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Uzávěrka příspěvků je 15. srpna 2017. 

Aktuality z radnice 

Na veřejném zasedání zastupitelů 

města zhodnotili závěrečný účet 

města 
19. června se sešli zastupitelé v sále městské knihovny na dalším veřej-

ném zasedání. Projednalo se hospodaření města, které je příznivé. 

Ve zprávě předložené předsedkyní 

finančního výboru Heflerovou by-

lo konstatováno, že příjmy města  

roce 2016 činily 102 milionů ko-

run a výdaje 96 milionů korun. Při 

započtení nákladů na splátky úvěru 

a přebytku z roku 2015 vyplývá, že 

zůstatek roku 2016 je zhruba 6 mi-

lionů korun. Tyto finance budou 

použity na investice v následujícím 

období. 

Jako každoročně bylo účetnictví 

města přezkoumáno auditorem  

a jeho zpráva neobsahuje žádná 

rizika, která by mohla mít význam-

ný dopad na hospodaření města. 

Ve zprávě je rovněž uvedeno, že 

nebyly zjištěny chyby a nedostatky 

v účetnictví.  

Starosta poděkoval zaměstnancům 

města a všem organizacím zřizova-

ným městem za velmi dobrý výsle-

dek hospodaření. 

Hospodaření Nýrské teplárny je  

pozitivní 
19. června se na veřejném zasedání zastupitelů města projednávala  

i společnost Nýrská teplárna, s. r. o. Valná hromada společnosti zhodno-

tila hospodaření a činnost. 

Jedním z bodů veřejného zasedání 

zastupitelů města bylo jednání val-

né hromady městem vlastněné 

společnosti Nýrská teplárna,  

s. r. o. Ve zprávách se jednatel 

společnosti Miroslav Malát zamě-

řil na činnost a hospodaření firmy. 

V další části jednání valné hroma-

dy informoval předseda dozorčí 

rady Miloslav Rubáš o výsledku 

přezkoumání hospodaření a o čin-

nosti dozorčí rady od minulé valné 

hromady.  

Hospodářský výsledek bude na 

základě návrhu jednatele společ-

nosti ponechán jako nerozdělený  

s možností využití na případné 

budoucí investice. 

Na závěr předseda konstatoval, že 

dozorčí rada ani přítomní zastupi-

telé nezaznamenali negativní   

připomínky k činnosti společnosti. 

Poděkoval jednateli společnosti a 

zaměstnancům za dosažený výsle-

dek. 

Městské lesy mají 

problém s extrémním 

výskytem kůrovce 

Jan Švojgr, odborný lesní hospodář měst-

ských lesů, informoval o extrémním výsky-

tu kůrovce v celé oblasti Šumavy. Zjištěné 

hodnoty jsou 2x vyšší než jsou stanovené 

pro kalamitní stav. Kalamita bude mít zřej-

mě za následek větší náklady na těžbu, kte-

rá se může objevit i neplánovaně v lokali-

tách městských lesů, nižší tržby a větší ná-

klady na zalesnění.  

Změna vzhledu  

Nýrských novin 
Vážení čtenáři, ráda bych Vám představila nový 

vzhled Nýrských novin, který je úplně jiný než  

v předchozích letech. Nové zásady vydávání novin 

jsem projednala s redakční radou a shodly jsme se na 

tom, že noviny přetvoříme do modernější podoby. 

Díky poznatku ze školení o obecním zpravodaji jsme 

rozhodly, že bude prioritou preferovat informační 

články o městě a jeho blízkém okolí. Teprve  

v případě dostatku místa budou zveřejněny ostatní 

články. 

Děkuji za pochopení. 

Soňa Klugová, redaktorka 
Texty: Soňa Klugová, red. 

Cena za odvoz bioodpadu 

zůstává stejná 
Zástupkyně seniorů Trefancová navrhovala, aby se snížila ce-

na za svoz bioodpadu v igelitových pytlích. Chtěla prosadit 

částku 10 korun. V současné době je stanovena cena na 20 

korun kalkulací z nákladu na igelitový pytel s potiskem a za 

odvoz na skládku v Hodousicích. Tento návrh nebyl zastupite-

li města schválen, proto zůstává nadále cena 20 korun. 
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Aktuality z radnice 

Funkce tajemníka  

Městského úřadu Nýrsko 

je obsazena 
Jak jistě víte, probíhalo opakovaně výběrové řízení na 

pozici tajemníka Městského úřadu Nýrsko. Poslední 

výběrové řízení bylo uzavřeno.. Byla přihlášena jedna 

uchazečka. Ing. Blanka Kinská splnila legislativou sta-

novené podmínky, včetně praxe ve státní správě. V pří-

padě souhlasu Krajského úřadu Plzeňského kraje bude 

do funkce jmenována starostou města od 1. srpna 2017. 

Firma Greiner zjednala nápravu 

nákladní dopravy 
V minulém čísle jsme vás informovali o poničených komunikacích 

a obrubnících v ulicích Dvořákova, Smetanova a Žižkova. 

Jednatel firmy Greiner Purtec CZ reagoval na zaslaný dopis staros-

tou města Miloslavem Rubášem. Od 19. června přijali opatření, 

která mají zamezit vjezdu velkých kamionů s vleky.  Doprava bude 

nahrazena vlastním nákladním autem do 7,5 tuny. 

Ostatní spediční firmy budou využívat na přepravu jen určené uli-

ce. 

Investiční akce města 

V měsíci červnu proběhly investiční akce, týka-

ly se oprav místních komunikací. 

Byla opravena stezka pro pěší okolo smuteční 

síně a pod hřbitovem. 

Další investiční akcí byla oprava komunikace  

v Bystřici nad Úhlavou, která byla poničena  

dešti. Byla spolufinancována dotací z Plzeňské-

ho kraje.  

Demolice starého zdravotního střediska proběhla zdárně 

 
Jak si jistě každý všiml, demolice starého bývalého stře-

diska byla zdárně ukončena. Proběhla bez problémů a bez 

velkých připomínek spoluobčanů. Omlouváme se za zvý-

šenou prašnost v dané lokalitě. I přes kropení nebylo mož-

né zamezit úplně tomu, aby se prach nešířil po okolí. 

Na skládce v Hodousicích bude následovat třídění a drce-

ní materiálu, který pak bude využíván např. při opravách 

lesních cest apod. 

Děkujeme za pochopení. 

Texty + foto: Soňa Klugová, red. 

V rámci oslav město navštívili 

rodáci žijící v Německu  

i v Česku 
Je konec druhé světové vál-

ky a v našem městě se dějí 

změny. Stává se z něj skoro 

město duchů. Němci, kteří  

v tomto městě bydleli, se 

musí ze dne na den přesu-

nout do Německa. Jelikož 

Nýrsko bylo z velké části 

obydlené Němci, není tedy 

divu, že město bylo skoro 

liduprázdné. 

Takhle začínaly příběhy ro-

dáků z Nýrska, kteří byli 

nuceni po válce odejít do 

Německa. Nevěděli, kam 

jdou a kde bude jejich život 

pokračovat.  

Pozvaní hosté se sešli se 

žáky devátých tříd základ-

ních škol, besedovali spolu 

a mluvili o starých časech, 

co se zde událo, než museli 

odejít, na jaké krásné zážit-

ky rádi vzpomínali, ale  

i připomněli to, jakou hrůzu 

válka přinesla. 

Následovalo přijetí na radni-

ci, kde je uvítali starosta  

M. Rubáš a místostarostka 

S. Hladíková. Představili 

jim současné Nýrsko. Sta-

rosta byl obdarován od zá-

stupkyně spolku rodáků  

a od starosty Neukirchenu.  

Páteční program pokračoval 

v muzeu a v sále městské 

knihovny. Zde si prohlédli 

výstavu zaměřenou na naše 

město. Společně se zastupi-

teli diskutovali a občerstvili 

se.  

V 17 hodin se přesunuli do 

kostela Sv. Tomáše, kde 

proběhla mše v českém  

i německém jazyce. 
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Nýrské koupaliště už slouží veřejnosti  

Aktuálně 

Rozsáhlou rekonstruk-

cí starého koupaliště 

došlo k vytvoření pří-

jemného prostředí ne-

jen pro relaxaci a od-

počinek, ale také pro 

aktivní sportovní vyži-

tí. Město investovalo 

do rekonstrukce 13 

milionů korun, které 

jistě přinesou spoustě 

návštěvníků skvělé 

zážitky z tohoto pro-

středí. 
Starosta Nýrska Milo-

slav Rubáš při zahájení 

slavnostního otevření 

uvedl, že staré koupa-

liště bylo již delší dobu 

ve špatném stavu. Bazény byly nevyhovující, špatné záze-

mí a poničené budovy. „Zhruba před 5 - 6 lety jsme se 

rozhodli, že se bude provádět celková rekonstrukce jak 

vlastních bazénů, tak i technologie. Máme netradiční způ-

sob úpravy vody, tedy úpravu solí, a tak odpadají mož-

nosti plynného nebo kapalného chlóru,“ řekl starosta Ru-

báš. Nesmělo chybět ani poděkování všem, kteří se na 

rekonstrukci podíleli. Následovalo slavnostní přestřižení 

pásky. Koupaliště tím bylo otevřeno pro celou širokou 

veřejnost. 
Celým programem nás provázel moderátor Richard Jan-

dovský, který uváděl jednotlivá vystoupení. Vystoupily 

zde mažoretky Modern Klatovy, proběhla přehlídka pla-

vek Delijas Model Klatovy, v říši vody se předvedly 

akvabely z Plzně, záchranáři, kteří předvedli své zkuše-

nosti, a RC modeláři se svými modely. 

V rámci provozování koupaliště starosta Rubáš projednal 

s vedením sportoviště, že se bude provádět statistika ná-

vštěvnosti. Při zakoupení lístku bude dotazovaný sdělovat 

směrovací číslo. Je to z důvodu zjištění, kolik místních  

a okolních návštěvníků navštíví toto rekreační místo. 
A kdy bylo koupaliště prvně otevřeno? Podle pamětníků 

by to mělo být kolem roku 1927. „Toto zařízení prošlo 

několika rekonstrukcemi od doby vzniku, ale bohužel bě-

hem deseti až patnácti let bylo ve špatném technickém 

stavu. Nebylo možné ho provozovat. Jednak technologic-

ky i technicky. To potěšení, které koupaliště má přinášet, 

nepřinášelo,“ řekl starosta Rubáš. 
A co popřát závěrem? Krásné teplé dny a příjemné trávení 

volného času v tomto areálu. 

16. července v 16.00 hodin se sešli nýrští občané na nově zrekonstruovaném koupališti, které bylo slavnostně otevřeno, 

a tak byla zahájena letní sezóna. Součástí areálu je velký bazén se skluzavkou a chrličem, malý bazén pro nejmenší, 

bufet, sociální zařízení a kabinky na převlékání.  

Text + foto: Soňa Klugová, red. 



 5 

Aktuálně 

Pozn. redaktora: Slavnostní otevření koupaliště taktéž navštívila vnučka prvního zakladatele koupaliště Sebalda. 
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Oslavy města 

Nýrsko po tři dny slavilo 690 let od první písemné zmínky 

Celé tři dny mohli občané města Nýrska a blízkého okolí slavit výročí města. Jednotlivé dny se nesly v duchu minulosti, 

současnosti a budoucnosti. Nechyběl bohatý program a zajímavá vystoupení.  

V pátek odpoledne započaly místní slavnosti města. První 

den se nesl v duchu minulosti. Všichni účastníci si mohli 

užít vyprávění o historii města Nýrska s Lenkou Sýkoro-

vou, bylo doplněno divadelními scénkami, které připravil 

ochotnický spolek Kord v srdci. Do tohoto vystoupení se 

zapojily i děti, stavěly kostel Čtrnácti svatých pomocníků, 

který byl následně zbořen a přestavěn na panelové domy. 

Po tomto představení vystoupila skupina Zrcadla, která 

rozezněla své tóny folk - rockových písní. 

Další den byl programově mnohem bohatší a jistě si kaž-

dý vybral to, co má rád. Na náměstí u knihovny byly při-

praveny stánky a atrakce pro děti. Se společností Cool 

Wood si mohli návštěvníci zahrát netradiční dřevěné hry, 

vyrobit mašinku nebo krmítko. Byla zde i možnost nechat 

se na památku vyfotografovat před historickou barokní 

budovou knihovny. Nejvíce si děti jistě užily skákací hrad 

a zábavu s bublinami.  

Svá vystoupení předvedly děti z DDM. Bylo možné vidět 

mažoretky, gymnastky nebo country tanec. Dalšími účin-

kujícími byly děti ze základních škol a z Bystřice, které 

také přispěly zajímavými představeními.  

Nebyla ani nouze o divadla. Milovníci divadelních před-

stavení si mohli užít vystoupení ochotnického spolku 

Kord v srdci a Lesní divadlo Nýrsko. 

A co milovníci hudby? Na své si přišla jak mladá genera-

ce, tak i ta starší. Zahrála Kolovanka, skupina Zenit, Chai, 

Zoey a na závěr vystoupil Kamil Střihavka se svou skupi-

nou LEADERS. 

Ale co bylo nejdůležitějším bodem programu? Žehnání 

praporu města. Hasiči z SDH Nýrsko byli pověřeni, aby 

tento prapor přinesli a čestně strážili. 

Vrcholem celého dne byl pěti minutový ohňostroj, který 

byl synchronizován s hudbou. Tento den a tyto oslavy si 

jistě takovou velkolepou šou světel a barev zasloužily. 

V neděli pokračovaly oslavy v Areálu pod sjezdovkou  

a v Lesním divadle.  

V Lesním divadle si děti i dospělí mohli vyzkoušet stará 

řemesla nebo si mohli zahrát středověké hry, které připra-

vili Berounští měšťané. Děti si s nimi mohly i zasoutěžit a 

odnést si tak sladkou odměnu. Největší radost měly, když 

mohly bojovat proti sobě nebo proti hercům. Byla to jistá 

výzva a pobavení. 

V Areálu pod sjezdovkou si návštěvníci mohli prohléd-

nout vojenskou techniku, podívat se na požární útok dětí  

z SDH Nýrsko a útok CTIF dětí z SDH Bystřice nad Úh-

lavou. Ukázku svých zkušeností předvedly i děti z FK 

Okula Nýrsko. Bylo zde možné nechat se povozit na nové 

plošině hasičů z Neukirchenu, zájemce vyvezli do třiceti-

metrové výšky. Kdo měl zájem, mohl se projet na koni 

nebo ve speciálním autíčku. Kynologové předvedli ukáz-

ku výcviku psů. 

Doufáme, že jste byli spokojeni a tyto tři dny jste s  námi 

náležitě oslavili. 

V měsíci červenci můžete očekávat speciální vydání Nýr-

ských novin, které bude věnováno slavnostem. Dále chys-

táme CD s fotografiemi a filmem, budou k prodeji  

v Informačním centru a Městské knihovně Nýrsko. O jeho 

vydání budete včas informováni. 

Text + foto: Soňa Klugová, red. 
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Oslavy města 
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Kultura 

Žesťové nástroje zněly v Lesním divadle  

Kapela tradičně přijela svým starým „erťákem“, který k ní 

neodmyslitelně patří. Počasí přálo, a proto se mohl kon-

cert uskutečnit ve venkovních prostorách, které kapelu 

uchvátily. Na místě se sešlo něco kolem 50 lidí, což jistě 

překvapilo jak pořadatele, tak i kapelu. Je pravda, že Les-

ní divadlo je pro některé starší občany trochu daleko, pro-

to nemohla být účast tak velká, jako bývala na náměstí. 

Zato ale zde byla možnost občerstvení a posezení na la-

vičkách a židlích. 

Ptala jsem se několika návštěvníků tohoto koncertu, jak se 

jim na novém místě líbilo, a valná většina si místo a zajiš-

tění velice pochvalovala. Pan Jiří nám řekl: „Je to tady 

hezké, lepší než na náměstí, ale myslím si, že je zase ško-

da to, jak je to daleko od centra, jelikož spousta starších 

spoluobčanů nemůže přijít, jelikož jim to jejich zdravotní 

stav nedovolí.“ Organizátoři si určitě z toho vezmou něja-

kou inspiraci na příští rok, aby mohli přijít i další milovní-

ci této hudby. 

Nedělní odpoledne zalité sluncem zpestřili svým představením 

klenovští ochotníci. Pribináčky z Posázaví („podle vzoru stavení, 

Jouzo“) se sice nepodávaly, ale pohádka Ať žijí duchové plná 

humoru přilákala do Lesního divadla mnoho diváků. Ti si mohli 

mazat tělo znamenitým Francovým nápojem rytíře Brtní-

ka.  Tvrdá pomsta se nekonala, publikum se dobře bavilo. 

V černé kronice se zápis neobjevil a o hradby nikdo autem ne-

štrejchnul.  Vědecky vzato, Bílá paní neexistuje a nespokojený 

návštěvník jakbysmet. 
Text + foto: Jarmila Poupová 

Městská knihovna Nýrsko 

Lesní divadlo se přeměnilo na hrad Brtník 

Studenti navštívili barokní stavby v Plzeňském kraji 
Studijním tématem letního semestru VU3V byla „Barokní 

architektura v Čechách“. Vzhledem k tomu, že Plzeňský 

kraj je bohatý na památky z tohoto období, rozhodli jsme 

se se studenty některé navštívit. A protože i vedoucí Klu-

bu seniorů v Nýrsku Jaroslava Trefancová plánovala po-

znat stejná místa, cestovali jsme společně. 

Cílem našeho výletu bylo cisterciácké opatství Plasy. 

Plaský klášter, založený r. 1144, prošel mnoha přestavba-

mi, postupně zde vznikaly další nové stavby, a jak doklá-

dají plány, stavba nebyla nikdy zcela dokončena. Od r. 

1995 je zdejší areál národní kulturní památkou. V období 

baroka zde působilo mnoho věhlasných umělců, např. Ki-

lián Ignác Dientzenhofer, Jan Blažej Santini Aichel a Petr 

Brandl. Prohlédli jsme si nejstarší a nejdůležitější stavbu 

klášterního areálu, kostel Nanebevzetí Panny Marie, a 

konvent, budovu z období vrcholného baroka, kterou obý-

vali mniši. Poté pro nás v Knížecím pivovaru připravili 

oběd a ochutnali jsme rovněž zdejší pivo. 

Z plaského kláštera jsme se přesunuli do Mariánské Týni-

ce. Zde jsme se seznámili s historií kostela Zvěstování 

Panny Marie vystavěného podle plánu Jana Blažeje Santi-

niho v 18. století. Velký dojem na nás udělala stálá expo-

zice muzea představující život ve městě a na vesnici před 

cca 100 lety. Nasáli jsme atmosféru staré školy, venkov-

ského domu se stodolou a zemědělským nářadím, nahlédli 

jsme do obchodu, řemeslnických dílen a dobové hospody, 

zastavili se na nádraží. Naše putování jsme zakončili 

v cukrárně dobrou kávou a sladkou tečkou. 

V zimním semestru bude předmětem studia  „Cestování – 

co jste možná nevěděli“, takže se výlet přímo nabízí. Kam 

se podíváme příště? Text + foto: Jarmila Poupová 

Text + foto: Soňa Klugová, red. 
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Školy, školky 

Děti ze ZŠ Komenského uspěly ve výtvarné soutěži 

Děti ze 4. a 5. třídy ZŠ a MŠ Nýrsko, 

Komenského ul. byly přihlášeny do vý-

tvarné soutěže o knížky pro školy, škol-

ky a družiny s blogem za-listem-list.cz. 

Třídy měly za úkol namalovat originální 

obal pro jejich nejoblíbenější knihu. Ty 

nejlepší výkresy byly odeslány do sa-

motné soutěže, a protože se této činnosti 

děti zhostily výborně, byla jejich snaha 

odměněna 1. místem ze 45 přihlášených 

škol. Organizátoři soutěže dětem již po-

slali krásný balík knížek. Věřím, že si 

knížky náležitě užijí ve čtenářské dílně. 
 
vlevo: děti ze 4. třídy 

vpravo: děti z 5. třídy 

Text + foto: Eva Koryťáková 

V Duhové školce to žije i na konci školního roku 
Sluníčko, teplo, počasí jak malované, to bylo odpoledne 

30. 5. 2017. Duhová školka pořádala oslavu Dne dětí. Pa-

ní učitelky a  vedoucí kroužku malých hasičů připravili 

pro přítomné děti úkoly, při kterých bylo třeba prokázat 

zručnost, obratnost i odvahu. 
Na úvod nejmladší členové SDH Nýrsko předvedli požár-

ní útok. Po něm se děti vydaly plnit připravené disciplíny. 

Na všechny, kteří prošli sedmi stanovišti, čekala zaslouže-

ná odměna. 
Děkujeme rodičům a dětem za podporu „své" školky  

a SDH Nýrsko za ochotu jít do toho každý rok s námi. 

„Dneska jedem do ZOO!“ 13. června jsme se vypravili na 

školní výlet do ZOO Plzeň. Počasí nám opět přálo. Děti 

tak měly možnost prohlédnout si spoustu známých i ne-

známých zvířátek a užít si hezký den. 
Ahoj, školko, škola volá! 20. června se naši nejstarší roz-

loučili se svými kamarády ze školky. Přinesli jim ukázat 

své aktovky a další potřebné vybavení do 1. třídy. Po roz-

lučkovém dopoledni v jednotlivých třídách se všichni se-

šli na školní zahradě, kde byli budoucí prvňáčci slavnost-

ně pasováni na školáky. 

Text + foto: 

Zdeňka Kiewegová, 

Lenka Kolářová 
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Školy, školky 

Foto: Martina Korbelová 
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Dům dětí a mládeže 

V DDM  se soutěžilo ve sportovním aerobiku  

Ve čtvrtek  18. května se v tělocvičně DDM uskutečnila 

soutěž Aerobic  Master Class. Každoročně těmito závody 

končí školní rok pro děvčata, která navštěvují v DDM po-

hybové  kroužky. Letos soutěžilo 43 dívek v 5 kategori-

ích. První byla pro školky, druhá pro 1. – 2. třídu, třetí pro 

3. – 5. třídu, čtvrtá pro 6. – 9. třídu ZŠ a letos nově soutě-

žila i děvčata ze středních škol na vlastní přání v páté ka-

tegorii. Nejvíce  soutěžících, třináct, bylo přihlášeno 

v kategorii 3. – 5. třída. Všechny účastnice závodu si za 

svůj sportovní výkon zasloužily medaile (první tři z kovu, 

ostatní památeční s logem soutěže) a malou odměnu. 
Prvenství v nejmladší kategorii si odnesla Klára Vacov-

ská, druhá byla Soňa Bláhová a třetí příčku obsadila Ane-

ta Muzikantová.  Ve druhé kategorii si nejlépe vedla Ni-

kol Grollová,  stříbrnou medaili získala Kateřina Kováří-

ková a třetí byla Rozálie Kafoňková. První příčku ve třetí 

kategorii obsadila  Ester Hipiusová před Lucií Edlovou  

a Sofií Mollerovou. Ze soutěžících z druhého stupně ZŠ 

se z prvního místa radovala Štěpánka Zachová, z druhého 

Eliška Nováková a z třetího Šárka Hájková. Nejtěžší bylo 

pro porotu určit vítězku páté kategorie pro střední školy. 

Nakonec o jediný bod zvítězila Simona Berková před 

svou sestrou Pavlínou a Evou Fialovou. 
Soutěžní Aerobic Master Class je soutěž jednotlivců, kteří 

cvičí podle lektorky. Soutěž probíhá stejně jako běžná 

hodina aerobiku upravená pro příslušnou věkovou katego-

rii. Závodnice mají na sobě startovní čísla, rozhodčí hod-

notí schopnost  a pohotovost  přesně zachytit neznámé 

vazby a sestavy cviků, techniku a vzhled soutěží-

cích.  Proto velké poděkování patří celé porotě, která ne-

měla vždy lehké rozhodování. 
Obliba dětského aerobiku mezi dívkami roste, svědčí  

o tom stoupající  počet  každoročně přihlášených závod-

nic.  Aerobik  rozvíjí  všestrannost, buduje dobrý základ 

pro každý jiný sport a  lze v něm pokračovat neomezeně  

i s přibývajícími roky. V DDM nabízíme toto cvičení pro 

všechny  věkové kategorie. Děvčátka školkového věku 

začínají cvičit v Beruškách, školačky pokračují v Mini 

aerobiku a Junior aerobiku.  A ženy si mohou při-

jít  zacvičit  do lekcí  bodystylingu a step aerobiku. 
Závěrem bych chtěla pozvat všechny ženy a dívky  na 

tyto cvičební lekce v novém školním roce. 

Text: Jana Hošková 

Další akce v DDM ve fotografiích 

Letní gymnastické závody 
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Dům dětí a mládeže 

Děti z DDM Nýrsko se účastnily republikového kola  

V pátek 2. 6. 2017 se v Brně konalo republikové kolo 

soutěže „Česko se hýbe ve školách plných zdraví“, které-

ho se zúčastnilo hned několik týmů z DDM Nýrsko.  

Na soutěž se vydaly 2 týmy gymnastek, 2 týmy mažore-

tek a 2 týmy z kroužku aerobik. 
Všechny týmy předvedly úžasné výkony, některé si do-

konce přivezly cenné trofeje. 
Týmy z aerobiku nechaly za sebou mnohé soupeře a zís-

kaly 13. a 14. místo. Mažoretky se také ve velké konku-

renci neztratily a umístily se na 13. a 18. místě. 

Skupinka starších gymnastek (ve složení K. Sudová,  

T. Karlovská, D. Nešetřilová, N. Liebermannová, E. Ba-

ranová a N. Belfínová) vybojovala krásné třetí místo. 
Nejúspěšnějším týmem se stal tým mladších gymnastek, 

který vybojoval první místo. Tento vítězný tým tvořily: 

K. Šotová, N. Šotová, M. Kurová, M. Sedláčková, K. Sý-

korová, M. Sýkorová, E. Pojžárková, N. Grollová, K. Ko-

váříková a A. Heřmanová. 

Text + foto: Lenka Bednářová 

Oslava pěti let Ametystu - pršelo štěstí i nové medaile 

Mistrovství České republiky třídy A Karviná 
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Sport 

Na nudu si v muzeu nestěžují 

Představte si, že naše nová výstava, Nýrsko jubilejní, je 

zajímavá i pro nás, kteří jsme ji připravovali. Dejte pozor 

na následující titulky a stanete se toho svědky. 
Plechový Kristus 
Tento nález jsme dostali před časem od rodiny pana 

Šlechty. Bylo pro nás záhadou, odkud pochází, kde byl 

původně umístěn, než se dostal do stodoly ke Šlechtům. 

Protože nám s muzeem vydatně pomáhá i Pavel Mráz a je 

všímavý, neušlo mu, že na nějaké staré fotografii Nýrska 

tento doplněk kříže viděl. Shodli jsme se, že mohl být 

kdysi umístěn v prostoru Okuly, protože se mu říkalo 

podle Stolowského mlýna, kde začínal Wilhelm Eckstein 

se svojí výrobou brýlí. Pavel se pak ptal ještě svého tatín-

ka a ten si pamatoval, že kříž stával na křižovatce 

v zatáčce na Skelnou Huť mezi lípami u zahrádek. Dobré, 

ne? Už není anonymní. 
Kilo dynamitu a kus zápalné šňůry 
V jedné vitríně jsme vystavili účetní knihu nýrského ob-

chodníka z roku 1905. Jen tak jsme ji na jedné stránce 

otevřeli, aby byly vidět jednotlivé zápisy se jmény kupují-

cích. V neděli 11. 6. 2017 přišel do muzea náš přítel Max 

Utz z Neukirchenu, odborník na čtení staré němčiny, a po 

návštěvě mi říkal, co tam v té knize na prvém řádku četl. 

Někdo si v koloniálu mimo jiné koupil kilo dynamitu a 1 
3/4  metru zápalné šňůry. Něco takového se dnes podařit 

nemůže. 
Smaltovaná cedule 
V pátek 9. 6. 2017 přišel do muzea pan Štěch, náš další 

„fanoušek“, a přinesl smaltovanou tabulku, kterou právě 

zachránil z hromady starého železa ve sběrně. Je na ní 

jméno Anna Jindřichová, * 3. 9. 1835  + 25. 7. 19../ dále 

nečitelné /a poznámka - vdova po řídícím učiteli v / dále 

nečitelné /. Pod tím je další jméno: Barbora Blauová, choť 

řídícího učitele a spisovatele, *20.  / nečitelné / 1835 + 24. 

2. 1943. Je to až zarážející, že takové historické předměty 

někdo dokáže jen tak hodit do starého železa. Máme před 

sebou úkol vypátrat, kde byla tabulka původně umístěna. 

Zájezd míří do Nýrska 
25. 6. 2017 přijel do Nýrska zvláštní zájezd zaměřený na 

nýrské spisovatele. Provedli jsme je Nýrskem kolem míst, 

kde někteří z nich žili, ukázali jim původní podobu staveb 

a pověděli bližší informace o životě těchto osobností. Sa-

mozřejmě jsme nezapomněli připomenout, že někteří 

z nich se do Nýrska cíleně stěhovali, aby mohli psát pod 

vlivem Genia loci literatury, neboť věřili, že vládne 

v prostoru Statečku pod Ostrým. Jen houšť takových zá-

jezdů a ať se tu i někteří spisovatelé znovu usadí! 

Muzeum Královského hvozdu 

V Zelené Lhotě proběhl tradiční „Běh Zelenským údolím“ 

3. 6. 2017 proběhl v Zelené Lhotě již 9. ročník soutěže 

„Běh Zelenským údolím". Chtěli bychom poděkovat touto 

cestou již tradičním sponzorům, kterými jsou: 

Zelenina Martin Vyskočil, paní Baráková, hotel „Zach"  

a manželé Vilímovi. 

Vítězové jednotlivých kategorií od předškoláků po veterá-

ny:  
Kocum Adam, Klatovy 

Nováková Sofie, Stará Lhota 

Řeřichová Anna, Luby 

Urbánek Lukáš, Klatovy 

Pavlíková Anežka, Praha 

Slavičínský Adam, Praha 

Matějková Emma, Špičák 

Vaniš Dan, Špičák 

Vanišová Ema, Špičák 

Dolanský Maxmilián, Praha 

Kořínková Barbora, Atletika Klatovy 

Řeřicha Václav, Luby 

Šafaříková Anna, Dešenice 

Šmíd Martin, Nýrsko 

Hanzlíková Hana, Eaglovice Orlovice 

Žohová Hana, Eaglovice Orlovice 

Benedová Věra, Klatovy 

Görner Tomáš, Atletika Klatovy 

Čada Radim, Sokol Unhošť 

Šatra Alois, Tatran Velké Hydčice 

Čada Jiří, KČT Nýrsko 

Marz František, Sokol Kout 

Text + foto: Karel Velkoborský 

 

Text: Jaroslava Čadová 
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Čtení na pokračování 

Před 250 lety Marie Terezie stanovila hranice s Bavorskem 
Samotné slovo hranice má 

několik významů. Budeme 

se věnovat státní hranici 

s Bavorskem, především 

státní hranici na Šumavě. 
Nejdříve se pro orientaci 

zmíním, že celková délka 

státní hranice České republi-

ky je 2 318,67 km. Bavorský 

díl hranice od Mlýnského 

potoka (u Chebu) až po Tro-

jmezí na Šumavě je 

359,3 km. Mokrá hranice 

(vodní toky) je dlouhá 

102,67 km. Celkem se hrani-

ce s Bavorskem dělí na 12 úseků a je na ní 5 707 hranič-

ních znaků (lidově kamenů). 
Státní hranici vymezuje zákon č. 312/2001 Sb. a hranici 

definuje jako „výsostné území“ České republiky oddělené 

od území sousedních států jak na zemském povrchu, tak 

svislým směrem ve vzdušném prostoru i pod zemským 

povrchem. Druhy státní hranice se liší od rozmanitého 

terénu státních hranic. Jsou to přirozené (přírodní) a umě-

lé (geometrické) hranice. Dále se dělí na suché a mokré 

(vodní toky), pohyblivé a pevné. Vyznačování se provádí 

pomocí tzv. hraničních znaků. Nad povrchem jsou opra-

cované, natřené a opatřené černými značkami (iniciály 

států, číslem mezníku, hraničním křížkem a rysky). Další-

mi hraničními znaky se stávají kamenné desky zabetono-

vané do skály nebo natřené balvany. Mezi jednotlivými 

hraničními znaky jsou používány tzv. hraniční sloupy. 

Většinou plní funkci orientační. Má platit pravidlo, že od 

jednoho hraničního mezníku by se mělo vidět na soused-

ní. Tomu ne vždy vyhovuje terén, a proto tuto funkci plní 

hraniční sloupy (vysoké 180 cm). Mezníky se ještě podle 

významu dělí na základní, hlavní, mezilehlé a doplňovací. 

Zřetelnost státní hranice v terénu je zajištěna tzv. hranič-

ním pruhem. Ten je 2 metry široký, z toho vždy po 1 me-

tru na každém území. Kolem každého hraničního znaku 

má být volná kruhová plocha o poloměru jednoho metru. 

Zodpovědnost za stav státní hranice má Ministerstvo vni-

tra ČR (oddělení státních hranic). Po státní hranici není 

pohyb lidí zakázán. Nesmí se však opustit hraniční pruh, 

který sousedí s hranicí I. zóny Národního parku Šumava i 

Bavorského národního parku. Další zajímavostí je, že po-

kud by fyzická osoba poškodila, odstranila hraniční mez-

ník, může dostat finanční pokutu až do výše 15.000,- Kč. 

Pokud by někdo odcizil historický hraniční mezník, jed-

nalo by se o trestný čin krádeže. A tady je odhadovaná 

cena 250 000,- Kč. A za to hrozí  1 - 5 let vězení, nebo 

peněžitá pokuta. Historické hraniční mezníky jsou navíc 

vnímány jako kulturní památka. Neničit, neodcizovat, 

chránit! 
Nyní se vrátíme o více jak 250 let zpět, do historie stano-

vení hranic s Bavorskem. V minulosti se značení hranice 

provádělo pomocí záseků na stromech nebo pomocí růz-

ných značek (hromádky kamení, složené dříví do určitých 

tvarů). Tato vymezení hranice se udržela až do druhé po-

loviny 18. století, kdy je nahradily hraniční kameny (dnes 

mezníky). Na Šumavě hraniční stromy se zářezy či obráz-

ky skončily svou funkci až habsbursko-wittelsbašskou 

smlouvou z 3. 3. 1764, kterou sjednali a podepsali rakous-

ká císařovna a česká královna Marie Terezie a bavorský 

kurfiřt Maximilián Josef III. Tato smlouva přesně určila 

hranice a nahradila dosavadní primitivní způsob značení 

zemských hranic. Po staletí trvající spory o průběh hrani-

ce tím byly ukončeny bez krveprolití. Zatímco dříve vedla 

hranice převážně po hřebenech pohraničních hor, nyní 

česko-bavorskou hranici vymezovaly hlavně vodní toky. 

Takzvané hraničníky byly stavěny na příkaz Marie Tere-

zie v letech 1765 a 1766, aby opticky oddělovaly a zná-

zorňovaly hranice mezi Čechami a Bavorskem. Kolik by-

lo postaveno tzv. tereziánských hraničních kamenů, dnes 

nezjistíme. Na Šumavě se jich dochovalo celkem 14.  

V doznačení hranice pokračoval syn M. Terezie Josef II. 

Tzv. josefovské hraniční kameny jsou z roku 1771 a 1772, 

je jich celkem pět. 
Hranici od historického hraničního kamene č. 7 pod Čer-

veným Dřevem až po č. 30/18 pod Luzným jsem prošel 

čtyřikrát. Je to krásná cesta, někdy pohodlná, jindy velmi 

náročná. Z hranice jsou místy krásné výhledy, hlavně na 

Modravsku. Hezký úsek je i v Královském hvozdu. Ne-

jobtížnější úsek je pod Ostrým mezi mezníky 23/2 až 23/6 

směrem k Malému Kokrháči. 
Po hranici nelze jít, je to velmi nebezpečné (úzký hřeben 

skal). Nedoporučuji. Tento úsek jsem rovněž obešel poho-

dlnější cestou na bavorské straně. Pod hraničními mezní-

ky 27 a 27/10 byly na skále v roce 2016 objeveny vytesa-

né znaky Bavorska a Čech. Dnes jsou krásně vymalované. 

Najdete je mezi Ostrým a Velkým Kokrháčem. Perličkou 

je, že je objevil Moravák z Olomoucka. 
Na Šumavě je ještě dost míst neobjevených, schovaných. 

Čekají na naše pátrání i objevování. 
A o čem se bude psát příště? O jedné hoře, která je vidět  

z Nýrska a je nejvyšším vrcholem Železnorudska. Její 

název nemusím uvádět, mnohým je velmi dobře známa. 
Tak se těšte na to, co možná o ní dosud nevíte. 

Text + foto: Václav Vetýška 
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Vítání občánků 

Lucie Miškovičová Jakub Škrabálek 

Patrik Šofr Josef Toman 

Aneta Vildová Kristian Hrabě 

Veronika Šmídová 

Přednášejícím dětem a učitelkám z mateřské Duhové 

školky přejeme krásné prázdniny. 

Foto: Martina Korbelová 
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Přehled akcí 

23. 5. - 9. 10. 
„Nýrsko jubilejní“ 

výstava v MKH 

8. 7. 
Nohejbalový turnaj  

v Hodousicích 

8. 7. 
Turistika s Pepou 

okolím Rejštejna s průvodcem Emilem Kintzlem ; bude upřesněno ve vývěsce KČT 

12. 7.  

od 18.00 

Spolková činnost v Nýrsku 

promítání snímků a čtení historických dokumentů v sále MěK ; pořádá MKH 

15. 7.  

od 14.00 

Eternal Hate Fest  

v APS 

16. 7.  
Dívčí válka 

vystoupení divadla Holýšov v LD 

16. 7.  

od 18.00 

Čtení z prací Maxe Reisera 

v Neukirchen b. Hl. Blut 

27. 7. 

od 18.00 

Kriminální případy 

beseda o kriminálních případech v Nýrsku v sále MěK ; pořádá MKH 

29. 7. 

od 8.00 

Nagasaky cup 

memoriál Petra Zborníka v APS 

30. 7. 
Žena v trysku století 

vystoupení divadla Žihobce v LD 

1. 8. - 1. 9. 
V soukromí divočiny 

výstava v sále MěK 

10. 8. 

od 18.00 

Motoristický sport 

beseda v sále MěK ; pořádá MKH 

12. 8. 

od 13.00 

Čevít cup 

turnaj smíšených družstev v malé kopané v APS 

13. 8. 
Hrátky s čertem 

vystoupení divadla Sušice v LD 
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Přehled akcí 

19. 8. 

od 8.00 
Bystřická traktoriáda 

19. 8. 

19. 8. 

19. 8. 

19. 8. 

Pouťové posezení  

v Hodousicích 

Memoriál Václava Nejedlého 

soutěž v požárním sportu na hasičském cvičišti 

Kojná z Pajreku 

šermířské divadelní představení Kord v srdci v LD 

Chai 

hudební vystoupení v LD 

Extraband Revival  

rocková zábava v Bystřickém parku 

26. 8. 

od 20.00 

27. 8. 
Podhorský penzion 

vystoupení divadla Kbel v LD 

Připravujeme: 

Koncert kapely Zoey 

2. září 2017 od 16.00 

v Areálu pod sjezdovkou 

Výstavy: 

Nýrsko pohledem dětí 

23. června - 20. července 

v sále MěK 

110 let od otevření nové budovy  

nýrské radnice 

Výstava je umístěna v prostorách Městského úřadu  

Nýrsko a je přístupná v úředních hodinách. 
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Inzerce 

Nabízíme bohatý sortiment krmiva 
pro: 

kozy, králíky, ovce, křepelky, slepice, kuřata, kachny, krůty, koně, holuby, 

brojlery, husy, bažanty, pštrosy, telata, prasata, psy, kočky, nástrahy  

a návnady pro ryby 

směsi: 

Sypké, granulované, vlastní mixy, mléčné, jednoodrůdové 

doplňky: 

minerály s vitamíny, rozpustné a pevné lizy, pamlsky, kroužky na slepice, 

příparvky k ošetřování zvířat. 

Těšíme se na Vaši návštěvu! 

Najdete nás v Hadravě u rybníka. 

otevírací doba: 

pondělí, středa, pátek: 16 - 19 hod. 

sobota: 9 - 13 hod. 
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UZÁVĚRKA : 

Zářijové číslo Nýrských novin  vyjde v pátek 1. září 2017. 

Uzávěrka příjmu příspěvků od dopisovatelů je ve středu  

15. srpna 2017.  
Redakce si vyhrazuje právo krátit dodané příspěvky a nepřijmout je 

v případě dodání po termínu uzávěrky. Za původnost a obsahovou 

správnost jednotlivých příspěvků ručí autor, za obsahovou stránku 

inzerátů zadavatel. 

Nýrské noviny - 44. ročník 

Měsíčník města Nýrska 

Inzerce 


