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Změna uzávěrky 
pro zasílání příspěvků 

do Nýrských novin 
od příštího čísla

Vážení čtenáři a milí dopisovatelé 
Nýrských novin,

prosíme vás o zasílání vašich 
příspěvků již nejdéle do 15. kaž-
dého měsíce. Snažíme se o to, 
aby si každý z vás mohl svůj nýr-
ský zpravodaj zakoupit na svých  
oblíbených místech již úplně prv-
ní den každého měsíce. Takže by  
u vás měl být již od příštího čísla 
o celý týden dříve. Děkujeme tím-
to za vaše pochopení a těšíme se 
na další úspěšnou spolupráci.
Za celou redakci Nýrských novin 
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Zelenolhotský hřbitov získá 
nový vzhled díky spolupráci

Zhruba před třemi roky bylo zahájeno jednání ohledně stavebních úprav  
v areálu hřbitova v Zelené Lhotě. Tato jednání byla výsledkem společných schů-
zek pana doktora Richtera, rodáků ze Zelené Lhoty a části dosud žijících příbuz-
ných Němců, kteří tvořili výraznou část obyvatelstva do roku 1945. 

Jednání se v té době zúčastnili zástupci plzeňské diecéze, jako zástupci vlast-
níka nemovitosti, výše jmenovaná skupina občanů, zástupci dotčených orgánů 
státní správy, projektanti a starosta města Nýrska. Na tomto jednání byly před-
loženy dvě varianty návrhů na úpravu hřbitova. Přímo na místě byly posouzeny  
a bylo rozhodnuto, která z nich se bude dále rozpracovávat. Na základě tohoto 
stanoviska zadalo město Nýrsko zpracování projektové dokumentace. Jejím ob-
sahem je úprava plochy hřbitova, oprava hřbitovní zdi a oprava márnice.

Dne 29. 1. letošního roku proběhlo na faře v Nýrsku další jednání pracov-
ní skupiny. Na něm představil starosta města celou projektovou dokumentaci. 
Všichni přítomní pozorně vyslechli nové informace a podpořili navržené úpravy 
a pořadí jejich provedení. V první řadě budou realizovány úpravy plochy hřbito-
va tak, aby se mohla provádět bezproblémová údržba sekáním. V další fázi bude 
opravena obvodová zeď a jako poslední i márnice. 

V další fázi jednání se řešila finanční otázka celého projektu. Německý spolek 
přislíbil finanční podporu zejména první etapy. Město Nýrsko bude jednat o pod-
poře pro rok 2017 a bude se snažit obsadit některý z dotačních projektů. Církev 
bude rovněž usilovat o finance na příští rok.                          Ing. Miloslav Rubáš                                       

Česko-německá pracovní skupina, která připravuje rekonstrukci hřbitova v Zelené Lhotě. Na 
snímku zleva: Dr. Richter, pan farář P. Potega, bývalý starosta Lamu pan Bergbauer, součas-
ný starosta Lamu pan Rozberger, starosta Nýrska Ing. Rubáš a dále zástupci německého spolku.
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Zastupitelé schválili
peníze na podporu sportu a kultury

Na svém prvním veřejném zasedání v roce 2016 se 
sešli zastupitelé města 29. 2. Jedním z projednávaných 
bodů bylo navýšení počtu zaměstnanců odboru sociálního  
a zdravotního. Důvodem jen nárůst administrativní i te-
rénní práce tohoto odboru s ohledem na nárůst počtu opat-
rovanců, kdy je město usnesením soudu ustanoveno ze zá-
kona jako opatrovník. Jedná se jednak o 61 klientů DOZP 
Bystřice nad Úhlavou, ale i občany města. Povinnosti opa-
trovníka jsou stanoveny občanským zákoníkem a jejich 
rozsah je značný. Ve všech jednáních opatrovance zastu-
puje osobně a s ohledem na ochranu jeho práv je povinen 
udržovat s ním kontakt, znát jeho zdravotní stav a v nepo-
slední řadě spravuje i jeho majetek v běžném rozsahu. Při 
péči o osobu žijící samostatně se jedná mimo výše uvede-
né i o zajištění nákupů, úklidu a osobní hygieny prostřed-
nictvím pečovatelské služby. Mezi další patří např. jedná-
ní na úřadech i doprovod k lékaři, zajišťování léků a jejich 
správné dávkování atd.

Dalšími body programu bylo poskytnutí finanční po-
moci občanům města, ale i dalším organizacím působícím 
na území města těmito způsoby:
1. Půjčka na obnovu bytového fondu

Zastupiteli bylo schváleno vyhlášení výběrové říze-
ní na poskytnutí půjček z „Fondu rozvoje bydlení Měs-
ta Nýrska“. Půjčka je výhodná pro svou nízkou úrokovou 
sazbu. Využít ji lze na obnovu a modernizaci bytového 
fondu. Podrobnější informace i tiskopis žádosti nalezne-
te jednak na adrese http://www.sumavanet.cz/munyrsko/
dalsi.asp. ale získáte je i na Finančním odboru MěÚ Nýr-
sko (tel.: 376 555 627). Žádosti lze podávat nejpozději do 
6. 4. 2016, samotné výběrové řízení pak bude v týdnu od 
25. do 29. 4. 2016.
2. Dotace do sportu, kultury a zájmové činnosti v Nýrsku

V roce 2016 se počítá s částkou 1,3 mil. Kč na pokry-
tí žádostí o dotaci pro sportovní organizace, pořadatele vy-
braných kulturních akcí a pro zájmové a společenské orga-
nizace na území města Nýrska, popř. fyzické osoby, kteří 
sportovní, kulturní nebo zájmové činnosti zajišťují.

Podrobné informace a žádost lze získat na stránkách 
města na adrese http://www.sumavanet.cz/munyrsko/dalsi.
asp. (prováděcí směrnice č. 22/2016) a také na Finančním 
odboru MěÚ Nýrsko (tel.: 376 555 626). Žádosti lze podá-
vat nejpozději do 6. 4. 2016, o některé dotační tituly pak  
v průběhu celého roku 2016.

Jedním z bodů jednání bylo rozhodnutí zastupitelstva 
jako valné hromady společnosti Nýrská teplárna, s. r. o., 
Nýrsko ohledně pracovně právních vztahů vedení společ-
nosti.

INFORMACE 
Z RADNICE

Městský úřad Nýrsko
tel.: 376 555 611

e-mail: info@mestonyrsko.cz

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 

Zastupitelé schválili také poskytnutí individuální dota-
ce Domu dětí a mládeže v Nýrsku ve výši 120 tisíc Kč na 
zajištění činnosti zájmových kroužků tohoto zařízení. Dal-
ší dotace ve výši 57 800,- Kč byla poskytnuta Muzeu Krá-
lovský hvozd Nýrsko na částečné pokrytí nákladů uskuteč-
něných výstav v letech 2014 až 2015 a na pokrytí nákladů  
s uspořádáním konference „Hans Watzlik – básník Šumavy“.

Z oblasti financí města byly projednány další body a to: 
1. výsledky hospodářské činnosti města v oblasti byto-

vého a nebytového fondu města. Hospodářská činnost měs-
ta za rok 2015 skončila se ziskem 4 160 505,- Kč. Opro-
ti příjmům, zejména z nájmů, ve výši 11 002 359,- Kč, 
byly celkové náklady spojené s údržbou a opravami toho-
to majetku města ve výši 6 841 854,- Kč. Nerozdělený zisk  
z minulých let je 274 153,- Kč. Pro rok 2016 byl schválen 
převod hospodářského výsledku do rozpočtu města ve výši  
5 800 000,- Kč. Jeho část bude použita na úhradu investi-
ce na vybudování bytů v nástavbě budovy v areálu Tech-
nických služeb města.

2. úprava rozpočtového výhledu města do roku 2021 
vychází z platné legislativy, která stanoví, že finanční hos-
podaření územních samosprávních celků se řídí jejich roč-
ním rozpočtem a rozpočtovým výhledem. Rozpočtový vý-
hled se zpracovává na období následujících pěti let a sesta-
vuje se mimo jiné na základě uzavřených smluvních vzta-
hů a předpokládaných daňových výnosů. V tomto obdo-
bí se předpokládají jako reálné roční investice z rozpočtu 
města ve výši 17 – 20 mil. Kč.

3. poskytnutí ručitelského závazku Technickým služ-
bám města Nýrska na nákup malého nákladního automo-
bilu, který bude využit na údržbu města Nýrska. Na jeho 
pořízení bude Technickým službám Nýrsko poskytnut Ko-
merční bankou a.s. investiční úvěr. Financující banka po-
žaduje ručení za tento úvěr a to formou ručitelského závaz-
ku zřizovatele příspěvkové organizace, tj. města Nýrsko.

Dalšími projednávanými body bylo schválení podání 
žádosti o dotaci Plzeňskému kraji na zajištění bezpečnosti 
zaměstnanců na některých odloučených pracovištích, pro-
jednání veřejnoprávních smluv na zajištění výkonu někte-
rých správních činností úřadu a dále nákup a prodej po-
zemků.                                                                       (MěÚ)

Uzávěrka pro zaslání příspěvků 
do dalšího čísla je 15. března. 
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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 případném 
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, lopa-
tu, 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

V minulých letech jsme již několikrát řešili problema-
tiku kaštanů v ulici Prap. Veitla. První posudek byl zpra-
cován v roce 2003 a ten nám ukládal provedení některých 
pěstebních opatření. Jejich provedením jsme dosáhli do-
časné stabilizace stromů. Bohužel, dle nového znalecké-
ho posudku, který jsme nechali zpracovat, nelze již dále 
odkládat potřebný razantnější zásah. Aktuální stav někte-
rých stromů je dle zpracovatele posudku, pana Ing. Kola-
říka, Ph.D., za hranou svojí životností. A nejen to. Do pro-
blémů se výše uvedené stromy dostávají zejména i se sta-
bilitou, což se projevuje zvýšením nebezpečím lámání vět-
ví, rozlomením kmenu nebo jeho částí. 

Kaštanová alej potřebuje
odborný zásah 

Některé stromy aleje jsou ve špatném stavu.

Oznámení 
Finančního úřadu Klatovy
Finanční úřad v Klatovech zajistil mimořád-

ný úřední den pro výběr daňových přiznání k dani  
z příjmů v Nýrsku. Tuto službu zajišťují zaměstnan-
ci FÚ Územního pracoviště v Klatovech a bude mož-
no vyzvednout formulář pro daňové přiznání k dani 
z příjmů fyzických osob za rok 2015, podat daňové 
přiznání a získat pomoc při jeho vyplňování.

Služba bude zajištěna ve společenském sále Měst-
ské knihovny v Nýrsku, čp. 81,  1. patro, v termínu: 
22. března 2016 v době od 13:00 do 17:00 hod.                                        

Ze zpracovaného posudku, který je k dispozici na měst-
ském úřadě u pana Souška, je patrné, že u 17 stromů jsou 
zcela zřejmé závady výše uvedené. Proto je nutné provést 
jejich pokácení a vysazení nových stromů. Vzhledem ke 
špatným zkušenostem z léta loňského roku, provede město 
tento zásah na podzim letošního roku. 

Kromě toho bude u 11 stromů provedeno vyšetření 
kmene pomocí zvukového tomografu a podle rozsahu zjiš-
těné interní infekce dojde k příp. úpravě rozsahu či typu 
navrženého pěstebního zásahu. Ten bude svěřen odborné 
aforistické firmě. 

Uvědomujeme si, že tato kaštanová alej je dominan-
tou této části města. Proto věnujeme náležitou pozornost 
celé akci a jsme přesvědčení o tom, že výše uvedeným zá-
sahem zachováme malebnost nábřeží i pro další generace 
nýrských občanů.                                Ing. Miloslav Rubáš

ZAMĚSTNÁNÍ

Firma Optoelektronika s.r.o. Nýrsko, Komenského 
870, přijme uklízečku s možností i na zkrácený úvazek.
Informace v sídle společnosti nebo na tel.: 376 383 049.

Ferienhotel Birkenhof v Grafenwiesenu (SRN) hledá 
spolupracovníky na pozici kosmetička, masér/masér-
ka, obsluha v restauraci, kuchař, pracovník ve wellness 
s možnosti zaučení na plný, částečný úvazek nebo výpo-
moc. Nástup možný ihned. Základy němčiny podmínkou. 
Žádost o pracovní místo možno zaslat na e-mail:

info@hotel-birkenhof.de, 
nebo telefonicky - tel.: 0049 9941 40040.
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Z NÝRSKÉHO MUZEA

Rok Antona Schotta
Tak už se milí čtenáři pouštíme do pátého ročníku při-

pomínek nýrských spisovatelů. Další pan učitel. Tenkrát 
už to tak bývalo. Tento se narodil právě před 150 lety,  
8. 2. 1866, v obci Uhliště. Pro bližší orientaci. Rodný dům 
stával v místech, kde silnice na Svatou Kateřinu prochá-
zí tím údolíčkem hned za Uhlištěm. Jmenovalo se to tam 
Klausen.

Neměl to jednoduché. Narodil se jako nemanželské 
dítě, a tak se do osmi let jmenoval po matce. Pak se rodi-
če přece jen vzali. Škola nikde v okolí nebyla, jen se jakýsi 
Johanes Gerl dětem věnoval a už tenkrát se ukázalo, že je 
malý Anton vnímavý a pilný kluk. Po obecné škole ho otec 
poslal na reálku do Plzně, ale stálo to všechno víc peněz, 
než otec, tkadlec Franz Schott, byl schopen vydělat. Tak se 
po roce a půl Anton vrátil do rodné chalupy. Musel pomo-
ci otci s výdělkem. Přece jen už se něco naučil. Mohl dělat 
písaře u dr. Rennera, nýrského advokáta. Jeho cesty z byd-
liště do Nýrska si pamatoval Josef Blau a poznamenal si: 
„V chatrném šatu v zimě nebo plískanici chodil kolem na-
šeho domu a lidé říkali, že je snad ze železa.“ Za dva roky 
si ho všiml okresní školní inspektor. Mladý Schott se totiž 
při svém zaměstnání stačil ještě po večerech vzdělávat. Ve 
Svaté Kateřině dostal místo provizorního výpomocného 
učitele. A za tři roky už skládal maturitní zkoušku na praž-
ském „pedagogiu“. A dál se vzdělával. Miloval i botaniku 
a zkoušel porozumět i astronomii. A to už byly roky, kdy 
se v novinách a časopisech začaly objevovat jeho povídky. 
Ani teď to neměl lehké. Kolegové z okolních škol ho jako 
řádně nestudovaného učitele příliš nebrali. A kupodivu.  
V roce 1891 mu vychází první román „Schwarzblatt“  
a brzy další, „Královský myslivec“. V té době učil v Ho-
dousicích. Po návratu na školu ve Sv. Kateřině se rozhodl 
s učitelováním skončit a věnovat se jen psaní. Ale ne jen u 
psacího stolu. Byl přítelem všech sousedů kolem, koupil si 
bývalou celnici v Zadních Chalupách, trochu polí k tomu 
a na nich hospodařil a dokonce byl nějaký čas v obci sta-
rostou. A stačil uspořádat obsáhlý herbář, maloval a kreslil 
pozoruhodné obrázky z okolí a vydal dokonce botanickou 
příručku se zaměřením na mechy a lišejníky!

Sedm dětí se mu v ten čas narodilo. Když odrostly, aby 
bylo o ně postaráno, prodal dům a odstěhoval se do Hor-
ního Rakouska, do více zalidněných míst, aby děti moh-
ly studovat. Postihla ho první válka, nejen tím že byl do ní 
povolán, ale i tím že jeho dům poničili ubytovaní vojáci.  
A psal a psal. Během nějakých sedmi let 22 povídek a ro-
mánů! A za celý život? Půl stovky románů a povídek ne-
počítaně. Lidé ho rádi četli. Četli totiž o sobě. O obyčej-
ném životě, tak jak ho znali. Však si také za honoráře po-
řídil i malý zámek Hueb poblíž Mettmachu. Ale nezapo-
mněl zajíždět do našeho kraje za starými přáteli a rodinou. 

Útrapy druhé světové války mu zhoršily zdraví. 4. 4. 
1945 umírá. Válečná bída způsobila, že nebylo kde koupit 
květiny, nedalo se vytisknout ani úmrtní oznámení. Je po-
hřben v hrobě rodiny své dcery Marie, provdané Pumber-
grové, v Mettmachu.

Karel Velkoborský, Muzeum Královského hvozdu

Italské cestování
Hranice se otevřely. Zatím sice ne docela, ale policie na 

hranicích s Rakouskem jen mávla rukou. Pokračujte. Na 
hranicích s Itálií už nebyl vůbec nikdo. Bylo to někdy v roce 
1998. Ještě jsme byli s mými syny vyjukaní z té volnosti, ze 
všeho dosud neviděného, v kapse trochu té cizí měny. Auto 
sloužilo nejen jako dopravní prostředek, ale i jako noclehár-
na. Naštěstí na to bylo dost veliké, vlastně bylo také znakem 
měnící se doby. Projezdili jsme celý sever. Poprvé viděli pro-
fesionální žebráky, kteří byli chvilku zkrouceni nemocí a pak 
si odskočili na svačinu, ve Florencii jsme ochutnali zmrzlinu 
drahou jako u nás celý oběd, ale dobrou tak, že každé líznu-
tí bylo jako sen o létání. S autem se ale nedalo zastavit všude 
jako u nás, soukromý pozemek nám sice připadal, jako že už 
tam padesát let nikdo nevkročil, ale podívejme, zrovna dnes 
odpoledne ano. A ty sochy, amfiteátr, paláce, balkon Julie, 
vodotrysky, gondoly, dálnice, horská údolí, odvážné mosty, 
čerstvě napadlý sníh uprostřed července!

Už jsme se pomalu vraceli. Nádherná temně modrá noc 
nás zastihla v Miláně. Postavili jsme auto do ulice za továr-
nou nedaleko centra, kde parkovala jen dvě tři auta, a šli se 
projít do nočního města. Při návratu už nebyla ulice tak ti-
chá. Aut přibylo, kolem nich postávaly skupinky mužů. Tro-
chu mi to vrtalo hlavou. Asi je blízko sportovní areál. Uloži-
li jsme se do spacáků a snad i usnuli. Postupem noci rušno 
přibývalo a nakonec už se téměř nedalo spát. Část ulice pod 
námi byla plná aut a rámusu jako na tržišti. Někdo odjížděl, 
jiný přijížděl, když někdo nakoukl k nám do auta, rychle jsem 
dělal, že spím, i když jsem pozoroval, co se děje. Ti muži mi 
nepřipadali jako sportovní fanoušci a navíc, kde se ještě ve 
dvě v noci sportuje? Ze spaní nebylo téměř nic. Ruch utichl 
až tak hodinku před svítáním a s rozbřeskem byla ulice stej-
ně opuštěná, jako když jsme do ní přijeli. Co to mohlo být za 
noční tržiště? Soukáme se z auta a rozhlížíme po okolí, které 
nám ve včerejším šeru uniklo. Na hradbě při chodníku mezi 
namalovanými srdíčky visí pár kousků spodního prádla, na 
zemi spousta čtvercových třpytivých obalů, sem tam louže 
rozlitého vína. Už asi vím, jaké tržiště! Tiše jsem doufal v ne-
vědomost mých synů a rychle zavelel k odjezdu.   

 Karel Velkoborský

Hádanka na měsíc březen
Kdo ji uhádne, má zdarma vstup do muzea.

Od skály se verše odráží,
píseň, rozpustilý smích,

činka, která pranic neváží,
láskou roztoužený mnich. 
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ZDRAVÉ VAŘENÍ

Milujete Vy nebo Vaše děti fastfoodová jídla, i když 
dobře víte, že tak, jak je fastfoodové řetezce nabízejí, jsou 
plné nezdravých tuků a se zdravou stravou nemají nic spo-
lečného? Dopřejte si tedy fastfoodové jídlo připravené  
z kvalitních surovin doma. Pak na něm není nic špatného. 

ŠPALDOVÉ TORTILLY S KUŘECÍM MASEM 
(inspirace z www.pazitka.cz) 

V tomto receptu se setkáme s máslem GHÍ – jde vlastně  
o přepuštěné máslo, které běžně používaly v kuchyni 
naše babičky a např. i známá kuchařka D. M. Rettigová. 
Nově je popularizované jako indické „ghí“, které se vyrábí  
z kravského másla. Dnes si o něm něco povíme a naučíme 
se jej i připravovat. Na 4 tortilly potřebujeme:

Suroviny
Těsto: hladká špaldová mouka – 150g,

 hladká celozrnná mouka – 100g, horká voda – 140 ml, 
máslo ghí – 50 g, sůl – 1 malá lžička
Masová náplň: kuřecí řízky – 2 ks, 

olivový olej – 2 polévkové lžíce, koření: paprika, 
grilovací sůl

Zelenina: rukola – hrst, cherry rajčátka – 10 ks, 
cibule – 1 menší, 

Hlávkový (ledový) salát – 4 listy, olivový olej 
a sůl dle potřeby

Dresing: zakysaná Smetana – 100 ml, pepř 4 barev,
 limetková (citronová) šťáva

Tortilly – prosejeme mouku, přidáme ostatní suroviny, 
prohněteme, vyválíme a opečeme na sucho z obou stran. 
Teplou tortillu potřeme dresinkem, přidáme list hlávko-
vého salátu, přidáme masovou směs, zeleninovou náplň  
a případně opět dresink, zabalíme.

Snažte se příliš nesolit a pokud připravujete i pro děti, 
pozor na ostré koření.

MÁSLO GHÍ  
(zdoj informací www.celostnimedicina.cz)

Máslo platí za výborný zdroj vitamínu A. Máslo obsahuje 
prakticky všechny vitamíny rozpustné v tucích, takže kro-
mě A zde najdeme rovněž vitamín D, E a protikrvácivý vi-
tamín K. Zmiňme také ještě omega 3 a 6 NMK – všechny 
tyto vitamíny si máslo Ghí zachovává.
Kvalitní máslo se v jídelníčku českého člověka vyskytova-
lo celá dlouhá staletí. Tehdy byla nadváha spíše výsadou 
vrchnosti, prostí lidé byli přirozeně štíhlí, protože se hýba-
li a konzumovali kvalitnější potraviny, které nebyly zatíže-
ny žádnými zbytečnými výrobními procesy, jako je tomu 
bohužel nyní. Máslo tedy netřeba vnímat jako hlavního vi-
níka nadváhy či obezity, i zde je ovšem třeba připomenout, 
že všeho s mírou.

Příprava
Masová náplň – maso omyjeme, nakrájíme na kostičky, 

přidáme sůl, koření, orestujeme, přiklopíme, aby se směs 
nevysušila.

Připravíme si zeleninovou náplň. Pokrájíme rajčata, ci-
bulku, přidáme rukolu, pokapeme olivovým olejem a leh-
ce osolíme. Opláchneme hlávkový salát a necháme si jej 
mimo.

Připravíme si dresink – zakysaná smetana, sůl, pepř, 
šťáva z limetky, já dala asi tak 1/2 polévkové lžíce, záleží 
na každém dle vlastní chuti.

Čím je ghí vlastně tak úžasné? 
Tím, že si zachovává všechny 
vitamíny jako čerstvé máslo. 
Tím, že postrádá všechny pev-
né mléčné části, můžeme jej 
používat také tam, kde je za-
potřebí vyšší teploty, nepřepa-
luje se (stupeň přepálení je až 
na 200 – 250 °C). Ghí neobsa-
huje sůl ani laktózu, a tak je přínosné pro ty, kteří nemů-
žou jíst mléčné výrobky. Ghí má přibližně 14 gramů tuku 
na polévkovou lžíci, aktivuje zažívací procesy, což pomá-
há zlepšit přijímání potravy. Při skladování nežlukne. Má 
úžasnou nasládlou oříškovou příchuť.
Ghí si můžeme zakoupit v prodejnách se zdravou výživou, 
pokud však použijeme kvalitní máslo, můžeme si máslo 
ghí připravit mnohem levněji doma.

 
Příprava

Kvalitní nesolené máslo s co nejvyšším obsahem tuku 
pomalu rozpustíme v hrnci se silným dnem. Na mírném 
plameni máslo provaříme cca 20 – 30 min. až do doby, 
než se z něj vyvaří všechna voda. Během vaření se na po-
vrchu vytvoří pěna ze syrovátky, kterou průběžně sbírá-
me lžící nebo pěnovačkou a odendáváme pryč. Odstraně-
ný tuk můžeme zužitkovat třeba do kaše.

Když se na dně objeví zlatohnědá usazenina, odstaví-
me hrnec z ohně, aby se nám máslo nepřepálilo. Po sebrá-
ní pěny a vyvaření vody zůstane v hrnci čirá zlatavá teku-
tina s usazeninami na dně hrnce. Toto je je ghí.

Necháme trochu zchladnout a teplé ghí zcedíme přes 
plátýnko nebo plenu do připravené nádoby ze silnějšího 
skla nebo keramiky.                               Anna Pláničková
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Sbor dobrovolných hasičů 
Bystřice nad Úhlavou bilancuje

Zásahy, soutěže dorostu, organizace rockových 
večerů, kultura ve vsi jako masopust a čerti, pomoc 
při údržbě okolí, to je jen základní výčet činnosti 

dobrovolných bystřických hasičů.

Dnešní bilancování minulé sezony můžeme začít u sou-
těží, kterých se družstva v jednotlivých kategoriích zúčast-
ňují po celý rok. Mladí hasiči mají svou NEJ soutěž celo-
republikovou hru Plamen. Cílem této hry je rozvíjet dětské 
znalosti, dovednosti a vědomosti v oblasti požární ochrany, 
proto se skládá ze šesti disciplín – závod požárnické vše-
strannosti, štafeta 4 x 60 metrů s překážkami, štafeta CTIF, 
požární útok s překážkami, štafeta požárních dvojic a po-
žární útok. Soutěž je i věkově rozdělena na mladší (do 11 
let) a starší (11 – 15 let). Mladší družstvo obsadilo 2. mís-
to, když se svými vlastními chybami připravilo o prvenství, 
starší družstvo prošlo všech šest disciplín bez sebemenší-
ho zaváhání. Všechny disciplíny vyhrálo a ještě si vyslou-
žilo bouřlivý potlesk ostatních závodníků, rozhodčích i fa-
noušků za skvělý čas 19,75 sekund v požárním útoku. Prv-
ní místo a postup na krajské kolo si tak nenechali uniknout. 
V krajském kole pak vybojovali krásné druhé místo. Ko-
lektiv se účastní mnoha soutěží během celého roku – např. 
branný běh, Sušický dvojboj atd. Pravidelně se zúčastňují 
Dětské hasičské ligy okresu Klatovy, ve které se již po tře-
tí stali mistry, nesmíme však opomenout 3. místo druhého 
staršího družstva. V letošním roce okusili atmosféru repub-
likové soutěže v běhu jednotlivců na 60 metrů Klára Malá  
a Marek Šota. Český pohár se skládá ze tří soutěží. V celko-
vém pořadí obsadila Klára 22. místo z 217 mladších závod-
nic a Marek skvělé 7. místo z 275 závodníků.

Další věkovou kategorií mezi hasiči je dorost, i ti jsou 
ještě rozděleni do kategorií mladší, střední a starší. Sou-
těží pro dorost není mnoho, ale všichni se v průběhu roku  
aktivně účastnili soutěží jak v dětském kolektivu, tak ti star-
ší v družstvu mužů a žen. První prověřil dovednosti memo-
riál Vendulky Fránové v Plzni, nejlépe si ve své věkové ka-
tegorii vedl Tomáš Kopřiva, který obsadil 2. místo. Další za-
stávkou byl bystřický zámecký park, kde měřili své doved-
nosti a vědomosti v disciplínách – běh na 100 metrů s pře-
kážkami, dvojboj a testy. Na stupně vítězů se probojovali ve 
svých kategoriích Lukáš Rajšl, Michal Václavovic a Moni-
ka Malá – 3. místo, Jakub Hájek a Tomáš Kopřiva – 1. mís-
to. Nejdůležitější soutěží bylo Krajské kolo v Plzni, kde po 
vydařené štafetě, testech bez chybičky a 100 metrech překá-
žek obsadili konečné 2. místo a to i přesto, že pro chybějí-
cího člena byli nuceni odstoupit z disciplíny požární útok.

Členem SDH je také Petr Grassl, který při reprezenta-
ci domovského SDH Bystřice vyhrál titul mistra republiky  
v disciplíně „Výstup do čtvrtého podlaží cvičné věže“. Jako 
člen družstva SDH Dehtín se účastní soutěží v požárním 

sportu. Při mistrovství republiky družstvo obsadilo konečné 
2. místo a Petr vyhrál běh na 100 metrů s překážkami. Patří 
do reprezentačního týmu České republiky, se kterým vybo-
joval 2. místo na mistrovství světa juniorů do 23 let v Bělo-
rusku a 3. místo na mistrovství světa v ruském Petrohradě.

Všem přejeme za redakci NN v nadcházející sezoně 
mnoho úspěchů.

Martina Bastlová, Informační centrum Nýrsko

Běh po kladině.
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Sportovní víkend v Nýrsku
 bude i pro nehokejisty!

• Chcete si zasportovat?
• Užít si legraci?
• Zlepšit se v technice hole?
• Zkusit střelbu na bránu?

Přihlašte se na hokejový víkend „na suchu “.
 Vhodný i pro holky.
Ročníky 2010 / 2002.

Informace: p. Růžičková 606 557 383

Trable s andělíčkem
Mám rád židovský hřbitovy. Už delší dobu jsou 

předmětem mého fotografického zájmu. Taky se mi  
v nich dobře přemejšlí. Nevím čím to je, ale myšlenky se 
mi tu v hlavě rovnají jako puzzle.

chvíli se z vedlejší zahrady ozvalo:
„Táto, pocem! Tady chodí nějakej div-

nej chlap. Sundal andílka a šmejdí s ním ko-
lem hřbitova.“ Když jsem se otočil, uviděl 
jsem paní. No, paní. Spíš sedmipaní. Táta 
se vynořil až po chvíli. Byl pravým opakem 
své ženy. Drobný mužík opatrně vykukoval 
za svou polovičkou. Na první pohled bylo 
patrné, že se mu do nějaké akce nechce. Že-
nuška se na něj ale zle koukla a mužík zmi-
zel v zahradě. Po chvíli se u hřbitovní zdi 
objevili chlapi dva. Druhý byl o poznání 
větší než mužíček ze zahrady. Paní dohlíže-
la, aby nezdrhli.

„Pane, co tu děláte?“ zeptal se ten vět-
ší. „Co je vám po tom?“ odpověděl jsem. 

„Je nám po tom, protože ste nám ukrad 
andělíčka.“ „Nic jsem neukrad, jenom vy-
půjčil.“ Chlapi se radili, mají-li zavolat po-
licii, nebo ne.

„Pánové, nechci vám do toho mluvit, ale 
za blbce budete vy. Dovedete si představit, 
jak se do vás už zejtra budou trefovat v hos-
podě?“ To zabralo. Nelíbilo se to však mili-
tantní paní. Vycítila ale, že chlapi se do ni-
čeho vehnat nedají. Něco zabručela a zmi-
zela v domě. Chlapům jsem vysvětlil o co 
jde a v dobrém jsme se rozešli. Když jsem 
andílka posadil na sokl, smál se až se za 
břicho popadal. Po chvíli za mnou křiknul:

„Díky za vejlet, pane. Už to tady byla 
nuda.“            

                               Mgr. Vojtěch Bunda

U jednoho židovského hřbitova stojí křížek. Křížek 
je nakřivo a na jeho soklíku sedí andělíček. Takový oby-
čejný plastový kýč, celý odřený s uraženou rukou. An-
dílek tu sedí už nějaký ten pátek. Posledně mě napadlo 
si kloučka půjčit, posadit ho na hřbitovní zeď a pokusit 
se něco vymyslet. Opatrně jsem plastiku sundal ze sok-
lu a vydal se podle hřbitovní zdi hledat pravé místo. Po 

Prodej  slepiček

Drůbež Červený Hrádek opět prodává slepičky typu 
Tetra hnědá a Dominant ve všech barvách. Stáří 14 – 19 
týdnů. Cena 149 – 180,- Kč/ks. 

Prodej se uskuteční 17. března 2016 od 17:50 hod.  
u vlakového nádraží v Nýrsku. Při prodeji slepiček 
nabízíme i výkup králičích kožek – cena dle poptávky.  

Informace: Po – Pá 9:00 – 16:00 hod. 
na mob.: 601 576 270, 606 550 204, 728 605 840
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Paní Zima Mařena Morenovatá se letos tváří tak vlast-
ně všelijak, koketuje s námi o tom, jestli tedy ano, půjdu 
tancovat či ne? A my už se s ní nebudeme mazlit a půjde-
me jí vyprovodit a to pěkně zvesela a s muzikou. A na to 
se, milí sousedé, sejdeme a i třeba z větší dálky sjedeme 
teď 12. března na třetí hodinu odpolední na naše nýrské 
náměstí. Po staročesku s bábami v zástěrách a čepcích si 
spolu vystrojíme tu Moranu zimu zimovatou. Navleče-
me jí do hadrů takových a starých a makových, nějaký ty 
vejce vajcovatý jí na krk zavážeme a na veselé rozlouče-
ní s ní ji spolu pak vyprovodíme. A na to, aby nám prá-
ce pěkně od rukou odsýpala, dobroty jak od maminky ku-
chařinky, ty staročesky upravené báby budou mít připra-
vené. Pěkňoučké kyselo budou vařit, zelné placičky sma-
žit, z lilků pomazánečku na domácí chléb kuchtit, různé 
zeleninky na zkvašený způsob nabízet. No to se lidi pře-
ce dobře pomnít musíme, když teď od tý zimy se na jaro 
a léto nový už zvesela a rádi chystáme, že? Dětičky naše 
budou s tetkama na jaro semínka síti, paňmámy s pantáty 
dobré pochutiny při veselé muzice ochutnávati a všichni 
se společně po sousedsku baviti. 

Městská knihovna ve spolupráci s manželi Vyskoči-
lovými pro vás všechny nachystali loučení s paní Zimou, 
které se koná na vědomost dáváme už tohoto 12. března 
ve tři hodiny odpolední. Srdečně vás pozýváme všecky!

Masopust u nás 
v Nýrsku stále žije

Díky místnímu svazu zahrádkářů se masopustní prů-
vod vydal městem již podesáté. A za to jim tímto děku-
jeme, že zachovávají pro město Nýrsko tuto radovánku 
spojenou s maškarními maskami a živou muzikou.

Sraz masek se již tradičně konal u moštárny, kde se 
většina členů zahrádkářského svazu vždy schází a při-
pravuje do svých kostýmů. Harmonika, bubínek a saxo-
fon muziky pana Vágnera byl již také nachystaný a moh-
lo se tak vyrazit za pobavením do ulic.

Jako každoročně se průvodu účastnil i Bacus v čer-
né rakvi. Figurína symbolizující zimu, kterou je potře-
ba již pohřbít. Jedna z hlavních organizátorek celé akce 
paní Pellerová, nabízela v masce ze svého soudku sva-
řené víno, kterým se mohli přihlížející a všichni účast-
níci zahřát.

Skvělý Charlie Chaplin, mušketýr, školník, harlekýn, 
nevěsta a ženich, červená karkulka s košíčkem, Mimoni, 
hippies lidi, jeptiška s farářem a další a další. Jen krát-
ký výčet letošních masek, kterých sice bylo o pár míň 
než ten loňský rok, ale byly i tak moc hezky nastroje-
né a připravené. Počasí masopustu také přálo, a tak se 
i trochu tančilo a bavilo, dětem byly rozdány sladkosti. 
A kdo chtěl a přišel, tak si určitě společně s nadšenci ze 
svazu zahrádkářů a ostatními užil i tento letošní, již de-
sátý tradiční nýrský masopust.                                        vk

Smrt Mařena plave po vodě, 
 nový líto k nám jede!

Až Mařenu utopíme, tak si 
jaro vyzdobíme! 

a komu se nelení, tomu jde 
i pletení!

Zimu zimovatou máme 
už týden utopenou, a tak se 
milí sousedé chystáme už 
na vítanou nového jara. Aby 
nám to jaro dobře vykvetlo, 
tak mu líto vyzdobíme a do 

čerstvý hlíny pak spolu zasadíme. Vejce barvama s dětič-
kama nazdobíme, z proutí věcí napleteme a pro paňmámy 
a pantáty pochoutky přichystáme. S veselou pak poskočí-
me a chmurnou náladu si zaženeme! Přijďte na náves za-
sejc jako předtím už v sobotu 19. 3. ve třetí hodinu odpo-
lední. Za všechny městská knihovna a manželé Vyskoči-
lovi.                                                                                 vk

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

Z masopustu: Mimoni.
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Jsou malí, ale šikovní!
Letošní zápis do 1. ročníku pro školní rok 2016/2017 

výstižně charakterizuje parafráze hlášky ze známé pohád-
ky, protože tak působila většina budoucích prvňáčků. Pře-
kvapovali nadšením, šikovností, komunikativností, na roz-
díl od minulých let i dobrou výslovností, znalostmi a do-
vednostmi i smyslem pro humor. Do školy prý se téměř 
všichni těší, takže… co víc si přát. 

Z NÝRSKÝCH ŠKOL
Základní škola Nýrsko, Školní ulice 

U zápisu.

Pozvánka
V letošním školním roce sice v jiném termínu, ale se 

stejným záměrem – pochlubit se, ukázat hezké prostředí 
školy, nové trendy ve výuce, výtvory žáků i jejich doved-
nosti v každodenní praxi, hlavně umožnit návštěvu výuky 
budoucím prvňáčkům nebo rodičům, příp. prarodičům sou-
časných žáků, aby své „ratolesti“ viděli takříkajíc „v akci“. 

Všichni jste srdečně zváni a 22. března 2016 budou dve-
ře naší školy otevřeny jenom pro vás!

Mgr. Alena Linhartová

V září 2016 budeme otevírat jednu první třídu a věříme, 
že se nové generaci našich žáků bude následujících 9 let  
v naší škole dařit. 

Možná si řeknete (už slyším některé naše současné 
žáky), že ty chudinky nevědí, do čeho jdou, ale nám peda-
gogům bylo velmi sympatické, s jakým odhodláním a na-
sazením vstupovali do pro ně neznámého prostředí a prostě  
a jednoduše jenom chtěli… A chtít je pro jakékoli člověčí 
konání, tedy i vzdělávání základem!

Velcí, ale také šikovní byli dívky a kluci z VIII. A, kteří 
v převleku za barevné pastelky zpestřili předškoláčkům pří-
chod a dobu čekání.

Zápis dětem zpestřili žáci osmé třídy.

Barevné pastelky v akci.
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VÍTÁNÍ NOVÝCH OBČÁNKŮ (18. 2. 2016)

Tomáš Tichota

Jan HerrmanMatěj Prodan

Adam Macháček

Veronika Křepelová

Matěj Žáček

Pavel Kysilka

Julia Rubáš

 noviny
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Jaro pomalu klepe na dveře a to pro nás „školkáčky“ 
znamená, že se blíží zápis do naší mateřské školy. Ten le-
tošní nás čeká ve středu 6. dubna 2016 od 9:00 do 15:00 
hod. Se zápisem je každoročně spojena i možnost v dopo-
ledních hodinách nahlédnout co se děje ve třídách u Mo-
týlků, u Koťat, u Včeliček nebo u Berušek. 

Zjistíte, že se u nás opravdu nenudíme. Přivítají vás tří-
dy plné hraček, které nám Ježíšek každoročně nezapomíná 
nadělovat. Děti se každodenně zapojují do společných her, 
cvičení, zpívání, učí se společnému soužití v kolektivu, re-
spektovat jeden druhého a hlavně samostatnosti.

Pro děti organizujeme spoustu dalších akcí, mezi které 
patří např. podzimní sportovní soutěžení s rodiči, čertov-

Základní škola a Mateřská škola, Komenského ul. 

Do Duhové školky nuda nepatří

ská a vánoční nadílka, vánoční besídka pro ro-
diče, divadla v MŠ a v DDM, návštěva kouzel-
níka, celodenní školní výlet, hudební a pracovní 
dílničky, plavecký výcvik pro děti odcházející 
do ZŠ, loučení s předškoláky a spoustu dalších. 

Pravidelně spolupracujeme s MěÚ Nýrsko 
při vítání nových občánků a se Svazem invali-
dů, pro které připravujeme vystoupení dětí na 
jejich setkáních.

Zveme tímto děti, které budou mít ve škol-
ním roce 2016/17 ten správný věk, pro vstup do 
naší Duhové školky, aby se přišly podívat a zjis-
tit, že k nám nuda nepatří.          

Kolektiv učitelek MŠ

Karneval v mateřské škole.

Poděkování...
Dovolte mi, abych všem zúčastněným poděkovala za 

spolupráci při zajištění koncertu našeho kamaráda Luďka 
„Mošta“ Mojžíše, který se konal 20. 2. 2016 v Nýrském 
kulturním domě pod názvem „Charitativní rockový večer 
pro kamaráda Mošta“. Toto uvedla jedna z organizátorek 
Iveta Dvořáková.

Tráva lyžaře neodradila

Poslední lednovou sobotu proběhl v Zelené Lho-
tě 3. ročník „Zelenské SKI“ – běhu na historických  
lyžích. I přes nepřízeň počasí se zúčastnilo docela vel-
ké množství závodníků ve všech kategoriích. Nechy-
běl ani sníh, který po vzoru světových závodů přivezli 
a vysypali alespoň do cílové rovinky účastníci závodu 
z nedalekých Hamrů.

13. února 2016 se v Zelené Lhotě konal tradič-
ní masopustní průvod za účastni mnoha pohádkových  
a jiných postav.

Náš kamarád prodělal v létě mozko-
vou mrtvici a od té doby tráví své dny 
v nemocnici. K vrácení do plnohodnot-
ného života je potřebná velmi nákladná 
rehabilitace, na kterou náš stát bohužel 
nepřispívá. Proto se jeho kamarádi roz-
hodli uspořádat tento koncert, kde za-
hrály kapely Maelström z Plzně, PPZ  

a Zoey z Nýrska, po kterém půjde veškerý výtěžek na 
jeho léčbu. Ještě jednou všem moc děkujeme.

Lidé mohou také přispívat na transparentní účet  
115 – 1910080227/0100, kde bylo vidět již před koncer-
tem, že osud Luďka Mojžíše není lidem lhostejný.

         Bc. Martina Bastlová



KULTURNÍ AKCE
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.

Ve společenském sále městské knihovny
1. 3. do 31. 3. – „Kambodža“ výstava fotografií Karla 
Kotěšovce.
3. 3. od 18:00 hod. –  „Návrat do Indie“ cestopisná bese-
da s Janou Dvorskou a Milošem Kašparem.
4. 3. od 18:00 hod. – Zdobení perníčků – pod vedením 
Radky Grösslové.
21. 3. od 16:30 hod. – Jarní čtení – čtení pro děti s výtvar-
nou dílnou.
31. 3. od 18:00 – „Kambodža“ cestopisná beseda Karla 
Kotěšovce.
.
V Muzeu Královského hvozdu
9. 2. – 17. 4. – „Kreslený humor Jiřího Pospíchala“ – výstava.

V KD-DDM
6. 3. od 14:00 hod. – Dětský karneval.
19. 3. od 20:00 hod. – Zahrádkářský ples.
23. 3.od 15:00 hod. – Blešák.
26. 3. od 20:00 hod. –  Extra band – velikonoční zábava.

Náměstí
12. 3. od 15:00 hod. – Loučení se zimou – vynášení zimy 
s M. a L. Vyskočilovými a MěK.
19. 3. od 15:00 hod. – Vítání jara – M. a L. Vyskočilovi 
a MěK.

Turistika
20. 3. – Jarní sraz v okolí Nýrska.
28. 3. – Velikonoční vycházka.

Připravujeme...
1. 4. od 18:00 hod. – Kurz (nejen) pletení – háčkování pod 
vedením Dáši Zelené.
8. 4. od 8:30 a 10:00 hod. – Čertův švagr. 
15. 4. od 19:00 hod. – Manželský čtyřúhelník.

V neděli 7. 2. 2016 se v DDM 
Nýrsko uskutečnil 1. ročník mažo-
retkové soutěže „Pohár Ametystu 
2016“. Soutěže se zúčastnilo 130 
mažoretek a 240 diváků. Děvčata 

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE

Poháru Ametystu se zúčastnilo 130 mažoretek

posuzovala zkušená porota, členové mají za sebou bohatou 
závodní kariéru. Byli to: František Čermák, Marie Sudová 
ml., Simona Ibermajerová, Miroslava Jehlíková a Marké-
ta Lukášová. 

Soutěž byla zahájena slavnostním nástupem pestrobarev-
ných týmů, úsměvů a očekávání, kde se představily všech-
ny kolektivy a také jejich trenéři. Mažoretky měly možnost 
soutěžit ve čtyřech věkových kategoriích: minikadetky, ka-
detky, juniorky, seniorky, v minitýmech – sola, dua, tria, uni-
formace, a ve velkých formacích. Děvčata předvedla krásné 
výkony, některé prvky odměnili diváci potleskem i během 
sestavy. Konkurence byla veliká, týmy působily vyrovnaně. 

Celá akce byla ukončena slavnostním vyhlášením vítě-
zů. Děvčata byla odměněna exklusivními medailemi vyro-
benými přímo pro tuto příležitost, diplomy a poháry. Abso-
lutním vítězem soutěže se staly kadetky z týmu Koloseum 
Dance team Štěnovice. Na úplný závěr byl nakrojen dort, 
který byl rozdělen mezi všechny zúčastněné. „Soutěž probí-
hala v příjemné atmosféře. Dívky si odvezly spoustu krás-

ných zážitků a cen.  Věřím, že se zde v příštím roce opět  
sejdeme alespoň v takovém počtu jako letos,“ řekla na zá-
věr hlavní organizátorka Eva Koryťáková.

Poděkování za přípravu a organizaci patří celému týmu 
DDM Nýrsko a rodinným příslušníkům zaměstnanců. Dále 
ochotným rodičům, kteří neváhali a pomohli se zajištěním 
zázemí akce. Byli to: paní Ullmannová, paní Malá, manže-
lé Kotrchovi, slečna Klugová a pan Kotlan.   

Mažoretky Ametystu tímto zahájily soutěžní sezonu 
2016, ve které se pokusí postoupit do finále MČR ve vý-
konnostní třídě B. Držte jim palce!                 DDM Nýrsko

Mažoretky Ametystu na soutěži.


