se zdálo, že pomazánka je trochu 
pálivá, při třetím jsme všichni zůstali s otevřenou pusou  
a chladili ji rychlým dýcháním. Tak krásné topinky a napro-
sto nepoživatelné. Jak se mohly do obchodu v pohraničí do-
stat ty nejostřejší papriky někde z maďarských rovin, bylo 
pro všechny záhadou. Nepomohlo dokonce ani odstranění 
pomazánky z opečeného chleba. Copak o to, dala se rych-
le připravit večeře jiná, ale co s tou původní? O své se po-
chopitelně hlásil pes, jakoby vytušil, že se naskýtá příleži-
tost k hojné hostině. Hned měl naservírováno chlebů do sy-
tosti! Vrtěl ocasem a porcoval jeden za druhým. Při čtvrtém 
se však rozpačitě zastavil. Chvilku se díval na chleby, pak 
na nás, a tu jeho pohled padl na lýkový koberec natažený 
po celé délce místnosti. Podotýkám, že kdybyste holou ru-
kou po tomto koberci přejeli, asi byste ji měli odřenou, ale 
pes začal svou tlamu drhnout bez přestání z jedné i druhé 
strany, jakoby to bylo jen dovádivé lechtání. Už si nepama-
tuji, jak dlouho to vydržel, ale od té doby vím, že maďarské 
papriky mají snad rádi v Maďarsku, proto je tam také pěs-
tují, ale v Čechách je až na výjimky nežerou ani psi.           

Karel Velkoborský

  Přednáška rozebere
poruchy učení 

Zajímá vás proč poruchy učení vznikají, jaké jsou 
příčiny, typy a projevy poruch? Jak probíhá vyšetře-
ní na potvrzení či vyvracení poruchy? Kdo toto vy-
šetření dělá? A zejména jak s dětmi, které mají poru-
chu učení, pracovat, jaké vybírat materiály? Toto vše 
se dozvíte na přednášce „Specifické poruchy učení“. 
Prostor bude i na vaše dotazy. Těším se na viděnou.

                  PhDr. et Mgr. Markéta Štochlová                                     
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Rok 2014 v Alfě Nýrsko, kterou provozuje Klub Alfa, 
patřil k těm klidnějším. Uspořádali jsme okolo dvou set 
klubových aktivit – především klubová posezení při spole-
čenských hrách, popovídání a sportu. Skoro za samozřej-
most již považuji týden přednášek na obou nýrských zá-
kladních školách. Tentokrát jsme byli pozváni i do Klo-
kánku v Janovicích nad Úhlavou a do základních škol  
v Dešenicích a v Železné Rudě. Na všech místech jsme se 
setkali s ochotou, vstřícností a kupodivu i se zájmem žáků. 
S některými jsem dodnes v kontaktu třeba na Facebooku. 
Vím, že pro mnohé z nich je to jen příjemně strávený čas – 
třeba místo matematiky – tyto přednášky však považuji za 
jeden ze střípků, které formují hodnoty mladého člověka. 
Používám přirovnání k výhybce – dnes jde o malou korek-
ci směru, ale ta v čase může způsobit zásadní změnu cíle.

V červenci jsme zaštítili a finančně podpořili horole-
zecký výcvik party mladých lidí, který se uskutečnil v Srb-
sku u Berouna. Taková akce se neobejde bez vzájemné dů-
věry, pomoci a týmového ducha. V říjnu odjela malá sku-
pinka na celostátní setkání mladých lidí, kteří nechtějí žít 
jen „pro sebe“. Cílem bylo posílit v nich odhodlání být pří-
nosem svému okolí. Věřím, že se z nich v budoucnu vy-
tvoří tým, který Nýrsku přinese něco dobrého.

Je to především vděčnost, která mě nutí poděko-
vat sponzorům a dárcům. Všechno stojí nějaké peníze  
a provoz Alfy není výjimkou. Jako každoročně jsou největ-
šími sponzory Jednota Bratrská Nýrsko a město Nýrsko. 
Zvláště přístupu vedení města si velmi vážím. Několikrát 
za rok se setkávám s vedoucími podobných aktivit jako je 
ta naše a musím říci, že i daleko bohatší města mají co do-
hánět ve spolupráci, zájmu a podpoře sociálních aktivit. 
Nýrsko má bezesporu svoje problémy. Ale vidím snahu  
o jejich řešení a to mě naplňuje optimismem.

Díky malému grantu MAS Ekoregion Úhlava se nám 
podařilo obstarat další vybavení do klubu, které je zpest-
řením volnočasových aktivit.

A jak bude u nás vypadat tok 2015? Pokud se vše po-
daří, určitě chceme zachovat rozsah služeb, které poskytu-
jeme. Konečně máme člověka s odpovídajícím vzděláním, 
který může naplnit kritéria sociální služby a celý projekt 
zaštítit. K tomu bychom ale potřebovali prostory s odpoví-
dajícím zázemím. Za srub ve Školní ulici jsme samozřej-
mě vděčni. S vedením školy výborně vycházíme a okol-
ní prostředí je skvělé. Ale bez vody a záchodu se to pro-
stě dělat nedá. Vstoupili jsme do jednání s vedením měs-
ta a intenzivně hledáme vhodné místo. Zřejmě to nebude 
rychle a najednou. 

Moje představa o budoucnosti je komplexnější a dlou-
hodobá. Zahrnuje klub, místo pro setkávání maminek  
s dětmi, dětské hřiště, místo pro menší společenské akce  
a především místo, které poskytne mladým lidem možnost 
brigády. Místo, kde se naučí jednání s lidmi, zodpověd-
nosti v nakládání s penězi a dalším sociálním dovednos-
tem. Zároveň by jejich práce přinesla určitý finanční pro-
fit, který by po čase a v ideálním případě zajistil finanční 
samostatnost celého projektu. Je to výzva a běh na dlou-
hou trať.

Přeji Vám všem pohodový, pokojný a úspěšný rok 
2015. Trochu opožděně, zato z celého srdce.

Za ALFU Nýrsko Petr Vaňkát

Klub Alfa rozvíjí aktivity mladých

Účastníci přednášky o Peru.

Z představení Frýdlantských dramatiků.

 Z akcí pro veřejnost bych připomněl vystoupení 
Frýdlantských dramatiků a přednášku o Peru spojenou  
s ochutnávkou kávy. Z obou akcí mám dojem vřelosti  
a otevřenosti.

Rok 2014 byl také rokem volebním. To se Alfy týká 
jen okrajově. Zmiňuji to proto, že jsem zaznamenal z řad 
starších a často bývalých členů klubu dotazy na téma koho  
volit. To považuji za dobré. Pokud mládež projevuje zájem 
o to, kdo bude ve vedení města a zodpovědně hledá dobrou 
volbu, je to známka jisté zralosti.
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Účastníci řečnické soutěže Young Demosthenes.

Mikulášská nadílka.

2 x ze stužkování IX.A.

Z NÝRSKÝCH ŠKOL
Základní škola, Školní ul. 

Ve škole je “kupodivu“ i docela dobře
 „Učíme se, učíme se, učíme se“, ale občas si každoden-

ní výuku podle rozvrhu zpestříme i nějakou zábavičkou. 
Chceme se pochlubit několika fotografiemi z akcí v prosin-
ci 2014 a v lednu 2015.                   Mgr. Alena Linhartová

uProdám zahradu a zděnou chatu pod přehradou 
ve Staré Lhotě. Mob.: 607 127 306

SOUKROMÁ INZERCE

Lyžařský kurz se vydařil.
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DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE

Dům dětí a mládeže nabízí 
mimo jiné šikovným děvčatům 
práci v mažoretkovém kroužku. 
Aby byla práce systematická, ve-
doucí se starají o děvčata všech 

Mažoretky čeká soutěžní maraton

věkových kategorií. V současné době jsou členkami dív-
ky ve věku od 5 do 16 let. Ve školním roce 2014/2015 se 
skupina rozrostla o 25 nových členek, které byly rozděle-
ny do 4 věkových kategorií. Pro zařazení do skupiny je je-
diným kritériem věk. 

Velice si vážíme především těch nejstarších dívek, které 
nám zůstávají stále věrné a stávají se z nich asistentky potřeb-
né pro nejmenší mažoretky. Zejména při přípravě na soutěž 
či veřejné vystoupení je pomoc zkušených děvčat nezbytná.

Děvčata jsou pilná a šikovná, proto mohou svým vy-
stoupením zpestřit celou řadu akcí ve městě či v okolí 
Nýrska. Skupina je zvána téměř každý víkend a vyjme-
novat všechna vystoupení, kterých se zúčastnila, by bylo 
velmi náročné. Reprezentace domu dětí a mládeže a měs-
ta Nýrska je na vynikající úrovni. 

I v letošním roce náš čeká soutěžní maraton, který za-
počne posledním víkendem v březnu, a už v současné 
době probíhají náležité přípravy. 

Novinkou pro letošní prázdniny je soustředění klubu 
Ametyst. V těchto dnech se již pilně připravuje. Tábor se 
bude konat v srpnu a bude na něm spolupracováno s výše 
zmíněnými staršími děvčaty, která budou mít možnost zú-
ročit své doposud získané dovednosti.

Celkovou nabídku letní činnosti DDM Nýrsko připra-
vujeme a zveřejníme v dalším čísle Nýrských novin. 

.                                       Bc. Pavlína Karlovská

Mažoretková družstva DDM Nýrsko.                         Foto 4 x Josef Kubát

Příspěvky do Nýrských novin zasílejte 
na e-mail: nyrskenoviny@gmail.com

V březnovém čísle Nýrských novin přineseme 
kompletní nabídku letních táborů 

DDM Nýrsko.
Uzávěrka pro zaslání příspěvků 

do dalšího čísla je 20. února. 
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Klubík Nýrsko funguje už více než 4 roky. Původně 
se maminky scházely pouze v úterý v DDM. Loni v září 
jsme se přestěhovali do nových prostor v základní škole 
ve Školní ulici (bývalá družina). Mohli jsme rozšířit na-
bídku služeb tak, abychom umožnili maminkám v Nýrsku 
a okolí využít aktivity, které zde chyběly. Mohou napří-
klad navštěvovat cvičení pro miminka od 4 do 8 měsíců  
a od 8 do 15 měsíců. Dále nabízíme cvičení maminek za 
přítomnosti dětí v prostorách Klubíku, nebo venku s ko-
čárkem. Maminky se tak mohou dostat zpět do formy a ne-
musí řešit hlídání. Navíc, když dítě vidí maminku cvičit, 
učí se, že pohyb je nedílnou a přirozenou součástí života. 

Další aktivitou pro maminky s dětmi do 3 (resp. 4 let) 
je „Výtvarníček“, ve kterém se děti učí pracovat s různými 
materiály, tvoří a hrají si – maminky jsou při tomto tvoření 
pomocí a oporou. Zároveň se snažíme, aby dětem umož-
nily projevit vlastní fantazii a zručnost. U tohoto tvoře-
ní není výsledek to nejdůležitější. Jde spíš o proces obje-
vování, překonávání a vyjádření se. „Výtvarníček“ máme 
otevřen i v odpoledních hodinách pro školkové děti, kdy 
navíc nabízíme službu vyzvednutí dětí ve školce a mamin-
ky si tak děti mohou převzít až po kroužku. 

V nabídce zůstal Klubík, což je pravidelné setká-
ní maminek a dětí, kdy si maminky mohou trochu od-
počinout od každodenní rutiny a děti jsou v kolekti-
vu. Rádi bychom nabídku Klubíku dále rozšiřovali – na-
příklad o kroužek cizího jazyka pro děti, které neumě-
jí číst a psát. V únoru se uskuteční ukázková hodina  
Angličtiny metodou „Helen Doron“. Tato ukázka je 
zcela zdarma. Kroužek se otevře pro naše děti podle  
zájmu. Na únor je také připravena beseda „Vývoj a po-

V Klubíku se děti ani maminky nenudí

ruchy řeči“, na které se mohou maminky dozvědět veš-
keré informace k tomuto tématu. Klubík také pravidelně 
pořádá besedu se zástupci úřadu práce z oblasti sociální  
(p. Ulrych) i pracovní (p. Tomaierová), na které se mamin-
ky mohou ptát na věci, jež je zajímají. 

Také pořádáme společné výlety – např. na Orlovické 
jezírko, vlakem na sníh do Železné Rudy či za objevová-
ním do „Domu divočiny“ v německém Ludwigsthalu. 

Snažíme se rozšiřovat nabídku aktivit a umožnit ma-
minkám a jejich dětem sociální kontakt i vzdělávání. Pro-
to například hledáme někoho, kdo by byl ochoten pomoci 
s vedením hudebního kroužku pro nejmenší děti tak, aby 
se seznámily s hudbou a rytmem. A také někoho na vede-
ní aktivit pro maminky. 

Budeme velmi rádi, když maminky přijdou a aktivně 
se do fungování Klubíku zapojí. Například v loňském roce 
maminka Katka K. zorganizovala výlet do „Playmobil par-
ku“. Jsme za to moc rádi, protože víme kolik času a práce 
to je. Přijďte mezi nás – Klubík Nýrsko najdete také na Fa-
cebooku, kde jsou i snímky z jednotlivých akcí a aktivit.

Zdenka Brettschneiderová

Klubík (pro všechny) – pondělí: 9:00 – 11:45 hod.
Cvičení  maminek s kočárkem – středa: 9:30 – 10:30 hod.
Výtvarníček (děti s maminkou) – středa: 10:30 – 11:15 hod.
Výtvarníček (děti 3 – 6 let) – středa: 14:45 – 16:00 hod.
Cvičení (děti 4 – 8 měsíců) – pátek: 9:00 – 9:45 hod.
Cvičení děti (8 – 14 měsíců) – pátek: 10:00 – 10:45 hod.
Na cvičení miminek a „Výtvarníčka“ se je nutno přihlásit 
předem (omezený počet míst) na mobilu: 723 475 441.

Pozvánka na vysokohorské dobrodružství
V Nýrsku máte jedi-

nečnou příležitost poslech-
nout si vysokohorské dob-
rodružství, které zažili čle-
nové expedice K2. 27. čer-
vence Honza „Tráva“ Tráv-
níček stanul jako pátý Čech  
a dvoustý na světě bez pou-
žití umělého kyslíku na vr-
cholu obávané, druhé nej-
vyšší hory světa – K2 (8 
611 m). Povedlo se mu to s 
Radkem Jarošem, který tím-
to výstupem dokončil Koru-

nu Himaláje. Honza si zdoláním K2 odškrtnul svou už 
čtvrtou osmitisícovku. Nenechte si ujít tuto jedinečnou 
přednášku a přijďte si poslechnout vyprávění o cestě na  
vrchol nejtěžší hory světa. 

Jak probíhala expedice? Jaké museli kluci řešit pro-
blémy? Jaké brali ohledy na jedinou ženu – reportérku 
Lucii Výbornou? Jak se vyrovnali s filmovým štábem? 
Jak se připravit fyzicky na takovou expedici? A jak psy-
chicky? To a mnohem více se dozvíte od samotného 
„Trávy“ 26. 2. 2015 v Městské knihovně v Nýrsku.

                                                     Mgr. Lenka Klozarová
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Adventní čtení v knihovně v listopadu loňského roku.

Hlavním posláním knihovny je zpřístupňování knihov-
ních dokumentů (beletrie, naučné literatury a periodik pro 
dospělé, děti a mládež), poskytování informačních slu-
žeb (např. bibliografické, faktografické služby a rešerše)  
a umožnění přístupu k informacím na internetu. Další 
služby, které může knihovna poskytovat, spočívají v kul-
turní, výchovné a vzdělávací činnosti. 

Nabídka knihovny je pestrá
V roce 2014 proběhlo 48 kulturních akcí (divadelní 

představení, zábavné pořady, přednášky, besedy, koncerty, 
společná čtení pro děti, výstavy), které navštívilo 5 086 di-
váků. Vzdělávacích akcí (knihovnické lekce pro základní 
školy, kurzy malování pro děti i dospělé, kurzy power jógy, 
Virtuální univerzita třetího věku, soutěže, turistické výlety, 
klub pletení atd.) jsme uspořádali 113 s návštěvností 1 681 
účastníků. Výdaje za kulturní a vzdělávací akce dosáhly za 
rok 2014 částky 249 677,37 Kč a jsou pokryty z rozpočtu 
města Nýrska. Příjmy jsou ve výši 201 720,- Kč.

Součástí Městské knihovny Nýrsko je také Kulturní  
a informační centrum města Nýrska, které sídlí nově na 
Náměstí čp. 123, kde můžete získat informace o zajíma-
vostech z Nýrska a okolí, kulturních a sportovních akcích 
a zakoupit suvenýry, mapy, pohlednice a knihy. Nabízíme 
rovněž černobílé a barevné kopírování a laminování do ve-
likosti A3. Za minulý rok navštívilo informační centrum  
3 194 návštěvníků, webové stránky využilo 4 681 osob.

A na co nového se můžete těšit v roce 2015? Připravi-
li jsme pro Vás nenáročné turistické výlety určené přede-
vším dětem a rodičům. Ve spolupráci s TJ Nýrsko uspořá-
dáme dva rockové koncerty. Nabídka ostatních akcí zůsta-
ne co do počtu na stejné úrovni jako v letech předchozích.

Naše velké poděkování patří spolupořadatelům a dob-
rovolníkům, kteří se zcela nezištně podílejí na organizaci 
kulturních akcí a akcí pro děti. 

Byly bychom rády, aby se uživatelé dozvěděli, že 
knihovna neslouží pouze jako místo pro vypůjčení oddy-
chové literatury a povinné četby, ale že je moderní infor-
mační a kulturní institucí poskytující rozmanité informa-
ce a pořádající celou řadu kulturních a vzdělávacích akcí 
pro širokou veřejnost. Knihovny jsou klidným a kultivo-
vaným místem pro setkávání lidí všech věkových katego-
rií a jejich výhodou je, že jsou dostupné každému. Připoj-
te se k nám!

Za MěK a IC Nýrsko Jarmila Poupová

Z aktivit městské knihovny.

Rok 2014 můžeme zhodnotit několika čísly. Knihov-
ní fond vzrostl o 834 nových knih a odebírali jsme 40 titu-
lů periodik. Nejpůjčovanější knihou byl kriminální román 
Andrey Kane Odložený případ a dále román Přítelkyně od 
Barbary Nesvadbové. Nejčastěji žádanými periodiky jsou 
Květy a Vlasta. Knihovní fond doplňujeme průběžně celý 
rok a nové knihy vybíráme tak, abychom vyhověly co nej-
většímu spektru čtenářů. Mezi periodiky můžete najít spo-
lečenské časopisy (Květy, Vlasta, Reflex, Instinkt apod.), 
časopisy o bydlení a zahradě (Domov, Bydlení, Zahrád-
kář, Receptář…), cestopisné a o přírodě (National Geo-
graphic, Koktejl, Moje země, Vítaný host…), historické 
a plné zajímavostí (Otazníky historie, Epocha, 100+1), 
ruční práce a kreativní nápady (Dekor, Ona ví, Creative 
Amos). Mezi nově odebírané patří Šumava, Rodina a ško-
la, Zdraví a D-test. Z dětských časopisů jmenujme alespoň 
ABC, Monster High, Bravo, Čtyřlístek a Sluníčko. 

Do knihovny se přihlásilo 497 čtenářů (z toho 120 do 
15 let), kteří si vypůjčili 24 858 knihovních dokumentů. 
Počet čtenářů je lehce zkreslený, neboť na jeden čtenář-
ský průkaz si chodí půjčovat více uživatelů např. mamin-
ka s dětmi. Veřejný internet využilo 470 návštěvníků. Na 
třech počítačích určených pro veřejnost lze také pracovat 
v programech Word, Excel a PowerPoint a poté si své prá-
ce vytisknout. V nabídce knihovny je též skenování, tisk 
(černobílý i barevný do velikosti A3), laminování a kopí-
rování. 
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Na nedávné valné hromadě Sboru dobrovolných hasi-
čů v Bystřici nad Úhlavou zhodnotili jeho členové činnost 
sboru za uplynulý rok. Své aktivity zde shrnuli také doros-
tenci sboru, kteří jezdí pravidelně na soutěže.

Každoročně naší dorosteneckou sezónu zahajujeme 
soutěží v Jablonci nad Nisou. Této soutěže se zúčastnili 
pouze Erik Kucharik a Jan Malast, kteří jsou nejstaršími 
členy našeho družstva. Mezi šedesátku nejlepších závod-
níků do druhého rozběhu se však neprobojovali.

První květnovou sobotu jsme vyrazili prověřit naše do-
vednosti na memoriál Vendulky Fránové do Plzně. Jede-
náct dorostenců a dvě dorostenky poměřili své síly s ne-
malou konkurencí z celého Plzeňského kraje. Rozděleni 
do tří věkových kategorií si nejlépe vedli v nejmladší ka-
tegorii: Tomáš Kopřiva (3. místo) a Michal Václavovic (2. 
místo). Ostatní naši dorostenci na stupně vítězů nedosáhli.

Hned druhý den v neděli jsme v našem zámeckém par-
ku nemohli chybět na okresním kole dorostu, kde jsme 
se utkali s ostatními dorostenci okresu Klatovy v disci-
plínách – běh na 100 metrů s překážkami, dvojboj a testy.
Bohužel někteří testové otázky podcenili a následné trest-
né body je v celkovém součtu připravili o stupně vítězů. 
Jedenáct dorostenců a dvě dorostenky (opět rozděleny do 
kategorií) si vedli následně. Nejmladší kategorie: Michal 
Václavovic (3. místo), Petr Ďuriš (2. místo) a Tomáš Kop-
řiva (1. místo). Střední kategorie: Luboš Matheisl (3. mís-
to). Starší kategorie: Erik Kucharik (3. místo). V kategorii 
střední dorostenky se Monika Malá umístila na 3. místě.

Poslední květnovou sobotu jsme vyrazili na krajskou 
soutěž dorostu, která se konala na zrekonstruovaném 
městském stadionu v Plzni. Zde jsme do bojů o postup na 
mistrovství nasadili sedmičlenné družstvo tvořené našimi 
závodníky i posilami z SDH Skelná Huť a SDH Male-
chov. Družstvo si vedlo velmi dobře, bohužel v každé dis-
ciplíně chybělo kousíček toho štěstíčka. Celkové 2. mís-
to na kraji není pro nás žádná ostuda, vždyť družstvo Žeb-
nice, které nás porazilo celé mistrovství dorostu vyhrálo  
a tím se stali jeho členové Mistry České republiky. V ka-
tegoriích jednotlivců jsme měli také několik závodníku.  
V nejmladší kategorii dorostenců to bylo velice zajímavé 
a dramatické. Na start se postavilo celkem pět závodníků  
a všichni byli z Bystřice. Při plnění disciplíny na 100 me-
trů překážek spadl Tomáš Matheisl z bariéry na ruku. Ná-
sledoval převoz rychlou záchranou službou do nemoc-
nice v Plzni. Bohužel diagnóza zlomeného zápěstí jeho 
účast na soutěži ukončila. Kvůli tomuto zranění nemohl 
Tomáš závodit ani na krajské soutěži hry Plamen. Velké 
poděkování patří Honzovi Šotovi, který se o Tomáše po 
tomto zranění postaral a velice si užil jízdu sanitkou po  
plzeňských silnicích. Ze zbylé čtveřice se o stupně vítě-
zů připravil svojí chybou v testech Jiří Holý, 3. místo ob-
sadil Lukáš Babka, 2. místo Michal Václavovic a 1. mís-
to a účast na mistrovství České republiky dorostu si zajis-
til Petr Ďuriš. Bohužel si Petr na krajské soutěži hry Pla-

Členové výboru a věřím že i ostatní členové SDH Bys-
třice nad Úhlavou děkují touto cestou Petrovi Grasslovi za 
vzornou a příkladnou reprezentaci našeho SDH.

Petr je členem teamu reprezentace České republiky  
a v průběhu roku se účastní mnoha celorepublikových sou-
těží, kde se snaží podávat co nejlepší výkony.

V soutěžích o Český pohár se Petrovi podařilo v běhu 
na 100 metrů překážek nejednou probojovat do nejlepší 
desítky a to samé platí i ve výstupu na věž.

Dorostenci SDH Bystřice bilancují
men zlomil palec pravé ruky, a tak se pro toto zranění ne-
mohl mistrovství zúčastnit. V kategorii dorostenek se o co 
nejlepší výsledky pokoušely Kateřina Hájková a Monika 
Malá. Na stupně vítězů však nedosáhly.

Soutěží pro dorost není mnoho, ale všichni dorostenci 
se v průběhu roku aktivně účastnili soutěží v dětském ko-
lektivu a ti starší v družstvu mužů.

Z důvodu dovršení věku dospělosti již s námi v příštím 
roce nemohou závodit Erik Kucharik a Jan Malast. Ostat-
ní dorostenci jim přejí mnoho skvělých výsledků v muž-
ské kategorii.

Také chceme poděkovat sponzorům, kteří nás podporu-
jí v naší činnosti, a také vedoucím za jejich trpělivost a čas 
věnovaný našemu výcviku.

Kolektiv dorostu má nyní jedenáct dorostenců a pět  
dorostenek.

Kolektiv dorostu SDH Bystřice nad Úhalvou

V  březnovém čísle Nýrských novin zhodnotíme ješ-
tě činnost kolektivu mladých SDH Bystřice nad Úhlavou.

Petr Grassl se stal
mistrem světa

Zasloužený úspěch.
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Městský úřad 
Nýrsko

Náměstí 122, 
340 22 Nýrsko

tel.: 376 555 611, 
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 

V krajském kole požárního sportu mužů se jako člen 
družstva Dehtín podílel na vítězství a následném postupu 
na Mistrovství České Republiky v Českých Budějovicích.

Na této soutěži Petr reprezentoval i SDH Bystřice a to 
ve výstupu na věž, kde obsadil skvělé 3. místo. Celé druž-
stvo tuto soutěž vyhrálo a všichni jeho členové se tak stali 
Mistry České Republiky.

Mistrovství světa ve Vsetíně se Petr zúčastnil jako člen 
reprezentačního družstva juniorů České republiky. Zde se 
družstvu podařilo vyhrát a tím se Petr i s ostatními členy 
družstva stal Mistrem světa v požárním sportu. V požár-
ním útoku zaběhli nový světový rekord.

K těmto dosaženým úspěchům Petrovi z celého srdce 
blahopřejeme a v další jeho sportovní činnosti přejeme co 
nejvíce úspěchů.

Ještě jednou Petře děkujeme.
SDH Bystřice nad Úhlavou

Na Čertovském rojení
se podílela řada lidí

 Dovolte mi, abych touto cestou poděkoval Vám 
všem, kteří jste se přišli podívat na „Čertovské roje-
ní“, jež se konalo 5. 12. 2014 na náměstí v Nýrsku. Ve-
lice nás potěšila hojná účast, která je rok od roku vět-
ší. Je to pro nás všechny velký závazek. Letos se sice  
akce konala s menším množstvím čertů, ale nově s po-
věstí  „O čertu a tovaryšovi“. 

Dále mi dovolte poděkovat firmě Greiner Aerospa-
ce za finanční podporu, panu Dvořáčkovi a městu Nýr-
sku za prostor, který k této akci využíváme, firmě Bu-
volss za technickou pomoc, Městské policii Nýrsko  
i Sboru dobrovolných hasičů Nýrsko a všem, kteří pro 
Vás tuto akci pořádali. Vězte, že je to kolem čtyřiceti 
lidí. Ještě jednou díky a čekáme na jakékoliv podněty 
od Vás.                             Za organizátory Pavel Stránský

Petr Grassler na soutěži.

Hrátky s čerty si děti užily.



Ráda bych připomněla jedno malebné místo a stave-
ní, kde jsem prožívala šťastné dětství – bývalý mlýn čp. 
636, jehož krásu a význam umocňovala řeka Úhlava. Po-
zůstatky této stavby bychom dnes už ale hledali marně. 
Stavení zmizelo v roce 1970 minulého století kvůli socia-
listické výstavbě silnice. Pro snažší orientaci dodávám, že 
nyní v oné lokalitě stojí na umělém násypu čerpací stani-
ce OMW. Ze zaniklé enklávy zde zůstal už jen „soused-
ní“ malý drážní domek s vysokým komínem. Poslední část 
mlýnského náhonu lze však ještě zahlédnout – jde o strou-
hu mezi tímto domečkem a silnicí na Klatovy. Možná bych 
měla zmínit ještě jednu zajímavost – s výstavbou totiž sou-
visela částečná regulace koryta řeky a během regulačních 
prací byl při bagrování paty mostu objeven vzácný kera-
mický střep! Jedná se o část menší misky, jejíž povrcho-
vá glazura má nazelenalou barvu s černými znaky či or-
namenty. Dozdobena je dvojitou rýhou a dno kameniny 
nese stopy jakési červené usazeniny. Předpokládám tedy, 
že miska byla obětní a určitě cizí výroby…

Po druhé světové válce – v době osídlování českého 
pohraničí – doputoval do Nýrska z Tetětic u Bezděkova 
i s celou svou rodinou můj děda Jaroslav Ryneš, jinak po-
tomek francouzských Hugenotů. Snad na všechny zapů-
sobilo mírně odlehlé zákoutí s mocným panoramatem Šu-
mavy od Prenetu až k Ostrému na východě, odkud slunce 
každé ráno posílalo své první paprsky. Jen kousek za do-
mem něžně šuměla řeka Úhlava, od níž kdysi něčí pracovi-
té ruce zbudovaly a odklonily mlýnský náhon pro kolo na 
spodní vodu a obhospodařovaly celý komplex. 

Vzpomínka na ztracený mlýn                     

Vzpomínám si, že v polovině šedesátých let byl při drob-
né rekonstrukci podlahy nalezen „železný“ poklad – pečlivě 
nakonzervované nářadí, které dávalo tušit, jak pevná byla 
vazba německé rodiny k tomuto místu. Po Němcích zůstalo  
v domě i několik starodávných almárek a „skleníčků“  
v podkroví, se kterými si hrály „Rynešovic dcery“ se  
sestřenicemi od Böhmů. A ostatně v další generaci i já se 
svou starší sestrou. Horní patro mělo vedle komůrek ně-
kolik pokojů. „Černým“ či „Dřevěným“ byl nazýván tma-
vý pokoj kompletně obložený dřevem včetně stropu. Jeho 
okna zdobila štít. „Bílým“ jsme měli zase na mysli po-
koj hned u schodiště, jehož okna dotvářela průčelí. Po-
kojem „Červeným“ se označoval pokoj sváteční – podle 
sytě červených květů na zdech malovaných ve sloupcích 
šablonami. Kdo tam vyhlédl z okna, uslyšel jasně Úhlavu  
a spatřil přilehlý ostrov vytvořený mezi ní a ramenem ná-
honu, který ubíhal podél domu. V tu stranu leží západně 
Orlovice. Když se koupal v nachu, záře zapadajícího slun-
ce „Červený pokoj“ ještě více umocňovala. Stejný výhled 
měla i vedlejší místnost – menší příležitostná kuchyňka. 
Do přízemí stačilo už jen seběhnout po dřevěném scho-
dišti do chodbičky, do které vedlo několik dveří – hlavní 
dvojkřídlové vchodové, pak neméně frekventované dveře 
do prostorné obytné kuchyně, dále dveře do tmavé a stude-
né komory a nastálo uzavřený vchod do stáje, těsně scho-
vaný pod schody. Samozřejmě, že ale vše nejpodstatnější 
se odehrávalo právě ve velké obytné kuchyni, neboť tam 
se vždy topilo, tam babička vařila a hospodařila, kde se 
společně a ve svornosti stolovalo, snídalo, obědvalo i ve-
čeřelo a kde se také přijímaly milé návštěvy. A vždy byla 
nabídnuta domácí bábovka nebo buchta. V této místnos-
ti se také na jaře zahřívala vylíhlá kuřata a housata, v létě 
medoval med, nakládaly okurky a také se zde zavařova-
lo ovoce. Na podzim se už povařovala povidla a pekly po-
svícenské koláče. V zimě pamatuji zase draní peří, neboť 
děda se vedle zahradničení, včelaření, chovu ovcí, králíků 

Bývalý mlýn čp. 636 před rokem 1970.                       Foto: archiv autorky             

Místo, kde mlýn stával v současnosti.                     Foto: archiv autorky             

12



PROMĚNY MĚSTA

Hotel Radnice v proměnách času.
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Jaroslav Ryneš se svými dcerami.                          Foto: archiv autorky  

a slepic, chlubil i chovem obrovských Endemských hus. 
Vzpomínám, že v tomto srdci domu s pečlivým váleč-
kem a linkou na zdech, s okny plnými růžových muškátů,  
s velkými kamny a pecí, se stolem, židlemi, otomanem, 
honosnějším křeslem a nezapomenutelnou multifunkční 
bílou kredencí, bylo moc hezky a moc dobře. V kredenci 
se mimochodem našlo úplně vše – od kalendáře, drobných 
peněz, brýlí, inkoustové tužky, bloku, přes šití a korálky.

 Přes cestu bydleli sousedé Kohlbeckovi – v domku 
s čapím hnízdem na vysokém komíně. Když se stalo, že 
nám v parném létě vyschla studna, chodívali jsme pro vodu 
právě k nim. Drážní domek totiž ukrýval úžasnou pod-
zemní cisternu, která sloužila jako zásobárna vody parním 
lokomotivám. Vnitřek domečku býval ovšem krásně sta-
rožitný! Jednoho dne se po starším páru nastěhovali mlad-
ší manželé Kubíkovi. Se třetím majitelem drážního dom-
ku, panem Koláčkem, jsem se setkala až vloni. Tímto mu 
děkuji za voňavou kávu a za milé a pro mne vzácné po-
sezení. 

Minulost bývalého mlýna mi doma připomíná už jen 
malá vázička francouzské provenience, kterou jsme jed-
nou se sestrou objevily při hraní v bahně vysychajícího 
náhonu. Ze stodoly si ještě pamatuji odstavené a velmi za-
jímavé dřevěné soukolí mlýnského kola (zhotovené bez 
jediného kovového hřebíku), o jehož výkon socialistické 
hospodářství již nemělo žádný zájem. Dnes by tento uni-
kát jistě přivítalo i Technické muzeum v Praze. Nezapo-
menutelná byla i vůně sušeného sena a bylin, jež se prolí-
nala celou stodolou. Příjemnou a přirozenou kulisou bý-
vala směs zvuků doléhajících ze dvora – od snášejících 
slepiček, po kohoutí kokrhání, kejhání hus, pobekávání 
oveček, štěkot, také řezání dřeva, zvonivé plechové ťuká-
ní z nedalekých statků. Slyšet býval i maminky nádherný 
zpěv, když zrovna venku na sluníčku věšela babičce prá-
dlo vymáchané předtím na malé lávce v místech, kde se 
řeka opět setkávala s vodami náhonu plného bílých lek-
nínů. Večer pak vše utichalo; jen šumivá řeka orámovaná  
olšovím ševelila dál… Věřte mi, stále ji tam chodím po-
slouchat.                                                    Soňa Křečanová                                                                                            
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KULTURNÍ AKCE
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
13. 2. od 20:00 hod. – Rybářský ples.
14. 2. od 21:00 hod. – Valentýnská párty.
21. 2. od 9:00 hod. – Trhy se spotřebním zbožím.

ZŠ Školní ulice
13. 2. od 9:30 hod. – Klubík Nýrsko – ukázková hodina 
výuky angličtiny metodou „Helen Doron“.

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
3. 2. od 14:00 hod. – Virtuální univerzita třetího věku – 
Život a dílo Michelangela Buonarroti.
9. 2. od 16:30 hod. – Masopustní čtení – čtení pro děti 
s výtvarnou dílnou.
12. 2. od 18:00 hod. – Specifické poruchy učení – dia-
gnostika a reedukace – přednáška PhDr. et Mgr. Markéty 
Štochlové pro rodiče, pedagogy i ostatní zájemce.
26. 2. od 18:00 hod. – Honza Tráva na K2 – vyprávění 
o cestě na druhou nejvyšší horu světa, kde Honza Tráv-
níček stanul 26. 7. 2014 v 16:24 hod. jako pátý Čech na  
vrcholu.
28. 2. od 16:00 hod. – Vernisáž výstavy děl Mgr. Jitky 
Chaloupkové.
28. 2. – 31. 3. – Výstava děl Mgr. Jitky Chaloupkové.

O své zajímavé cestě na sever přišel mnoha zájemcům 
vyprávět v pátek 16. ledna 2015 do městské knihovny Lu-
káš Brtna z Nýrska (na malém snímku). Nebál se splnit si 
sen a vyrazil sám ve starší Škodě Felicii. Jeho cílem se sta-
lo nejsevernější místo kontinentální Evropy, kam lze zajet 
autem – mys Nordkapp. Cestu si pečlivě naplánoval a při-
pravil. Chtěl poznat přírodu, lidi a města. 

Z Nýrska na sever se vydal ve Škodě Felicii 

sku, přes lotyšskou Rigu dojel do litevského města Kau-
nas. Poslední zemí celé cesty se stalo Polsko. Tady si pro-
hlédl Biebrzanský národní park a města Varšavu a Krakov.

Celá cesta mu trvala 30 dní a ujel při ní téměř 9000 ki-
lometrů. Projel 9 států a navštívil 7 hlavních měst. Ale nej-
důležitějším jsou zřejmě zážitky, vzpomínky na setkání  
s lidmi a nádherná příroda. Již nyní začíná spřádat plá-
ny na další cestu. Kam? Buď na sever USA a do Kanady, 
nebo s Felicií do Turecka. To se ještě uvidí. 

Jitka Vlková

První zastávkou byl německý Ber-
lín a po něm Rostock. Odtud se pře-
pravil trajektem do Kodaně. Přes 
Öresundský most Švédskem do hlav-
ního města Stockholmu, dále přes 
Uppsalu, Hoga Kusten, Umeu a Lu-
leu k polárnímu kruhu. Nejen města 
se stala jeho zastávkami. Zájem o pří-
rodu ho přivedl i do národního parku 

Abisko. Další zemí bylo Norsko. Tady si udělal malou ne-
plánovanou (téměř 2000 kilometrů dlouhou) zajížďku na 
ostrovy Lofoty. A pak opět na sever. Dalším cílem byl prá-
vě mys Nordkaap. Ještě severněji lze jen dojít pěšky. Na 
toto místo zvané Knivskjelodden, kde se střetává Atlant-
ský a Severní ledový oceán, došel Lukáš během celodenní-
ho velmi náročného výletu. Pak nezbývalo nic jiného, než 
se otočit zpět a pokračovat dolů na jih. Cestou přes Finsko 
navštívil několik národních parků a hlavní město Helsin-
ky. Obrovským trajektem se přesunul do Tallinnu v Eston-

Lukáš Brtna promítal na besedě celou řadu fotografií ze své cesty. 


