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Začaly opravné práce na rybnících „Na Cihelně“  
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S opravami rybníků  

„Na Cihelně“ se začalo 

Jana Michálková 

odbor životního prostředí 

Jedním z častých cílů vycházek 

obyvatel Nýrska v bezpro-

středním okolí města je soustava 

čtyř rybníků, rozkládající se na 

severozápadním okraji města 

s přístupem po ulici Husova smě-

rem k zahrádkářské kolonii. 

Rybníky o celkové rozloze vodní 

plochy 3,7 ha jsou obhospodařo-

vány místní organizací Českého 

rybářského svazu Nýrsko. 

Vzhledem k tomu, že na technic-

kých zařízeních sloužících 

k regulaci vodní hladiny na jed-

notlivých rybnících, na tělesech 

hrází i na doprovodné zeleni se 

již výrazně podepsal zub času, 

rozhodlo Město Nýrsko jako ma-

jitel rybníků o jejich postupné 

rekonstrukci.  Jako první přichází 

na řadu největší z rybníků, ozna-

čovaný číslem 4. V rámci příprav 

realizace akce „Oprava rybníku 

Nýrsko 4“ město využilo mož-

nost získat státní podporu. Žádost 

o dotaci podaná v roce 2016 na 

MZe byla úspěšná a městu Nýr-

sko byla přiznána v rámci dotač-

ního titulu MZe 12.929 „Podpora 

opatření na drobných vodních 

tocích a malých vodních nádr-

žích“ finanční podpora ve 

výši 1.457.000 Kč. Cel-

kové náklady na rekon-

strukci rybníka jsou vy-

čísleny na 1.971.847 Kč. 

Rekonstrukce rybníka 

zahrnuje úpravy hráze 

včetně odstranění ne-

vhodných dřevin, opravy 

výpustního zařízení, vy-

budování nového bezpeč-

nostního přelivu na hlav-

ní hrázi a sanaci průsaku 

na vzdušní části tělesa 

boční hráze. 

Nezbytným předpokla-

dem zahájení prací je vy-

puštění rybníka, které ry-

báři zahájili 10. 9. 2017. 

V současné době reali-

zační firma JSF stavební 

s.r.o. pokračuje kácením dřevin  

v rozsahu nezbytném pro prove-

dení prací. Odstraněny budou 

rovněž dřeviny ve špatném zdra-

votním stavu a takové, které již 

nevyhovují podmínkám provozní 

bezpečnosti. Poté budou zahájeny 

vlastní stavební práce  

a terénní úpravy. 
Průběh prací je průběžně kontrolo-

ván pracovníky plzeňského praco-

viště České inspekce životního 

prostředí, a to již od fáze projekto-

vé přípravy. 

V návaznosti na opravu rybníka  

4 byl zpracován projekt na opravu 

dalších dvou nádrží (rybníků 1  

a 3),  který je v současné době 

předložen k projednání na přísluš-

ném vodoprávním úřadu 

v Klatovech. 
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Uzávěrka příspěvků je 15. října 2017. 

Aktuality z radnice 

Zahrádkáři se mohou těšit z nových oken, chovatelé 

zase z nové fasády 
V minulém čísle jsme informovali o probíhajících investičních akcích u chovatelů a zahrádkářů. Obě akce jsou 

již hotové, a tak se uživatelé těchto budov mohou těšit z nových oprav. Soňa Klugová, red. 
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Aktuality z radnice 

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR  
Kdy můžeme volit? 

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se 

uskuteční: 

v pátek dne 20. října 2017 od14.00 do 22.00 hodin 

v sobotu dne 21. října 2017 od 08.00 do 14.00 hodin 
 

Kde můžete volit? 

Místa konání voleb do Poslanecké sněmovny Parla-

mentu ČR: 

volební okrsek č. 1: 

volební místnost: Městský úřad, Náměstí 122, 340 

22 Nýrsko  

- pro voliče s trvalým pobytem v Nýrsku ulice: Dob-

rovského, Domažlická, Erbenova, Hodousická, Chod-

ská, Kaplířova, Klatovská, Křižíkova, Luční, Nádraž-

ní, Náměstí, Raisova, Riegrova, Rybářská, Strážov-

ská, Školní, U Banky, U Radnice, Úzká, V Lukách, 

Vrchlického, neurčená ulice - čp. 853, čp. 864,  

čp. 927, čp. 603, čp. 949 
 

volební okrsek č. 2: 

volební místnost: Kulturní dům, Prap. Veitla 23, 

340 22 Nýrsko  

- pro voliče s trvalým pobytem v Nýrsku ulice: Jaho-

dová, Jiráskova, Klostermannova, Kpt. Kufnera, 

K Zahradám, Milenecká, Práce, Prap.Veitla, Sídliště I, 

Sídliště II, Vančurova, Thámova, neurčená  

ulice -  čp. 778, čp. 925, čp. 932  
- pro voliče s trvalým pobytem ve Staré Lhotě 
 

volební okrsek č. 3: 

volební místnost: Základní škola, Komenského 

250, 340 22 Nýrsko 

- pro voliče s trvalým pobytem v Nýrsku ulice: Baaro-

va, Boženy Němcové, Československých legií, Dvo-

řákova, Elišky Krásnohorské, Havlíčkova, Husova, 

K Cihelně, Karla Čapka, Karla Hynka Máchy, Kollá-

rova, Komenského, Mikoláše Alše, Nerudova, Palac-

kého, Petra Bezruče, Pod Lesem, Smetanova, Šmilov-

ského, Šumavské nábřeží, Tylova, Tyršova, Žižkova, 

neurčená ulice - čp. 915, čp. 926, čp. 964 
 

volební okrsek č. 4: 

volební místnost: Bystř ice nad Úhlavou  

čp. 31 - hasičská zbrojnice 

- pro voliče s trvalým pobytem v Bystřici nad Úhla-

vou, Starý Láz 
 

volební okrsek č. 5: 

volební místnost: Hodousice - společenská místnost 

Na Řáholci 

- pro voliče s trvalým pobytem v Hodousicích a Bla-

tech 

 

volební okrsek č. 6 

volební místnost: Zelená Lhota čp. 17 - Hostinec  

u Jakuba 

- pro voliče s trvalým pobytem v Zelené Lhotě 
 

Kdo může volit a za jakých podmínek? 

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže 

svoji totožnost a státní občanství České republiky, a to 

platným občanským průkazem, nebo cestovním pa-

sem České republiky, a dosáhl alespoň druhý den vo-

leb věku nejméně 18 let. 

Voliče, který není zapsán ve výpisu ze stálého sezna-

mu a který prokáže své právo hlasovat ve volebním 

okrsku, okrsková volební komise dopíše do výpisu ze 

stálého seznamu dodatečně a umožní mu hlasování. 

Volič, který se dostavil do volební místnosti s volič-

ským průkazem, je povinen tento průkaz odevzdat 

okrskové volební komisi, nebo zvláštní okrskové vo-

lební komisi; ta jej přiloží k výpisu ze zvláštního se-

znamu. 

Neprokáže-li volič uvedené skutečnosti stanovenými 

doklady, nebude mu hlasování umožněno. 

Přenosná volební schránka 

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravot-

ních důvodů, obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou 

volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební 

místnost, a to pouze v územním obvodu volebního 

okrsku, pro který byla okrsková volební komise zříze-

na. V takovém případě okrsková volební komise vyšle 

k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, 

úřední obálkou a hlasovacími lístky. Při hlasování 

postupují členové volební komise tak, aby byla zacho-

vána tajnost hlasování. Mimo území České republiky 

nelze do přenosné volební schránky hlasovat.  

O přenosnou volební schránku mohou voliči požádat 

před konáním voleb Městský úřad v Nýrsku na tel. 

čísle 376 555 611. 
 

Jak získáte hlasovací lístky? 

Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede 

dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič 

může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti. 

Další informace získáte z letáku, který bude vložen 

do obálky společně s hlasovacími lístky. 

Blanka Kinská 

tajemnice 
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Po roce budeme mít posvícení  

Aktuálně 

Je tomu rok, co si naše město užilo pouťové posvíce-

ní. Kolotoče, stánky, výstavy, doma na talíři slavnost-

ní jídlo. To je to, co nás teď 7. - 8. října čeká. Ale kde 

se vlastně vzalo posvícení? A podle čeho by se mělo 

určovat datum? Zjistili jsme nějaké informace, které 

by mohly dopomoci k tomu, proč tomu tak je, koliká-

tého tedy pouť bude. 

Posvícení jako takové vždy připadalo na den, kdy byl 

místní kostel vysvěcen. Bez posvěcení nemohl být 

kostel užíván pro bohoslužby. Ve výroční den se ko-

nala poutní slavnost spojovaná i se zábavou. Traduje 

se, že první posvícení slavil při svěcení chrámu 

v Jeruzalémě král Šalamoun. A kdy to bylo u nás? U 

nás v Dolním Nýrsku se posvícení konalo v den vy-

svěcení kostela Čtrnácti svatých pomocníků, tedy 9. 

října od roku 1712. A pouť se slavila 24. března na 

den Čtrnácti pomocníků podle liturgického kalendáře. 

A na co se můžete letos těšit? Rodiče by si měli při-

pravit penízky pro své malé ratolesti, které mají vždy 

největší radost z pouťových atrakcí. Stánkaři znovu 

rozloží své stánky na náměstí a v ulici Praporčíka 

Veitla, Dům dětí a mládeže uskuteční výstavy svých 

výtvorů, rovněž i zahrádkáři se pochlubí svými vý-

pěstky. I chovatelé připraví výstavu zvířat, která letos 

bude 50. jubilejní. Bude zde možnost zhlédnout ukáz-

ku akrobatických holubů. Návštěvníci si budou moci 

zakoupit tombolu a pak, když jim bude přát štěstí, bu-

dou moci domů odejít s nějakým zvířátkem. 

Je toho mnoho, a proto tedy nezbývá nic jiného než 

popřát krásné posvícení. 

Krajská pobočka v Plzni                           

Kontaktní pracoviště Klatovy                                      

oddělení nepojistných sociálních dávek 

Voříškova 825/III                                                                                                                

339 01 Klatovy 
Oznámení  

Úřad práce ČR - Kontaktní pracoviště Klatovy oznamuje, že s platností od 1.10.2017 obnovuje hodiny pro 

veřejnost v agendě hmotné nouze na pracovišti Strážovská 529, Nýrsko (areál Technických služeb), které bu-

dou každou středu od 8:00 do 17:00. 

Od 1.10.2017 také dochází ke změně úředních hodin v agendě státní sociální podpory, které již nebudou 

v pondělí, ale budou nově každou středu od 12:00 do 16:30. 

Na pracovišti lze podat žádosti, donést ostatní doklady pro vyhodnocení dávek nebo si vyzvednout příslušné 

formuláře z obou uvedených agend. 

Soňa Klugová, red. 
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Aktuálně 

Jak je to s posíláním článků do novin 

Texty: Soňa Klugová, red. 

Vážení čtenáři a dopisovatelé, poslední dobou vznika-

jí problémy při zasílání článků do novin. V každém 

čísle jste informováni, dokdy se mají příspěvky zasí-

lat. Tento termín se už dlouhou dobu neměnil. Každý 

článek by se měl poslat do 15. dne v měsíci, aby byl 

čas noviny zpracovat do nejlepší podoby a nevznikaly 

tak problémy, které poslední dobou nastávají. Většina 

z vás si zvykla posílat příspěvky až po 20. dnu v měsí-

ci. To se podepisuje na práci všech, kteří noviny tvoří. 

Byli bychom rádi, aby se termín dodržoval. Značně 

nám tím ulehčíte práci. 

Děkujeme všem, kteří přispívají. 

Jak probíhá nákup pozemku drůbežářských závodů 

Na posledním zasedání 21. srpna rozhodlo zastupitel-

stvo o nákupu pozemku o výměře zhruba 8 hektarů  

v prostoru za Lesními stavbami v Palackého ulici. 

Tento areál je několik let nevyužitý a chátrá. Na něko-

lika poradách během letošního roku řešili zastupitelé 

tuto problematiku zejména s ohledem na existenci 

informací, podle kterých o uvedený areál projevil zá-

jem investor z Německa. Ten chtěl v této lokalitě pod-

le oficiálních informací z realitní kanceláře, která 

město oslovila o vyjádření se k tomuto záměru, reali-

zovat výstavbu farmy pro chov a výkrm prasat. Realit-

ka nabízela pozemek za 275 Kč/m2. Po jednáních se 

vedení města podařilo snížit tuto cenu na 190 Kč/m2. 

Na tuto skutečnost město reagovalo i projednáním 

zadání změny územního plánu na tuto lokalitu. Po 

nákupu pozemku již pominula nutnost provedení této 

změny, a proto se k jednání o pozemku město vrátí  

v dalším jednání zastupitelstva.  

Byly zadány studie na rekonstrukci náměstí 
Na poslední poradě byli zastupitelé informováni mís-

tostarostkou o zadání zpracování studie na rekon-

strukci náměstí. Byly osloveny tři firmy, které do 

konce ledna příštího roku předloží své návrhy. Tento 

postup je ve shodě s usnesením zastupitelstva ze za-

čátku letošního roku. Předpokládaný náklad na studie 

je zhruba 500 tisíc Kč. V průběhu zpracování studií 

budou mít zastupitelé města možnost se k  návrhům 

vyjadřovat. Následně budou studie předloženy veřej-

nosti k posouzení. 
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Hasičské okénko 

Jak je to s výjezdy hasičů  

Poměrně často se setkáváme s dotazy našich spoluob-

čanů, jak je to vlastně s našimi výjezdy, kdo rozhodu-

je o tom, že někdy jedeme k zásahu jen my, někdy 

přijedou i profesionální hasiči a naopak proč někdy 

zasahují v našem okolí jen profesionální hasiči 

z Klatov bez naší účasti. Proto se pokusím v tomto 

článku tuto problematiku a další podrobnosti týkající 

se naší zásahové jednotky vysvětlit. 
Již řadu let je nasazení hasičských jednotek v našem 

kraji řízeno z Krajského operačního střediska 

(zkráceně KOPIS). Zde o nasazení jednotek rozhoduje 

operační důstojník. Naše jednotka tak může vyjet jedi-

ně na základě rozhodnutí KOPIS. Jedinou výjimkou je 

ještě možnost, kdy nám může pohotovost nařídit sta-

rosta jako zřizovatel jednotky. To nastává obvykle při 

povodních a podobných živelných pohromách, ale i 

v tom případě se postupuje v úzké součinnosti 

s KOPIS. 
Operační důstojník na KOPIS rozhoduje při nasazení 

jednotek podle místa události a pak také podle katego-

rie a předurčenosti té které jednotky. Hasičské jednot-

ky jsou totiž dělené podle kategorií. Do kategorie JPO 

I jsou zařazeny profesionální jednotky Hasičského 

záchranného sboru. Kategorie JPO II jsou pak polo-

profesionální jednotky. Naše jednotka je kategorie 

JPO III, což je nejvyšší kategorie u dobrovolných 

hasičů, kteří svoji činnost vykonávají zcela zdarma. 

V naší oblasti se pak ještě nacházejí jednotky katego-

rie JPO V, což jsou místní jednotky v menších obcích, 

které nebývají nasazovány na zásahy mimo katastr své 

obce. Druhou důležitou podmínkou pro případné na-

sazení je takzvaná předurčenost pro určité kategorie 

zásahů, jako jsou například dopravní nehody, různé 

technické zásahy apod. Z této předurčenosti pak vy-

plývá jak vybavení, tak také výcvik té které jednotky. 
Jak jsem psal již výše, naše jednotka je zařazena 

v kategorii JPO III. V této kategorii tak máme mimo 

jiné povinnost výjezdu prvního vozidla k zásahu do 

10 minut. Naše jednotka má podle dlouhodobého sle-

dování, které probíhá na KOPIS, průměrnou dobu vý-

jezdu cca 4 minuty. Dávno pryč je doba, kdy se po-

plach oznamoval sirénou. Dnes u nás používáme dva 

systémy. Prvním jsou pagery (pípáky), které fungují 

na základě přenosu radiosignálu z Plzně přes naši zá-

kladnovou radiostanici. Druhý systém, nazvaný 

AMDS, funguje přes mobily, a tak nám při vyhlášení 

poplachu přichází hovor a SMS se základními údaji o 

typu a místě zásahu. Samozřejmě pak po příjezdu do 

hasičské zbrojnice následuje ještě ověření místa zása-

hu a dalších podrobností přes radiostanici s KOPIS. 

Již několik let je výjezd našich vozidel usnadněn po-

mocí semaforů. Bohužel se občas stává, že je někteří 

řidiči nerespektují. 
Co se týče předurčenosti, je naše jednotka určena pro 

zásahy nejen u požárů, ale také u dopravních nehod a 

celé škály technických zásahů. Tomu odpovídá nejen 

vybavení, ale také výcvik naší jednotky. Velitel jed-

notky, velitelé družstev  a strojníci procházejí nároč-

ným školením, které na počátku trvá cca týden a ná-

sledně je každý rok minimálně jeden den doplňováno 

o nové poznatky. Dále jsou někteří naši hasiči podle 

specializace školeni na práci s motorovými pilami, 

absolvují zdravotní kurzy, kurzy vyprošťování a tak 

podobně. Samozřejmostí je pak několikrát ročně vý-

cvik s dýchací technikou. K tomu se pak musí připočí-

tat výcvik, který provádíme přímo v hasičské zbrojni-

ci, kdy je neustále potřeba některé činnosti opakovat 

tak, aby se o nich při zásahu nemuselo vůbec přemýš-

let a staly se rutinou. 
Díky našemu zařazení a předurčenosti má naše jednot-

ka průměrně 60 - 70 zásahů ročně. Z toho jsou tak 

čtvrtina požáry, další čtvrtina dopravní nehody a polo-

vinu pak tvoří celá škála různých technických zása-

hů.  Samozřejmě by tak rozsáhlá činnost nebyla mož-

ná bez výrazné podpory města a našeho starosty. Jen 

pro lepší představu se dá uvést, že vystrojit jednoho 

hasiče stojí cca 50 - 60 tisíc Kč.  Naše jednotka má 

přitom v současné době v zásahové jednotce 24 hasičů 

a na zařazení se připravují další tři hasiči, u kterých 

probíhá cca půlroční zácvik, než se stanou plnohod-

notnými členy zásahové jednotky.  
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Kultura 

Začátek nového školního roku v ZŠ Komenského ulice 

Někomu by se počet mohl zdát vysoký, ale je důležité 

si uvědomit, že naše jednotka může být povolána  

k zásahu v kteroukoliv denní, či noční dobu. Nejkom-

plikovanější je čas v dopoledních hodinách, protože 

část hasičů pracuje mimo naše město. Ale i tak se daří 

v tento nejkritičtější čas mít průměrně ve výjezdu cca 

10 - 12 lidí. Rád bych proto také na závěr svého člán-

ku poděkoval významným zaměstnavatelům v našem 

městě za to, že nekladou překážky při uvolňování na-

šich členů jednotky při výjezdech k zásahům. 

Školy, školky 

V letošním školním roce jsme stejně jako vloni ote-

vřeli jednu první třídu. První školní den přivítala prv-

ňáčky jejich třídní učitelka Mgr. Miroslava Skalová. 

Děti se na svůj slavnostní den velmi těšily a my jsme 

pro ně a jejich rodiče připravili Den otevřených dveří, 

při kterém je po celé škole provedli naši deváťáci. 

Oproti minulému školnímu roku se v naší škole zvýšil 

počet dětí, a proto se zvýšil i počet tříd na 2. stupni. 

I v tomto roce budeme u dětí rozvíjet pohybové akti-

vity. K tomu přispěje navýšení hodin tělesné výchovy 

v 6. a 9. ročníku na 3 hodiny týdně, na 1. stupni nepo-

vinný předmět se zaměřením na atletiku a na 2. stupni 

se zaměřením na sportovní hry. 

Samozřejmě nezapomínáme ani na jazykovou vyba-

venost dětí. Po loňské dobré zkušenosti budeme i le-

tos spolupracovat s jazykovou školou Easy2Talk, kte-

rá organizuje jako autorizovaný partner Evropského 

centra jazykových zkoušek v Klatovech mezinárodní 

jazykové zkoušky Cambridge English. Tyto kurzy 

budou probíhat od října do května a úspěšní absolven-

ti těchto zkoušek obdrží mezinárodní certifikát Cam-

bridge English. 

Vzhledem k dlouholeté tradici pokračujeme 

v dyslektické nápravě žáků se specifickými porucha-

mi učení, kterou vede Mgr. Jana Mašková. 

Zapojili jsme se do „Pokusného ověřování: Vzděláva-

cí programy paměťových institucí do škol“, které pro 

období od 1. 9. 2017 do 3. 8. 2018 vyhlásilo Minister-

stvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. V rámci 

tohoto ověřování se žáci zúčastní vzdělávacích pro-

gramů, které nabízejí česká muzea a památníky a 

v praxi si ověříme vliv tzv. „zážitkové pedagogiky“ 

na zvýšení kvality výuky společenskovědních před-

mětů. 

S nástupem měsíce září nastaly dětem školní, ale nově 

i předškolní povinnosti. Pro zpestření tohoto období 

bylo uspořádáno pro děti a jejich rodiče 21. září 2017 

„sportovní odpoledne“, které se konalo na tréninko-

vém fotbalovém hřišti. 

Pro děti byly připraveny různé sportovní disciplíny, 

ve kterých si kromě pohybových dovedností procviči-

ly zručnost, obratnost i orientaci. Za úspěšné zvládnu-

tí dané disciplíny dostaly děti kartičku s číslem od 1 

do 6. Po absolvování všech šesti úkolů musely přiřa-

dit správná čísla k předem připraveným předlohám. 

Závěrem si všichni soutěžící vybrali zaslouženou od-

měnu. Děkujeme všem rodičům, kteří se zúčastnili a 

prožili s námi a se svými dětmi část zářijového odpo-

ledne. Škoda jen, že rodičů, kteří mají zájem a mož-

nost aktivně trávit volný čas se svými dětmi, ubývá. 

Děti z Duhové školky si užily sportovní odpoledne 

Jan Kolář 

JSDHO Nýrsko 

Ivan Pavlík 

ředitel školy 

M. Irlbeková, J. Jiříková 

učitelky 



 8 

  

Dům dětí a mládeže 

DDM nabízí spoustu zájmových kroužků pro školní rok 

2017/2018 

Zdravíme účastníky zájmových činností DDM Nýrsko 

a další přátele! Dům dětí v letošním roce zcela naplnil 

svoji kapacitu. Některé zájmové kroužky se už do ob-

jektu nevešly a pole působnosti jsme museli rozšířit i 

do Základní školy ve Školní ulici. Kdo se ještě chce 

přihlásit do nějakého kroužku, je to možné pouze po 

domluvě s vedoucím. Nový školní rok začal a co nás 

čeká? O víkendu 7. 10. Memoriál Malého Mišáka, 

taneční 2017 a pouťová. Pak nás čeká tradiční Miku-

lášská. Dále budou pokračovat taneční, a to až do 15. 

12. 2017, kdy proběhne závěrečná. Den poté, 16. 12. 

2017, se bude konat vánoční besídka a bude to opět 

pecka!  

Na děti v kroužcích čekají tyto akce: modeláři zajistí 

svoje výstavy, florbalisté nově zahájí soutěžení v regi-

onu Klatovy a Kdyně. Aerobik a gymnastika se zú-

častní soutěžního klání Česko se hýbe, gymnastky a 

gymnasty už v listopadu čekají krajské přebory. Do 

soutěží se přidá i tým Bambus, naše zumbistky a ta-

nečnice. Mažoretky a mažoreťáci všeho věku budou 

letos soutěžit s hůlkou i pompony a jejich soutěže za-

čnou na jaře. Keramici a výtvarníci mají za úkol záso-

bovat nás krásnými výrobky ke koupi i pokoukání na 

vánočních trzích a v galerii. Muzikálové herectví při-

praví Krásku a zvíře pro veřejnost i školy. Je toho 

spoustu, snad se nám podaří vše zvládnout tak, aby 

děti měly ze sebe hezký pocit. A že ten rok bude stát 

za to!  

Text: Pavlína Karlovská 

Celostátní akce vyhlašovaná Svazem knihovníků  

a informačních pracovníků (SKIP) proběhne 

v letošním roce v týdnu od 2. do 8. října. V nýrské 

knihovně jsme k 21. ročníku připravili aktivity pro 

všechny věkové kategorie. V úterý se osmé a deváté 

třídy ZŠ Komenského seznámí s vývojem písma 

v historii a budoucnosti. Přednášející Ivana Šmucrová 

prozradí, jak s písmem pracovat, jak spolu souvisí pís-

mo a psychika a co o nás písmo vypovídá.  Stejná 

přednáška s názvem „Písmo – náš obraz“ začíná pro 

veřejnost v 17.00 hodin. Ve středu si malí i velcí vý-

tvarníci mohou vyrobit záložky do knih z různých ma-

teriálů. Tvořivá dílna se uskuteční od 17.30 hodin  

v „Galanterii, kreativ, hobby“ Kateřiny Brotánkové. 

Ve čtvrtek v 18.00 vycestujeme s Janou Dvorskou  

a Milošem Kašparem na Nový Zéland. Besedující na-

váží na první jarní díl. Po celý týden si budete moci 

zakoupit vyřazené knihy a odnést ručně vyrobenou 

záložku. Pro nové čtenáře je připravena registrace „na 

zkoušku“, tedy půlroční půjčování knih bez registrač-

ního poplatku.  

Jarmila Poupová 

MěK Nýrsko 

Kultura 

V knihovně proběhnou akce k Týdnu knihoven 
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Kultura 

Muzeum Královského hvozdu 

Člověk neví, kam by dříve skočil  
Zdá se, že když jsme si v době prázdnin téměř stěžo-

vali, že se nic nového neděje, září si to chce vynahra-

dit. Získali jsme tolik zajímavých zpráv, že by to chtě-

lo mít čtrnáct dní naprostou dovolenou a pak by se 

snad podařilo je ověřit. 
Nejzajímavěji se jeví nálezy štítových arsenbronzo-

vých knoflíků z prostoru Sv. Kateřiny, Zadních Cha-

lup a Hamrů. Dlouhou dobu jsme nechápali, jak je 

možné, že v tomto prostoru je nalézáme často, ale ku-

příkladu kolem Strážova jen výjimečně. Až nedávno 

jsme trochu více přemýšleli nad dosud neznámou fo-

tografií Josefa Blaua, kde je zachycený v kroji. Otázka 

zněla, jaký kroj má na sobě. Chodský jsme vyloučili, i 

když měl Blau silné kontakty na Chodsko, protože 

podoba kroje byla jiná. (Upozorňuji, že fotografie ne-

ní příliš kvalitní.) Vesta se jeví jako bavorská, ale klo-

bouk je královácký. Protože byl Blau především zna-

lec Královských rychet a cítil se jako občan Českoslo-

venska, nevěřím, že by se jen tak oblékal do bavorské-

ho kroje. Navíc by to byla tak běžná záležitost, že by 

nebyl důvod se v kroji nechat fotografovat. Z toho 

nám vychází, že se oblékl do králováckého kro-

je.  Rozdíl byl ve vestě. Bavorská měla a má dvě řady 

knoflíků, česká jen jednu řadu. Pochopitelně, že se 

vlivy mísily. Rozhodně se nedá říci, že kroj byl jiný 

hned za hraniční čárou. Proč tedy tak časté nálezy 

knoflíků? Čím více jich na oblečení bylo, tím častěji 

se utrhly a ztratily. Už se těším, až uděláme výstavu, 

kde budou vystaveny nálezy knoflíků z Královských 

rychet a bude možno posoudit jejich odlišnost ve veli-

kosti či výzdobě od ostatní užívané produkce! 
 

Turisté navštívili Železnou Rudu a její okolí 
Jak už je velmi dobře známo, každé léto KČT Nýrsko 

pořádá „Turistiky s Pepou“. A nebylo tomu jinak ani 

tento rok. O prvním výletě jste si mohli přečíst 

v předešlém vydání Nýrských novin. V tomto čísle 

bych vám ráda přiblížila druhý výlet. 

Tentokrát se všichni nadšenci, kteří rádi poznávají 

nové kouty Šumavy, sešli 2. září na vlakovém nádraží 

v Nýrsku. Odsud nás vlak dovezl do Železné Rudy, 

kde byl start našeho výletu. První naše kroky vedly ke 

hřbitovu, kde nám náš průvodce, Václav Vetýška, vy-

právěl o rodině Prokopů, kteří zde mají rodinnou 

hrobku. Hotel pana Prokopa na špičáckém sedle byl 

vybudován z kantýny, která dříve sloužila dělníkům 

při budování tunelu pod Špičákem. Byl vůbec prvním 

hotelem na Železnorudsku. Pokračovali jsme cestou, 

kterou lemují památné stromy, až k Debrníku, kde 

stával zámeček sklářských rodin, např. Abelů. Poto-

mek rodiny Abelů, spisovatel Karel Klostermann, 

uvádí v autobiografii, že právě jeho matka pocházela 

ze staré sklářské rodiny Abele. Tento rod původně 

francouzských šlechticů patřil k protestantům a přívr-

žencům hugenotů. Po zrušení ediktu nantského se  

z Francie z Ardennes vystěhovali napřed do Virtem-

berska a potom do Čech, kde se roku 1774 nejprve 

usadili v Míšově u Spáleného Poříčí a založili zde 

sklárnu. Později, když tato sklárna vyhořela, přesídlili 

na Šumavu. Zde se Abelové postupně stali význam-

ným a majetným rodem. Z  Debrníku jsme pokračova-

li další alejí až do Alžbětína, kde žila rodina Komár-

kových. Otci Komárkovi vděčíme za vybudování cest 

k Černému a Čertovu jezeru. Jeho syn byl přírodověd-

cem a už tehdy navrhoval, aby Šumava byla vyhláše-

na národním parkem, ale stalo se tak až v roce 1991. 

Naše putování po dalších osobnostech Železnorudska 

nás zavedlo také k pomníčku Adolfa Kašpa-

ra.  Významný český grafik a ilustrátor zde náhle ze-

mřel na selhání srdce. Byl prvním ilustrátorem Babič-

ky Boženy Němcové. 

Martina Bastlová 

IC 

Pokračování na str. 10 
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Text: K. Velkoborský 

MKH 

Po roce opět budou závody čtyřkolek v Nýrsku  

Po vydařeném dvoudenním závodu terénních čtyř-

kolek v uplynulém roce a nultém ročníku se do Nýr-

ska opět vrátí elita těchto strojů a závodníků. Letoš-

ní ročník závodů Last Adventure 2017 začal závo-

dem v Milovicích, dále pokračoval v nedalekých 

Dobřanech a bude završen právě zde u nás v Nýr-

sku. 

Závod bude začínat odpoledními tréninky 27. října 

2017 a první startující vyjede na časově měřený 

úsek v 19.00 hodin. Do 22.00 hodin bude odjeta 

první večerní etapa ve všech 4 kategoriích. Bude 

možné vidět zdolávání jak přírodní terénní překáž-

ky, tak i uměle vytvořené včetně navijákování těch-

to strojů. Druhý den bude závod pokračovat a kon-

čit by měl v odpoledních hodinách. Celý závod se 

odjede v prostorách bývalých kasáren a přilehlých 

pozemcích včetně atraktivní nýrské sjezdovky, kte-

rá bude při večerní etapě i nasvícena. Ředitelství 

závodu, catering a veškeré ostatní zázemí bude 

umístěno v kasárnách. Našeho seriálu se již v usku-

tečněných závodech zúčastnila špička závodníků 

působících v ČR. Mnozí jezdí i závody na evropské 

úrovni, dokonce i pětinásobný vítěz dakarské rallye, 

pan Macháček. Z toho je zřejmé, že naše závody 

táhnou a jsou pro tyto závodníky něčím jiným, co 

zde zatím neexistovalo. 

Samozřejmostí je, že každý závod, tedy i ten nýr-

ský, je zabezpečen zdravotní asistencí, technickými 

i traťovými komisaři na tratích a vším, co dané zá-

vody musí splňovat, včetně souhlasů všech institucí 

k uspořádání takových závodů. 

Jsme moc rádi, že právě v Nýrsku proběhne závě-

rečný závod celého seriálu a můžeme i zde místním 

spoluobčanům ukázat, co děláme, a přispět tak tro-

chou do dění v našem městě. Chceme zviditelnit 

mnohým závodníkům z celé republiky naše město a 

ukázat, že i v podhůří Šumavy jsme schopni zorga-

nizovat závody na hodně vysoké úrovni. 

Tímto chceme za celý realizační tým závodů Last 

Adventure poděkovat Městu Nýrsku za veškerou 

podporu a vstřícnost, všem firmám, které se jakým-

koliv způsobem spolupodílejí, a chtěli bychom 

pozvat všechny občany, příznivce, ale i zvědavce, 

na tuto sportovní událost, která, jak si myslíme, je 

ve městě ojedinělá. Přijďte se podívat na opravdové 

mistry těchto strojů. Budou zdolávat hodně nároč-

nou trať, která ukáže na vítěze v celém letošním 

seriálu. 

V muzeu už máme prvou část velmi rozsáhlého ar-

chivu negativů, kde jsou i fotografie Nýrska. Archiv 

má rozsah od roku 1920 až do roku 1960. Právě 

amatérské předválečné fotografie nás nejvíce zají-

mají, protože z Nýrska jsou známy spíše statické 

poválečné snímky než obrázky předválečného dění. 

Na některých určených snímcích jsou zachyceni 

například matka pana Sutého, známého převaděče, 

u jeho hrobu na zrušeném nýrském hřbitově nebo 

otec pana Grösla z Bystřice, když mu bylo pět let. 

Jak vidíte, fotografie nepostrádají určení, takže o to 

jsou cennější. 

Ještě se začneme připravovat na další výstavu. 

Chtěli bychom představit fotografie hasičských sbo-

rů z celého okolí. Především historické snímky, ale 

tam, kde samostatné hasičské sbory působí i dnes, i 

fotografie novější. Pochopitelně se neobejdeme bez 

spolupráce s archiváři těchto sborů, ale současně 

pro ně můžeme být přínosem, protože v našem ar-

chivu je takových snímků již také dost. 

Poslední má zpráva je spíše prosbou o spolupráci. 

Chceme se zapojit do projektu města Vimperk 

„Šumava litera“. Už jsem o tom psal dříve. Potřebu-

jeme lidi, kteří budou mít čas číst knihy pojednáva-

jící o tomto kraji, vyhledávat informace a dělat po-

známky, na které stránce je něco pozoruhodného 

napsáno, abychom tyto informace po následném 

výběru mohli zařadit do zmíněného projektu a aby 

se turisté procházející tímto krajem mohli s ním ví-

ce seznámit.    

Doslova se těším na každý další den. 

Muzeum Královského hvozdu 

Sport 

Václav Polomis 
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Čtení na pokračování 

Hořec panonský - erbovní kytka Šumavy 

Hořec panonský, zvaný též šumavský, je v oblasti vr-

cholové Šumavy nepřehlédnutelný. Dosahuje výšky 

až kolem 90 cm. Temně nachově kvetoucí hořec zdobí 

louky, okraje cest nebo břehy potoků. Květy jsou vět-

šinou ve třech patrech. Někdy objevíme kvetoucí ho-

řec i ke konci srpna. Je až symbolické, že kvete jako 

jedna z posledních rostlin Šumavy.  Je přísně chráně-

ný. Mimo pohoří alpské soustavy je za jeho přirozený 

výskyt považována Šumava, proto se mu někdy lidově 

říká hořec šumavský. 
V rámci České republiky se ještě vyskytuje v Krkono-

ších a v Hrubém Jeseníku, ale zde byl prokazatelně na 

některých lokalitách vysazen. Na Šumavu se dostal 

z Alp, a to po době ledové. Měl zde velké zastoupení, 

než se začala Šumava zalesňovat. Hořec totiž miluje 

světlo a nemá moc rád zamokřená místa. A tak začal 

mizet. Pomohl člověk. Začal Šumavu odlesňovat a 

hořec se začal zase rozšiřovat. A jak už to bývá, člo-

věk pomohl, ale zase trochu uškodil. Oni ti 

„Šumaváci“ kořeny hořce používali k výrobě likérů a 

na jiné farmaceutické účely. No považte, jenom v lé-

kárně ve Vimperku se v předválečných letech zpraco-

valo 150 kg sušené drogy. Za obou světových válek 

byl hořec skoro vyhuben. Botanici oprávněně zdvihali 

varovný prst pro jeho ochranu. Jsou však dvě lokality, 

kde si vesele žil i žije bez lidí. Jedna je kar Černého 

jezera a druhá kar Plešného. Tato místa jsou považo-

vána za primární místa hořce panonského, můžeme 

říci i šumavského. Ostatní ledovcová jezera mají 

smůlu. Zase trochu symbolické, co? A pro železno-

rudská obzvlášť. Pozorní čtenáři již ví, že Železná 

Ruda má další prim. V Černém jezeře roste plavuň 

šídlatka jezerní a nad ní v karu jezera hořec šumav-

ský. Obě rostliny se tak nechtěně stávají doménou 

tohoto významného šumavského jezera. 
Vrátíme se nyní k dalším místům výskytu hořce šu-

mavského. Jsou to oblasti Kvildy, Horské Kvildy, Fi-

lipovy Huti, Modravska i Prášil. Zde rostou však bez 

většího rozmnožování. 
Hořec panonský je značně dlouhověká rostlina s vý-

raznou schopností vegetativního rozmnožování pomo-

cí klonálního růstu. V květnu raší z přezimujících pu-

penů podlouhlé listy tvořící listovou růžici. Většinou 

v červenci vyrůstají květní lodyhy dosahující výšky 

30 - 90 cm. Doba květu je od konce července do polo-

viny srpna. Záleží na počasí, zastínění i nadmořské 

výšce. Barva květu je temně nachová s tmavým tečko-

váním. Vzácně se mohou objevit květy bílé nebo ba-

revné odchylky s bílými až namodralými květy a tma-

vým tečkováním. Hořec je cizosprašným druhem. 

Opyluje ho většinou čmelák. Zralé semeníky obsahují 

okolo 150 až 300 křídlatých semen. Přenos semen 

probíhá pomocí větru. Rozhodujícím okamžikem  

v celém životním cyklu rostliny je vyklíčení semene  

a přežívání semenáčku v prvních letech života. Seme-

náčky najdeme v blízkosti mateřských rostlin v karech 

obou jezer. Na smilkových loukách plání Šumavy se 

semenáčky nalézt nepodařilo. Na ostatních místech 

jsou velmi vzácné (odlesněné plochy, břehy potoků). 

To je odborných informací, co? Jsou však třeba, aby-

chom pochopili, proč hořec chránit. Ono zde stále pla-

tí: „Nepoznané je neznámé a neznámé je lhostejné“. 

Tak jsme zase o něco chytřejší. Budeme si hořce vá-

žit, ale hlavně tuto erbovní kytku Šumavy chránit. 
Přeji vám krásné podzimní toulky Šumavou. A příště 

se vydáme k bavorským sousedům a budeme se toulat 

po pastvinách. Tam je to také krásné, ale i zajímavé. 

Text + foto: Václav Vetýška 
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Rozhovor 

Poslanec Igor Jakubčík:  Šumava je poklad, o který se 

nesmíme nechat připravit 
Strávil čtyři roky v Poslanecké sněmovně České re-

publiky  (PČR) za ČSSD, a přesto zůstal věrný plzeň-

skému regionu, Klatovsku a Pošumaví. Igor Jakubčík 

(50 let) je patriotem, který si uvědomuje, jak křehký je 

vztah člověka k přírodě i vlastní kultuře, jak těžké je 

prosazovat regionální zájmy v Praze, přesto tuto sna-

hu nevzdává… 
 

Jsou čtyři roky dost dlouhá doba na uskutečnění 

všech plánů a vizí? 

Nejsou. Jednání ve sněmovně nebývají snadná a ani 

krátká. A přesto se řada věcí povedla. Úspěchem po-

sledních čtyř let působení sněmovny je mimo jiné sní-

žení nezaměstnanosti i kriminality či zvýšení mini-

mální mzdy. 

Určitě je dobré zmínit, že se povedlo ochránit naše 

občany od vlny migrantů, která zaplavuje Evropu. To 

je ovšem téma ještě minimálně na další volební obdo-

bí. Já se rozhodně hodlám (opět) připojit k odpůrcům 

povinných kvót, které EU pro příjem migrantů stano-

vila. 

Vaše angažovanost ve věcech ochrany Šumavy je 

pověstná. Jak vidíte budoucnost Šumavy a Národní-

ho parku Šumava? 

Víte, Šumava je poklad, o který se nesmíme nechat 

developery a spekulanty připravit. Na druhou stranu 

přece nechceme, aby se z ní stal neživý skanzen. Šu-

mava byla - a já doufám, že i v budoucnu bude - ži-

vým prostředím s lidmi, kteří v tomto místě umí  

a chtějí žít v souladu s podmínkami, které jsou tam 

stanovené.  Nechci se dožít doby, kdy tam budou stát 

hotelové resorty, ale ani doby, kdy si nebudu moci dát 

pivo v místní hospůdce po skvělé turistické výpravě. 

Jak vypadá působení poslance PČR v našem regio-

nu? 

Jsem rád, že jsem jako poslanec mohl být patronem či 

převzít záštitu nad řadou akcí, které zpříjemňují život 

tady u nás v plzeňském regionu. Velmi intenzivně 

podporuji například dobrovolné hasiče, sponzoruji 

Dětskou hasičskou ligu. Osobně se věnuji lidem, kteří 

mě jako poslance navštíví v mé kanceláři, po celé čty-

ři roky se snažím najít nějaká řešení či východiska, 

která by jim pomohla řešit jejich nelehké úkoly, pro-

blémy a starosti. Věřte mi, že jde často o nelehké ži-

votní situace.   

Znovu kandidujete. Kterým tématům se v případě 

vašeho úspěchu v nadcházejících volbách hodláte 

věnovat? 

Prioritou nadcházejícího období by pro mě byly  

daně - snížení daní pro zaměstnance a zvyšování daní 

pro nadnárodní korporace a banky. Nerovnováha 

v této sféře je do očí bijící a já věřím, že se v dohledné 

době podaří ulevit zaměstnancům i živnostníkům. 

Vobroučková 

tajemnice ČSSD Klatovy  

Akce ve fotografiích 

Vernisáž výstavy „Malování pro radost“ Výletní čtení 
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Přehled akcí 

23. 5. až 

9. 10. 

„Nýrsko jubilejní“ 

výstava v MKH 

3. 10.  

od 17.00 

Písmo - náš obraz 

beseda s Ivanou Šmucrovou o rukopise a písmu v sále MěK 

4. 10. 

od 17.30 

Záložky, záložky, záložky... 

tvořivá dílna s Katkou Brotánkovou a Natálií Vítovcovou v Galanterii, kreativ, 

hobby, pořádá MěK 

5. 10.  

od 18.00 

Nový Zéland II 

pokračování cestopisné besedy s J. Dvorskou a M. Kašparem v sále MěK 

7. - 8. 10.  Nýrské posvícení 

7. 10.  

od 17.30 

4. Obrněná divize Plzeň 

prohlídka tábora a obrněné techniky v APS 

7. 10. 

od 10.00 

Memoriál Malého Mišáka 

výstava plastikových modelů v KD - DDM 

7. 10. 

od 14.00 
Lekce kurzu tance v KD - DDM 

7. 10. 

od 20.00 

Pouťová zábava 

k tanci a poslechu zahrají Pelíškové v KD - DDM 

9. 10. 

od 17.00 

Háčkování s Dášou pro začátečníky (cena 120 Kč) 

Svícny z kamene s Katkou pro děti (cena 80 Kč) 

v Galanterii, kreativ, hobby 

14. 10.  Lekce kurzu tance v KD - DDM 

Odhalení kamene Maxe Reisera 

park paměti u LD 

15. 10. 

od 15.00 
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28. 10. 

od 19.00 

„Max Reiser - rabín a spisovatel v Nýrsku“ 

vernisáž výstavy v MKH 

Přehled akcí 

15. 10. 

od 17.00 

17. 10. 

až 26. 11. 

19. 10. 

od 18.00 

22. 10. 

23. 10. 

od 17.00 

„Max Reiser - rabín a spisovatel v Nýrsku“ 

výstava v MKH 

Každodennost posledních týdnů války 

beseda s Janem Jirákem v sále MěK 

Lekce kurzu tance v KD - DDM 

Lekce kurzu tance v KD - DDM 

prodloužená 

Háčkování s Dášou pro pokročilé (cena 120 Kč) 

Těžítko z kamene s Katkou pro děti (cena 80 Kč) 

v Galanterii, kreativ, hobby 

Připravujeme 

10. 11.  od 17.30 

Lampionový průvod 

začátek u Květinky na náměstí 

Adventní čtení v MěK Nýrsko 

27. 11. od 16.30 

4. 12. od 16.30 

11. 12. od 16.30 
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Přehled akcí 
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UZÁVĚRKA : 

Listopadové číslo Nýrských novin  vyjde ve středu 1. listopadu 

2017. 
Uzávěrka příjmu příspěvků od dopisovatelů je ve středu  

15. října 2017.  
Redakce si vyhrazuje právo krátit dodané příspěvky a nepři-

jmout 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 

 

V rámci rozšíření obchodního týmu vyhlašuje vý-

běrové řízení na pozice: 

 obchodník pojištění firem a průmyslu 

 obchodník pojištění občanského majetku 

 specialista prodeje pojištění vozidel 

 

Požadujeme: 

 SŠ/ VŠ vzdělání 

 pozitivní myšlení a chuť se vzdělávat 

 registraci u ČNB ( není podmínkou  

 samostatnost a flexibilitu 

Nabízíme: 

 zaškolení a podporu při obchodní činnosti 
 dle úspěšnosti možnost přidělení kmene klientů 
 odměňování dle dosažených výsledků 

 možnost zřízení vlastní kanceláře nebo využití 
přepážky na pobočce 

Motivační dopis spolu s CV zasílejte na e-mail: plzen@hvp.cz, s označením  

„Výběrové řízení - obchodník“. 

 

Vybraní uchazeči budou přizváni k osobnímu pohovoru. 


