
   

  

Nýrské noviny 
  44. ročník / prosinec 2017 / cena 10 Kč 

Slovo starosty                               str. 2 Česko - německé setkání              str. 11 Projekt Fotíme Šumavu             str.16 



 2 

  

Slovo starosty 

Vážení spoluobčané, 

rok se s rokem sešel a já mám tu 

čest vás oslovit u příležitosti právě 

končícího roku, který byl součástí 

naší 690leté historie. Při pohledu 

do naší neklidné minulosti, jak ji 

ztvárňovali účinkující při našich 

letních slavnostech, se jednalo jistě 

o rok klidný a úspěšný. Podařilo se 

nám důstojně oslavit výše uvedené 

výročí, šikovnost účinkujících a 

pořadatelů oslovila velkou většinu 

našich spoluobčanů. Účast na slav-

nostech předčila očekávání a byla 

velkou odměnou pro všechny po-

řadatele. Kromě této pro město 

významné události jsme navázali 

na předchozí investičně náročná 

období a dokončili jsme, příp. i 

zahájili další stavby, které svým 

významem sahají za hranice naše-

ho města. Hlavním projektem bylo 

dokončení a otevření nového kou-

paliště. Dokončení v minulosti to-

lik kritizované stavby nám všem 

přineslo obrovskou radost a užitek. 

Vlastní provoz a velká návštěvnost 

ukázaly na správnost našich před-

chozích rozhodnutí. Velkým nasa-

zením všech zainteresovaných lidí 

vzniklo zařízení, které ocenili jak 

naši spoluobčané, tak i návštěvníci 

z celého kraje. Další velkou akcí 

bylo zahájení výstavby bytového 

domu pro naše seniory. I zde mů-

žeme s klidným svědomím tvrdit, 

že tato stavba přinese velký užitek 

a pomůže řešit bytovou situaci vel-

ké skupiny našich dříve naroze-

ných spoluobčanů. 

Kromě investic nechci zapomenout 

na celou řadu zájmových organiza-

cí a spolků, s jejichž fi-

nanční podporou město 

každoročně počítá ve 

svém rozpočtu a s nimiž 

velmi aktivně vedení 

města spolupracuje. Vý-

sledek je vidět a díky prá-

ci členů jednotlivých or-

ganizací vzniká zázemí, 

které jim závidí zástupci 

prakticky všech organiza-

cí kraje. 

Ke každému ohlédnutí 

patří i pohled dopředu, 

v našem případě do roku 

příštího. Vzhledem 

k tomu, že máme připra-

ven rozpočet na rok 2018, 

vím zcela jistě, že se bude 

jednat o další velmi fi-

nančně a investičně ná-

ročný rok. Jsou před námi 

dvě zásadní akce. Dokon-

čení již zmíněného byto-

vého domu a zahájení rekonstruk-

ce teplárny. Tato akce vyvolaná 

změnou legislativy povede ke 

zlepšení provozních podmínek za-

řízení. Kromě toho nás čeká celá 

řada činností, které nejsou svým 

rozsahem tak výrazné, ale které 

přispívají ke kvalitnímu životu nás 

všech, občanů našeho města. 

Na závěr tohoto pozdravu mi do-

volte, abych na tomto místě podě-

koval i zaměstnancům Městského 

úřadu za práci, kterou v letošním 

roce vykonávali. Práce úředníka 

není vždy jednoduchá. Z praxe 

vidíme, že ani lidé, kteří by měli 

ctít zákon z pohledu své funkce, 

tak nečiní. Bohužel se stává, že 

velmi často je tento postoj potom 

přenášen do sousedských vztahů a 

v této džungli najít řešení vyhovu-

jící oběma stranám je nemožné.  

A to pomíjím osobní útoky a uráž-

ky, se kterými se každý z úředníků 

setkává. Přesto si dovolím tvrdit, 

že jejich činnost přispívá k řešení 

problémů města a ve většině přípa-

dů i potřeb vašich.  

Stejné poděkování patří i zaměst-

nancům organizací, které zřizuje 

Město Nýrsko. Přesto vypíchnu 

jednu z nich. Největší zásluhu na 

vzhledu a čistotě našeho města 

mají pracovníci technických slu-

žeb. Díky všem našim pracovní-

kům spravujeme prakticky všechna 

sportoviště, udržujeme zeleň, ko-

munikace. 

A nyní mi dovolte, vážení spolu-

občané, vyslovit jedno přání: Přeji 

vám, abychom zvládli všechen 

předvánoční shon, abychom neza-

pomněli jeden na druhého, na nor-

mální světské radosti, abychom se 

dokázali radovat i z maličkostí. 

Vánoce přináší radost zejména těm 

nejmenším, našim dětem a vnouča-

tům splněním jejich přání. 

S přibývajícím věkem ale stále 

častěji utíkáme k přáním zdraví, 

osobní pohody a klidu. Proto i já 

se už připojuji s přáním klidného 

prožití svátků vánočních, vzájem-

né tolerance a stálého zdraví.  

A úplně na závěr mi dovolte vám 

popřát co nejlepší vstup do nového 

roku 

2018. 
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Slovo starosty 
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Aktuality z radnice 

O čem se mluví 

Miloslav Rubáš, starosta 

Na poradách starosty, kte-

rých se účastní zastupitelé 

města, se opakovaně řešily 

„zaručené zprávy“ o změ-

ně provozovatele restaura-

ce v kulturním domě. Sou-

časný provozovatel pan 

Roman Macháček se díky 

těmto informacím dostává 

do určité nejistoty, co bu-

de po 31. 12. 2018, kdy 

mu končí nájemní smlou-

va. Pokud by se šířená 

informace o ukončení pro-

nájmu zakládala na prav-

dě, předpokládám, že bych 

jako statutární zástupce 

města měl o této věci vě-

dět mezi prvními. Já to 

nevím a v současné době 

ani žádná jednání o změně 

provozovatele neprobíhají. 

Vzhledem k tomu, že ve 

městě mohou ubýt další 

stravovací kapacity 

(prodej restaurace Pod 

Mezí), nevidí zastupitelé 

města důvod pro změnu 

provozovatele, který zajiš-

ťuje stravování a podle 

jeho vyjádření uvažuje i o 

investici do pronajatého 

zařízení. 

Most v Bystřici se dočká 

opravy 
Každý si jistě všiml, že 

most do Bystřice, který 

se nachází na zadní cestě 

směrem od Doblera, je 

ve špatném technickém 

stavu. Tato cesta není 

sice tak hojně využívána 

jako ta hlavní, ale i tak 

hrozí určité nebezpečí. 

Pro příští rok naplánova-

lo Město projektové pří-

pravy na rekonstrukci 

tohoto mostu. Oprava by 

se měla uskutečnit až  

v roce 2019. Celkové 

náklady na opravdu a 

projektovou přípravu 

dosahují hodnoty 2,5 

milionu korun. 

Nýrským firmám se daří, proto nabídnou  

nové pracovní pozice 

Nýrsko je městem, kde jsou dobré pracovní příle-

žitosti. Máme tu několik firem, jež zaměstnávají 

velký počet lidí, kteří žijí v našem městě nebo  

v jeho blízkém okolí. Jelikož firmy chtějí nabíd-

nout více pracovních pozic, je třeba pro to něco 

udělat. Firma Dobler Metallbau s.r.o. nyní staví 

novou pracovní halu pod benzínovou pumpou 

OMW, hned vedle své menší haly. Další, kdo se 

rozhodl rozšířit svou výrobní halu, je firma Opto-

elektronika. To je jistě dobrá zpráva, protože no-

vých pracovních míst není nikdy dost. 

Pečovatelky dostanou  

nové auto pro zkvalitnění 

služeb 
Na zkvalitnění služeb i s ohledem na organizaci jed-

notlivých pečovatelek je objednané nové auto Dacia 

Duster 4x4, které bude umožňovat lepší dostupnost  

v obcích Zelená Lhota, Hodousice a Železná Ruda 

zejména v zimních měsících. Auto bude zakoupeno  

v hodnotě 400 tisíc korun. 

Texty + foto: Soňa Klugová, red. 
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Aktuálně z radnice 

                  
 

                                                       Město Nýrsko 

zastoupené tajemnicí Ing. Blankou Kinskou 

vyhlašuje výběrové řízení 

na obsazení místa 

úředníka (úřednice) Stavebního úřadu a Odboru životního prostředí  

a silničního hospodářství MěÚ Nýrsko 

 

Popis pracovní pozice: 

výkon státní správy zejména na úseku:  

a) životní prostředí:  

 vodního hospodářství, 

 odpadového hospodářství, 

 ochrany přírody, 

 ochrany ovzduší, 

 ochrany zemědělského půdního fondu, 

výdej rybářských lístků. 

b) odbor silničního hospodářství 

výkon samosprávy zejména na úseku: 

evidence stížností a petic, 

zajišťování prodeje a pronájmů pozemků v majetku města, 

zajišťování provozu a evidenci provozu služebních vozidel. 

 

Předpoklady pro vznik pracovního poměru: 

 úředníkem se může stát každá fyzická osoba, která je státním občanem ČR, popřípadě fyzická osoba, která 

je cizím státním občanem a má v ČR trvalý pobyt, 

 dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná, 

ovládá jednací jazyk a splňuje další předpoklady pro výkon správních činností stanovené zvláštním právním 

předpisem. 

 

Další požadavky: 

střední vzdělání s maturitou a vyšší, 

 znalost příslušné legislativy, zásad a organizace veřejné správy, 

 znalost práce na PC – WORD, EXCEL, 

 trestní, občanská a morální bezúhonnost, 

 řidičský průkaz skupiny B, 
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Aktuálně z radnice 

 komunikativnost, 

 výhodou zaměření zejména na oblast životního prostředí nebo veřejnou správu, 

 výhodou zvláštní odborná způsobilost pro výkon příslušných správních činností, 

místní znalost správního území města Nýrska včetně spádových obcí. 

 

Přihláška musí obsahovat: 

 jméno, příjmení a titul zájemce, 

 datum a místo narození zájemce, 

 státní příslušnost zájemce, 

 místo trvalého pobytu zájemce, 

 číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu (jde-li o cizího st. občana), 

datum a podpis zájemce. 

 

K přihlášce se připojí: 

 životopis zaměřený na průběh dosavadní praxe a odborné znalosti a dovednosti, 

 výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, 

ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání. 

 

Platové a smluvní podmínky: 

 platová třída odpovídající druhu práce: 9, 

platové podmínky se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, a nařízením vlády č. 

564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění. 

 

Nástup možný ihned 

Místem výkonu: MěÚ Nýrsko 

 

Písemné přihlášky odešlete nejpozději do 20. 12. 2017 na adresu: 

Město Nýrsko 

Náměstí 122 

340 22 Nýrsko 

 

Obálku označte „Výběrové řízení – ŽP“ 

 

Město Nýrsko si vyhrazuje právo na zrušení výběrového řízení ve smyslu § 6 odst. 7 zákona č. 312/2002 Sb., 

zákona o úřednících samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších změn a doplňků. 

Blanka Kinská 

tajemnice MěÚ Nýrsko 
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Aktuálně z radnice 

Lucie Jandová, vedoucí sportovišť 

Díky nepřízni počasí bude spuštění kluziště posunuto 
Počasí koncem listopadu bohužel ne-

dovolilo připravovat ledovou plochu,  

a proto bylo zahájení provozu odlože-

no. Nyní čekáme na příznivější pod-

mínky, abychom mohli za-

čít s lajnováním a ledováním kluziště. 

Novou provozní dobu, ceník a všechny 

důležité informace naleznete na webo-

vých stránkách www.sportoviste-

nyrsko.cz, kde také v závislosti na po-

časí zveřejníme termín začátku provo-

zu ledové plochy. 

Probíhající investiční akce - bytový dům pro seniory a rybníky 

Nová vánoční výzdoba navodí vánoční atmosféru 
Minulý rok si spousta návštěvníků ledové plochy všimla, že právě k tomuto velmi navštěvovanému sportovní-

mu středisku nebylo dáno vánoční osvícení, které by doplnilo krásnou zimní a vánoční atmosféru. Letos je to 

ale jinak. Město zakoupilo nové osvětlení nejen ke zbytku ulice směřující k Chudenínu, ale další nové osvětlení 

najdeme i v Jahodové ulici. Tam bylo dáno z důvodu novostaveb. Nová výzdoba stála kolem 103 tisíc korun. 

Každý rok se náklady na opravu tohoto osvětlení pohybují kolem 25 tisíc korun.  

Malé ohlédnutí za 

volbami 2017 

Volby jsou už minulostí a každý z nás 

volil politickou stranu, o níž byl pře-

svědčen, že je nejlepší. Jenže i u nás se 

může stát chyba. Na okrsku číslo 2 by-

ly špatně spočítané preferenční hlasy. 

Na základě toho byla svolána komise a 

problematika byla s jednotlivými členy 

projednána. 

http://www.sportoviste-nyrsko.cz
http://www.sportoviste-nyrsko.cz
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Představujeme 

Rostislav Lusier 

Představuje se Vám TANY, spol. s r.o. 
V dnešním čísle vám představíme další významnou 

společnost, která sídlí v našem městě a zaměstnává 

desítky nýrských občanů. Vedle plzeňského piva, láz-

ní a minerálních pramenů patří k západním Čechám 

neodmyslitelně také výroba sýrů. Společnost TANY, 

spol. s r.o., se v Nýrsku specializuje na výrobu oblíbe-

ných tavených sýrů a řadí se tak mezi nejvýznamnější 

výrobce v České republice. 

Mlékárenství v Nýrsku má více než osmdesátiletou 

tradici. Bývalé Mlékařské družstvo v Nýrsku bylo 

založeno už v roce 1936. Tavené sýry se začaly vyrá-

bět o několik let později, v roce 1940. Tehdy se továr-

na nacházela na území zabraném Němci po mnichov-

ském diktátu a byla tedy i pod německou správou. 

Po skončení 2. světové války následovalo období, kdy 

byl závod začleněn do komplexu mlékáren se sídlem 

v Klatovech (od roku 1960 Západočeské mlékárny, n. 

p.) a specializoval se výhradně na výrobu tavených 

sýrů. Výroba v Nýrsku byla ale v druhé polovině osm-

desátých let ukončena a následně přesunuta do nově 

vybudovaného mlékárenského komplexu v Klatovech. 

Po sametové revoluci byla založena společnost TA-

NY, spol. s r.o., která na tradici tavených sýrů 

z Nýrska navázala. V původním objektu obnovila vý-

robu a v souvislosti se vstupem České republiky do 

Evropské unie musela přistoupit k celkové přestavbě a 

postupné modernizaci celého objektu. Tato postupná a 

několikaetapová modernizace byla ukončena v r. 

2015. V současnosti se tavené sýry vyrábí v plně kli-

matizovaných prostorách a splňují náročné legislativ-

ní požadavky, které EU na potraviny a potravinářskou 

výrobu klade. 

Dnes je společnost TANY, spol. s r.o., moderním po-

travinářským provozem splňující nejpřísnější kritéria 

bezpečné výroby potravin, což dokazuje každoroční 

splnění náročných požadavků potravin uznávaného 

potravinářského standardu IFS. 

Zastřešující ochrannou značkou je logo společnosti 

TANY, mezi spotřebiteli jsou však daleko známější 

značky DELICATO nebo ŠUMAVSKÝ SÝR, které 

tvoří základ hlavních výrobkových řad společnosti. 

Kromě vlastních obchodních značek vyrábí společ-

nost TANY, spol. s r.o., široký sortiment tavených 

sýrů pod značkami různých obchodních společností, 

z nichž např. COOP Centrum, Makro Cash & Carry, 

Tesco Stores, Penny Market, Ahold, Kaufland či AC-

COM Czech patří mezi ty největší. 
 

Máte v současnosti dostatek zakázek? 

Zakázek máme v současné době dostatek. Jako každý 

rok i letos došlo k navýšení celkového objemu pro-

dukce. Jsme na třetím místě mezi výrobci tavených 

sýrů v České republice. Nadále se snažíme posilovat 

především na exportním poli. Díky premiérové účasti 

na prestižním potravinářském veletrhu ANUGA, ko-

naného v Kolíně nad Rýnem, získala společnost nové 

kontakty a otevírá se nám tak možnost spolupráce 

s firmami nejen z Evropy, ale například i z Austrálie 

nebo Japonska. 

Kolik zaměstnáváte lidí a kolik z nich je z Nýrska? 

Zaměstnáváme cca 60 lidí, převážnou většinu tvoří 

obyvatelé z Nýrska a nejbližšího okolí. 

Uvažujete o propouštění, či naopak nabíráte nové 

lidi? 

O propouštění zaměstnanců v žádném případě neuva-

žujeme. Naopak, s ohledem na stále se zvyšující ob-

jem výroby se snažíme o nábor nových zaměstnanců. 

Jaké vzdělání, jaké obory potřebuje člověk, aby se 

mohl ucházet o práci ve vaší společnosti? 

Nejdůležitějším požadavkem na nového zaměstnance 

je jeho chuť pracovat a ochota naučit se něco nového. 

Vzdělání v tomto ohledu není až tak podstatné. Spo-

lehlivost, zručnost a dobrá nálada tak mají přednost. 

Jak dáváte ve známost, že sháníte nové pracovní 

síly? 

Úzce spolupracujeme s klatovskou pobočkou Úřadu 

práce, inzerujeme v místních médiích, využíváme ná-

borových letáčků i plakátů. Nejlepší cestou je ovšem 

doporučení našich stávajících zaměstnanců. 

Co byste rád našim čtenářům sdělil na závěr? 

V závěru našeho rozhovoru bych se rád zmínil o no-

vých směrech a trendech, se kterými se 

v potravinářské výrobě setkáváme čím dál častěji a na 

které se už nyní snažíme reagovat. Těmi je především 

zdravá a pestrá strava. I z těchto důvodů jsme se roz-

hodli jít cestou vlastního vývoje výrobků, které tyto 

nové směry a trendy naplňují. Do našich nových vý-

robků se snažíme zařazovat čím dál víc surovin rost-

linného původu, z nichž většina výraznou měrou spl-

ňuje zásady zdravé výživy a měla by být téměř každo-

denní součástí jídelníčku nás všech. V úplném závěru 

bych chtěl všem čtenářům popřát pohodový před-

adventní čas, hodně úspěchů, a pokud budou mít zá-

jem pracovat v moderním potravinářském provozu, 

rádi je u nás přivítáme. 
 

Rozhovor pro naše noviny nám poskytl jednatel spo-

lečnosti Ing. Karel Vítek, kterému jménem redakce 

mnohokrát děkujeme. 
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Kultura 

Vánoční provozní doba MěK Nýrsko  

22. prosince 2017 - 1. ledna 2018 zavřeno! 

Zimní divadlo se hrát bude...  

V listopadovém vydání Nýrských novin jsme se se-

známili s pestrým adventním programem, který při-

pravují různorodé nýrské organizace a zájmové spol-

ky. Chronologický přehled je obsáhlý a máme 

se  opravdu na co těšit. 

Jeden řádek avizuje Vánoce v Lesním divadle, a proto 

vás všichni z party nýrského divadla srdečně zvou na 

tradiční zimní divadelní program, který se koná v ne-

děli 17. prosince 2017 od 14 hodin. 

Loňskou pohádku Mrazík letos na jevišti střídá středo-

věké představení s názvem Fraška o kádi, jehož 

úsměvná zápletka je aktuální v každé době. 

Půlhodinová hříčka bude na konci obohacena o vá-

noční písně a koledy. Tak jako tomu bylo v přede-

šlých letech, budou mít diváci možnost se při sledová-

ní „zmrzlých“ nadšenců na jevišti zahřát teplým ví-

nem nebo čajem a k tomu ochutnat sladké i slané pe-

čení. 

Věříme, že se i při letošním představení příjemně po-

bavíte a na hlášku „nemám to tu v pergamenu“ nějaký 

čas nezapomenete. 

V neděli 17. prosince 2017 ve 14 hodin v prostorách 

Lesního divadla na viděnou. 

Dana Tomanová 

Cesta „z pekla“ s Kooperativou  

Lidský život je plný radostných událostí, ale také ži-

votních zkoušek, kterým se musíme postavit čelem. 

Určitě každý z nás zná dny, kdy vstaneme levou no-

hou a máme pocit, že se vše kolem nás spiklo a celý 

svět je šedivý.   

Před odchodem do práce dvakrát zkontrolujeme, jestli 

jsme opravdu zamkli, nenechali zapnutý některý spo-

třebič či puštěnou vodu. Zavíráme pečlivě všechna 

okna. Někteří z nás odchází do práce pěšky, někdo 

odjíždí autem či hromadnou dopravou a všichni víme, 

že v dnešní uspěchané době na nás číhají nástrahy na 

každém kroku. 

Bylo by krásné, kdyby se nám vždy podařilo všech 

karambolů vyvarovat. Vždy však takové štěstí mít 

nemusíme a ne vždy dokážeme děj kolem nás ovliv-

nit. Někdy to skončí odřeným kolenem, utopeným 

telefonem nebo jinou, více či méně v důsledku banální 

a často až úsměvnou událostí. 

Život je však velký hráč, a tak se stane, že s námi ro-

zehraje hru, kterou hrát nechceme, nad kterou se nelze 

zasmát a která dokáže ovlivnit nejen život náš, ale i 

život a fungování celé rodiny. 

Ne nadarmo se říká: „Když nejde o život, nejde o 

nic…“, ale co když začne jít o život?! Například 

v případě vážné nemoci. Přichází okamžiky, kdy člo-

věk potřebuje klid, sílu a podporu svých blízkých. 

Ptáte se tedy, jak my můžeme pomoci? Zda jsme vy-

nalezli všelék? Ne. Neumíme ani léčit nemoci, ani 

vrátit čas. Umíme však zabezpečit váš život i majetek 

tak, abyste se v těžkých chvílích mohli věnovat sami 

sobě a nemuseli řešit ztrátu příjmu, výdaje na léčbu, 

případně finanční budoucnost rodiny. 

Velice nám záleží na tom, abyste se u nás cítili dobře 

a aby řešení situací, které vám život přinesl, probíhalo 

v příjemném prostředí s těmi nejlepšími z oboru. 

Dovolujeme si vás tedy touto formou srdečně pozvat 

do naší nově zrekonstruované kanceláře Kooperativa 

pojišťovna, a.s. na mikulášskou nadílku, kde se může-

te nejen dozvědět více o cestě „z pekla“ 

s Kooperativou, ale čeká na vás Mikuláš s andělem a 

Lucifer se svou pekelnou družinou i mikulášská nadíl-

ka a dětské soutěže. 
 

Kdy:        4. 12. 2017 od 9:00 do 17:00 

Kde:        Kooperativa pojišťovna, a.s., 

 Kpt. Kufnera 187, 340 22 Nýrsko 
 

Těší se na vás tým Kooperativa pojišťovna, a.s., Nýr-

sko 

Tereza Myslivcová    734 260 661 

Martina Kůsová         602 148 359 

František Diviš          735 745 581 

Nikola Trešová          733 619 476 

Tereza Myslivcová 
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Kultura 

Neděle patřila výrobě vánočních motivů s tematikou 

andělů 
12. listopadu se k nám sjeli lektoři se svými dílnička-

mi, které byly určeny pro všechny, kteří si chtěli  

v tento předvánoční čas vytvořit dekorace do bytu 

nebo vlastnoručně vyrobit dárek pod stromeček. Tuto 

akci připravila Městská knihovna Nýrsko ve spoluprá-

ci s Natálií Vítovcovou. Protože se blížil již zmiňova-

ný adventní čas, bylo nasnadě, aby tematikou těchto 

tvořivých dílen byli andělé. 

Po celý den jste si mohli vytvořit anděla z nejrůzněj-

ších materiálů, jako například z papíru starých knih,  

z korálků, z ovčí vlny nebo dřeva. Mohli jste si odnést 

i jiné dekorace a výrobky. Největší zájem dětí byl o 

výrobu vlastních triček, které si podle šablon namalo-

valy. Celý sál nám provoněla dílnička s mejdlíčky,  

každý si mohl připravit a umíchat to své s originální 

vůní a barvou.  

Kdo nechtěl tvořit, mohl si rovnou hotové výrobky 

zakoupit. Třeba takový adventní věnec z přírodních 

materiálů se určitě doma musí krásně vyjímat.  

Bylo toho opravdu spousty, a kdo nepřišel, ten se jistě 

o zajímavý zážitek ochudil. Toto tvoření bylo již  

v pořadí třetí. A jak to bude příští rok? To se nechte 

překvapit.  

Text + foto: Soňa Klugová, red. 

Prodej vánočních kaprů 

ulice Prap. Veitla  

 

 

21. prosince od 9.00 do 16.00 

22. prosince od 9.00 do 16.00 

23. prosince od 9.00 do vyprodání zásob 
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Školy, školky 

Žáci v ZŠ Nýrsko, Komenského ul. se nejen vzdělávají, 

ale účastní se i jazykových soutěží 

V pátek 13. 10. 2017 navštívili žáci 8. a 9. ročníku ze 

ZŠ a MŠ Nýrsko, Komenského ul. automobilku Ško-

da v Mladé Boleslavi a její muzeum. 

V muzeu se seznámili s tradicí a vývojem značky 

Škoda a prohlédli si vystavené exponáty. Poté navští-

vili závod Škoda, kde měli možnost zhlédnout proces 

výroby aut. 

V ten samý den proběhla další část exkurze, která byla 

zaměřena na historii. Žáci navštívili hrad Kost, kde je 

zaujal hlavně velmi působivý výklad pana průvodce 

zaměřený na historii trestu a na způsoby mučení. Pro-

středí hradu podtrhla nádherná podzimní příroda 

a krásné počasí. 
 

Žáci 8. a 9. ročníku se v rámci výuky německého ja-

zyka zúčastnili soutěže o nejlepší helloweenský pří-

běh, kterou vyhlásila jazyková škola Conecta. Školní 

kolo proběhlo v naší škole a nejlepší práce byly ode-

slány do této soutěže. V soutěži jsme vyhráli, a proto 

helloweenský balíček pro vítěze poputuje k nám na 

Šumavu. Gratulujeme. 

Pomáháme zvířátkům  

V průběhu celého měsíce října probíhala 

v naší mateřské škole „Podzimní soutěž ve 

sběru kaštanů a žaludů“. Cílem této akce je 

nasbírat co největší množství kaštanů a žalu-

dů, které si od nás každoročně odebírá spo-

lečnost TRIUMFA  ENERGO, s.r.o. 

V letošním roce se soutěže zúčastnilo cel-

kem 52 dětí. Společně se svými rodiči, pra-

rodiči a sourozenci nasbírali téměř devate-

náct pytlů kaštanů a žaludů, které budou 

použity pro krmení zvěře v lese. Z peněz, 

které jsme  od společnosti   TRIUMFA 

ENERGO, s.r.o.  dostali, byly dětem zakou-

peny drobné odměny. Cenu pro vítěze si 

v letošním roce odnesla Eliška Dvořáková 

ze třídy Koťátek. 

Všem zúčastněným děkujeme za podporu 

této akce, při které si děti uvědomují,  jak je 

důležité pomáhat lesním zvířátkům 

v zimním období. 

Iveta Bláhová 

Pavlína Sládková, Věra Pokorná 

učitelky 
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Dům dětí a mládeže 

Děti z Domu dětí a mládeže se účastnily 

česko-německého setkání 

V rámci přeshraničního Akčního sdružení obcí Krá-

lovský hvozd/ Aktionsbündnis Künisches Gebirge byl 

zrealizován projekt pod názvem „Bez hranic vařit, 

společně ochutnávat". 

Cílem projektu bylo prohloubení přeshraničních kon-

taktů a spolupráce prostřednictvím přípravy a vydání 

společného dvojjazyčného kalendáře s recepty z obou 

stran hranice. Vše bylo završeno společnou ochutnáv-

kou pro veřejnost. 

Bylo nutné navázat kontakty mezi zájmovými sdruže-

ními a spolky ze všech 12 členských obcí sdružení, 

mezi něž patří Nýrsko, Janovice nad Úhlavou, Strá-

žov, Chudenín, Dešenice, Hamry, Všeruby, Arrach, 

Lohberg, Lam, Neukirchen b. Hl. Blut, Eschlkam.   

V rámci přípravy byly společně vybrány recepty a 

nafocena jídla připravená místními kuchařkami a ku-

chaři. Výsledek je nadmíru uspokojivý.  Díky týmové 

práci všech zúčastněných spolků a obcí se podařilo 

vydat bavorsko-český kalendář na rok 2018 s tradiční-

mi kulinářskými recepty z našeho regionu. Aby se 

široká veřejnost mohla přesvědčit, že jídla nejen dobře 

vypadají, ale také dobře chutnají, bylo zorganizováno 

společné setkání s ochutnávkou těchto českých 

a  bavorských pokrmů, které připravily autorky recep-

tů vybraných pro kalendář.  Tato ochutnávka, která se 

konala 28. 10. 2017 v rustikálních prostorách spole-

čenské „stodoly"  v restauraci „Zum Bach" v Neukir-

chenu b. hl. Blut za účasti všech zúčastněných spolků, 

kuchařek, kuchařů a zástupců obcí, byla vskutku obdi-

vuhodná.  Každý si mohl odnést domů kalendář a 

ochutnat z nepřeberné nabídky výborně chutnajících 

pokrmů. 

Přáním autorů je, aby kalendář zdobil kuchyně  v čes-

kých i bavorských domácnostech, aby se podle recep-

tů vařilo a aby se rodiny sešly  častěji doma u jednoho 

stolu. 

Velké poděkování patří  Domu dětí a mládeže, kon-

krétně paní Janě Hoškové, která s kroužkem Pusinka 

reprezentovala Nýrsko nádherným a chutným vánoč-

ním cukrovím. Dům dětí a mládeže se podílel i na do-

provodném programu, a to prezentaci pásma populár-

ních písní. Vystupoval kroužek Muzikálové herectví 

pod vedením Michaely Hoškové. Vystoupení se pří-

tomným velmi líbilo, děti byly generačním zpestřením 

celé akce, která byla určena zejména zkušeným ama-

térským kuchařkám a kuchařům.   

Celá akce byla velmi vydařená. Věříme, že se i 

v budoucnu najdou společné cesty k dalšímu navazo-

vání kontaktů se sousedy, kteří žijí nedaleko, ale na 

určitou dobu byla možnost vzájemných setkání velmi 

vzdálená. 
 

Projekt byl podpořen  z Dispozičního fondu Euregio 

Bavorský les. 

Autorka: Ing. Jana Dirriglová 
 

Seznam zúčastněných: 

Katholischer Frauenbund Haibühl-Ottenzell 

(Gemeinde Arrach) 

Katholischer Frauenbund Eschlkam 

Katholischer Frauenbund Lam 

Katholischer Frauenbund Lohberg 

Katholischer Frauenbund Neukirchen 

Dům dětí a mládeže Nýrsko 

Hotel Kollerhof Hamry 

Klub seniorů Strážov 

Městys Všeruby 

obec Chudenín 

SDH Janovice nad Úhlavou 

Spolek pro radost Dešenice 

Jana Dirriglová 
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Dům dětí a mládeže 

Mažoretky se připravují na soutěžní sezonu 2018 

Mažoretková skupina Ametyst DDM Nýrsko má na-

kročeno do nové soutěžní sezony. Již po několikáté se 

pouští do sestavování nových choreografií a vylepšo-

vání svých dovedností. Čerpá z již několikaletých 

zkušeností získaných nejen na domácí půdě, ale i 

v rámci celorepublikových soutěží. 

Právě zde jsme měli možnost nabrat nejen inspiraci, 

ale zejména motivaci pro další výkony. Současně 

jsme odpozorovali průběh samotných soutěží, jejich 

skladbu a organizaci. Proto se již jako zkušená skupi-

na můžeme ucházet o pozici pořadatele několika tako-

vých soutěží. Tuto schopnost jsme prokázali již 

v minulých letech při pořádání soutěže O pohár Ame-

tystu, který se tedy již tradičně uskuteční i 

v nadcházející sezoně. 

Za velkou výzvu považujeme i pořádání kvalifikační-

ho kola na MČR v mažoretkovém sportu, na které 

jsme v minulých letech museli cestovat přes celou 

republiku. Letos nám bylo umožněno aktivně se podí-

let na vytvoření zázemí této akce. 

Věříme, že Ametyst si svou dosavadní činností vybu-

doval natolik zvučné jméno, že bude zárukou kvalitně 

připravených podmínek pro soutěž celorepublikového 

významu a že bude všemi zúčastněnými plně respek-

tován. 

Tato kvalifikace je však pouze první zastávkou na na-

ší cestě k dosažení cíle. Doufáme, že naše výkony bu-

dou minimálně srovnatelné s týmy s dlouholetou tra-

dicí a že se díky nim posuneme k dalším metám 

v podobě postupu na Mistrovství republiky v Karviné, 

či Kladně a na Mistrovství Evropy v chorvatské Crik-

venici. Snem nás všech je pak nepochybně vypracovat 

se na Mistrovství světa, které proběhne v Praze. 

Přes tyto velké cíle však víme, že je důležité stále na 

sobě pracovat, radovat se z drobných osobních pokro-

ků každého z nás a zejména cítit radost z týmové 

sounáležitosti. 

Na co se můžeme těšit, co už můžeme hodnotit 

3. 12. 2017 – 18. mikulášská merenda – začátek ve 14.00. Bude připraven Market U Čertice  

a my se těšíme na soutěžící děti.  

16. 12. 2017 – 2. vánoční besídka a adventní trh dětských keramických a výtvarných  

výrobků – začátek ve 14.00. Vůně vánočního cukroví, svařáku a dárky čekají na děti i dospělé. 

Text: Mirka Sloupová 

Foto: Hana Kotrchová 
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Sport 

První ročník závodů Last Adventure je za námi  

Jak již bylo prezentováno dříve v Nýrských novinách, 

proběhl ve dnech 27. – 28. 10. 2017 závod terénních 

čtyřkolek a buggyn v prostorách bývalých kasáren a 

na přilehlých pozemcích. Celý závod se uskutečnil 

podle časově stanoveného harmonogramu a i přes vel-

ké problémy s povětrnostními podmínkami pořadatelé 

zajistili plynulý  průběh závodu. Celkem se zúčastnilo 

44 závodníků z celé České republiky, kteří zdolávali 

záhadný terén, ale i uměle vytvořené překážky. Špič-

koví jezdci na čtyřkolkách naše závody navštěvují  již 

s železnou pravidelností a stále na sebe nabalují nové 

tváře, které tento seriál oslovil. Mnozí upřednostnili 

náš závod a seriál nad jiným, mnohem více komerč-

ním seriálem a toho si nesmírně vážíme. Podle reakcí 

zúčastněných na sociálních sítích se zdá, že závod a 

celý seriál byl více než úspěšný. To je zjevně výzva 

pro celý realizační tým pro budoucí rok 2018. Ze stra-

ny nýrské veřejnosti jsme žádné záporné poznatky 

nezaznamenali, ba právě naopak a máme i radost 

z počtu návštěvníků, i když počasí nám úplně naklo-

něné nebylo, a to zřejmě mnohé odradilo. Jmény zá-

vodníků, kteří vystoupali na stupně nejvyšší, vás ne-

budu zatěžovat, to si může každý fanda tohoto sportu 

najít na našich www stránkách. 

Po závodech nastala ona zásadní neděle, kdy létalo 

vše, co nebylo přivázané, a to nám značně ztížilo úkli-

dové práce, přidělalo další starosti a přineslo materiál-

ní škody s tím, abychom uvedli veškeré pozemky do 

původního stavu. Jen nás trochu mrzí,  že tak mnoho 

práce je jen a pouze na dva dny a námi vynaložené 

úsilí s nacházením a budováním nových tratí vyjde tak 

naprázdno. Vyjeté tratě by mohla využít k trénování a 

závodit na nich třeba horská kola nebo dnes tak oblí-

bená elektrokola. 

Dnes je to již mnoho dní od uskutečnění závodu a vše-

chen materiál pro uspořádání závodu a zařízení je od-

straněno a pozemky mohou v klidu odpočívat.      

Závěrem bych chtěl poděkovat  Městu Nýrsku, že nám 

umožnilo využít městské pozemky, které jsou velmi 

lukrativní pro tento závod. V celé sérii závodu chceme 

poděkovat generálnímu sponzorovi,  firmě Foinia, a 

firmám Motobatt a Holba. Závod v Nýrsku navíc fi-

nančně podpořily firmy Greiner aerospace, Potraviny 

Klasna a ATV Anděl Václav. Díky všem těmto fir-

mám mohl celý seriál být na hodně vysoké úrovni, což 

ocenili hlavně závodníci. V neposlední řadě patří po-

děkování všem těm, kteří poletovali ve výstražných 

vestách po celé trati a zajišťovali tak plynulý chod 

všech závodů, a to nejen v Nýrsku. 

Dům dětí a mládeže 

Děti z kroužků Martiny Jiříkové 

mají za sebou první pyžamovou 

párty v tomto školním roce. Při-

praven byl zajímavý program 

včetně překvapení v podobě 

karaoke. Děti si celou akci uži-

ly, druhý den se jim vůbec ne-

chtělo domů. V domě dětí zbyla 

krásná dýňová výzdoba, na kte-

rou se chodili dívat občané na-

šeho města ještě celé dva týdny. 

Pavlína Karlovská 

Václav Polomis 
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Muzeum Královského hvozdu 

Památné i ostatní stromy na Železnorudsku  

a okolí 
Šumavu pokrývá několik milionů stromů, ať stojí, či 

již leží. Jsou různého věku i druhu. Pozorný návštěv-

ník vidí i ty, co se právě narodily, a nejenom ty, které 

dosahují několika metrů. Naší pozornosti neuniknou 

však stromy, které jsou nejenom vysoké, ale i mohut-

né a jejich koruna je bohatá. Přesto, že smrků je tu 

zastoupeno nejvíce, mezi památnými stromy nemají 

největší zastoupení. Buky, javory, jasany, lípy a jedle 

zde převládají. Než se dostaneme ke konkrétním pa-

mátným stromům na Železnorudsku, tak trocha teorie. 

Co je to vlastně památný strom?  Je to označení pro 

dřeviny, které požívají zákonné ochrany na základě 

uznání svých výjimečných kvalit (zákon č. 114/1992 

Sb., § 46). Památné stromy patří mezi naše přírodní, 

ale také kulturní bohatství. Termín památný strom 

provázel celou historii našeho ochranářského a 

okrašlovacího hnutí od konce 19. století a byl obsažen 

již v názvu prvního soupisu pozoruhodných stromů  

z roku 1899.  A jak takové památné stromy obvykle 

vypadají? Jedná se nejčastěji o jedince výjimečných 

rozměrů (a předpokládaného vysokého stáří), vý-

znamné krajinné dominanty, stromy s vysokou estetic-

kou hodnotou a stromy, ke kterým se váží pověsti či 

skutečné historické události. A zase víme víc. A to nás 

ještě další zajímavé informace čekají. Zpátky ke stro-

mům. Pro srovnání uvedu informace o památných 

stromech České republiky (těch je 2600 - 2700). Proč 

taková nepřesnost. Sčítání se neprovádí každý rok a 

některé památné stromy padnou, tedy odumřou. 

Čtení na pokračování 

Co se stalo, i co se chystá 

Tentokrát budou zprávy z muzea spíše o tom, co se 

událo v několika málo minulých dnech. Ve Vimperku 

proběhl 3. ročník Šumavského literárního festivalu. 

Díky pohotovosti organizátorů, kteří si všimli našich 

aktivit kolem nýrských spisovatelů, jsme do tohoto 

festivalu zapojeni. Do soutěže o nejlepší knihu šu-

mavského regionu jsme přihlásili sborník 

z konference k Roku Hanse Watzlika a také Piruety 

na ostří nože spisovatelky Marie Korandové. Obě pu-

blikace jsme vydali v roce 2016, takže mohly být 

v letošním roce hodnoceny. Nemáme ambice na něja-

ké umístění, ale propagace Nýrska a zdejší práce stojí 

určitě za to. Protože jsme i letos vydali dvě publikace, 

a to Hádanky pro školu a dům nýrského rabína Maxe 

Reisera a sborník z konference k Roku Antona Schot-

ta, přihlásíme se do soutěže i pro příští rok. Organizá-

toři z Vimperka chtějí pomoci propagovat i jakékoli 

další zmínky o Šumavě v dříve vydané beletrii. Máme 

radost, že se do tohoto projektu budeme moci také 

zapojit, a začali jsme vyhledávat statě v knihách po-

jednávajících o okolí Nýrska. Úkolu se ujala paní Be-

tíková ze Zelené Lhoty. Čeká ji za dlouhých zimních 

večerů pěkná řádka knížek! 

    Když už jsme u těch knih… 21. 11. 2017 proběhl 

v obci Kvilda křest pozoruhodné knihy „Šumava – 

krajina pod sněhem“, kterou vydal Českokrumlovský 

rozvojový fond a ateliér Josefa Seidla. Do knihy se 

dostaly i některé fotografie a texty, které poskytlo 

nýrské muzeum. Je to tedy další zaručeně výborná 

propagace, protože o podobné publikace je na kniž-

ním trhu veliký zájem. 

    Už nějaký čas jsme neinformovali o trochu záhad-

ném kameni na Prenetu. Nedávno se na něj byli podí-

vat archeologové ze Západočeského muzea v Plzni a 

konstatovali, že pochází již ze středověku, soudíce tak 

podle vytesaných petroglyfů, ale hlavně podle značky 

kameníka, který petroglyfy vytesal. To ale vůbec ne-

znamená, že už víme vše. Až se zase o kousek posu-

neme, dáme vědět. 

    30. 11. 2017 se bude ve společenském sále Městské 

knihovny konat beseda s archeologem Janem Eigne-

rem na téma Nýrsko a okolí v době kamenné. Pan 

Eigner je na okolí Nýrska odborníkem na slovo vza-

tým, nachodil v okolních terénech nejeden kilometr. 

Protože známe jeho práce z tohoto oboru, můžeme 

tuto besedu jen doporučit. I my, členové muzea, se 

přijdeme na besedu „přiučit“, ale také víme, že někte-

ré naše sbírkové předměty budou pro pana Eignera 

velmi zajímavým materiálem. 

    Poslední zpráva je o tom, že už zpracováváme dru-

hý archiv soukromých historických negativů. V obou 

jsme objevili celou řadu neznámých fotografií 

z Nýrska a okolí. Určitě z toho bude výstava, tento-

krát ta vánoční. Zatím jsme jich zpracovali asi 500, 

většinou skleněných desek. Některé byly již stářím 

dost poškozené, ale stále ještě bylo z čeho vybírat. 

Kdo bude chtít vidět, co ještě neviděl, může se přijít 

podívat! A kdo by případně chtěl pomoci s podobným 

archivem, který leží někde na půdě, a neví, co s ním, 

můžeme vám pomoci. 

Karel Velkoborský 

muzeum Královského hvozdu 
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Čtení na pokračování 

Text + foto: Václav Vetýška 

V našem kraji je na 471 památných stromů 

(jednotlivě, či ve skupinách do deseti stromů). A na 

Železnorudsku je jich 25. Tolik stromů tam roste, co? 

Z těchto pětadvaceti vyvolených je zastoupení dle dře-

vin následující: jasan ztepilý 6x, lípa srdčitá 5x, lípa 

velkolistá 5x, lípa obecná 2x, jedle bělokorá 4x, buk 

letní 1x a smrk ztepilý 2x. Všechny tyto památné stro-

my se nachází ve 4 lokalitách, kterými jsou Hojsova 

Stráž (12x), Brčálník (5x), Železná Ruda a okolí (7x) 

a Černé jezero (1x). Zajímavostí je, že v posledním 

přehledu Plzeňského kraje není v seznamu alej od 

hřbitova k Debrníku (více jak 180 stromů). Naopak 

jsou v posledním přehledu z roku 2010 uvedeny stro-

my u hřbitova (7 stromů), které tam již nenajdeme. 

Tímto chci upozornit, že informace nejsou aktuální a 

mohou se rozcházet s naším poznáním v terénu. Mezi 

největší co do obvodu stromu (obvod se zpravidla mě-

ří ve výšce 130 cm nad patou stromu), patří tyto stro-

my: lípa obecná na Vyhlídce v obci Hojsova Stráž 

(645 cm), alžbětínská lípa srdčitá (584 cm) a brčálnic-

ká lípa velkolistá (558 cm). Zajímavé je, že věk se 

neuvádí. Proč? Přisuzování věku je nevěrohodné, pro-

tože je nelze ověřit a údaje ve starší literatuře jsou vel-

mi nadsazené. Obecně platí, že nejstarší stromy v Če-

chách (duby, lípy, tisy) se dožívají max. 400 - 500 let, 

většina ostatních dřevin sta let (topoly, vrby), do 300 

let (javory, buky, smrky, jedle). Výjimky ovšem exis-

tují. 

Co však může každého čtenáře zajímat, je to, že návrh 

na vyhlášení památného stromu může podat územní-

mu orgánu ochrany přírody každý občan. Pro posuzo-

vání návrhu nejsou stanovena žádná závazná kritéria. 

Hodnotí se kromě výše uvedených kvalit také mož-

nost skutečné ochrany stromu, která je dána jeho živo-

taschopností a mírou ohrožení jeho stanoviště. A hurá 

do okolí! S sebou metry, fotoaparát, provázek. A víte, 

kolik je památných stromů v okolí Nýrska a kde jsou? 

A máme v Nýrsku památný strom?. Pátrat můžete dí-

ky jedné malé publikaci, kterou vydal Plzeňský kraj. 

Půjčit si ji můžete v knihovně. Nebo můžete pátrat  

z domova na adrese http://mapy.plzensky-kraj.cz. 

Pokud se rozhodnete památné stromy osobně navští-

vit, všude se k nim dostanete po turisticky značených 

cestách. Měly by být označeny cedulkou se státním 

znakem „Památný strom“. Pokud tomu tak není, měl 

by se o to postarat příslušný obecní, či místní úřad. Ze 

zákona se mají obce starat o přijatelné okolí včetně 

památného stromu.  Můžete se také jednoduchým mě-

řením přesvědčit, o kolik nám ty stromy přibraly. 

Možná při svých toulkách objevíte strom, který by si 

zasloužil, aby se stal tím památným. 

A až se po zimě dostanete k těmto památným stro-

mům, tak se v jejich stínu zkuste vrátit třeba o sto let 

zpět. Co asi vše pamatují, co zažily a čeho byly svěd-

ky? Alžbětínská lípa určitě musí pamatovat oba Ko-

márky. V Alžbětíně se junior narodil v hájovně. A tak 

ho tam jeho rodiče mohli kolem lípy vodit či pod ní 

mohli odpočívat. Za tmy kolem prošel pašerák Fric 

Hilgart a za kmenem možná zjišťoval, zda je „čistý 

vzduch“. V zimě to kolem ní na lyžích projel Arno 

Juránek se svým přítelem Juliem Polákem. Možná to 

tak bylo, nebo taky ne. Nejlépe to ví lípa a ta to nepo-

ví, neboť vše ukryla navěky do svých letokruhů. Jsou 

tu však i stromy „nepamátné“, chcete-li ty obyčejné. 

A mnohdy nás upoutají více. Stojí osamocené na lou-

ce, jsou divně pokroucené, někdy až strašidelně. Jindy 

nás osloví vůní svých květů a jindy třeba tím, jak 

vzdorují svému osudu, a přesto žijí. Ne vestoje, ale 

vleže. Příkladem toho je strom na hrázi Černého jeze-

ra. Máme ale také „své stromy“, které nás provázejí 

celý život. Stromy, které již odešly a ve vzduchu po 

nich zůstala jen vůně syrového dřeva jako stesk po 

něčem nenávratném. Važme si jich všech. Ať těch 

památných či ostatních. Víme, že vyrábí kyslík, osvě-

žují vzduch, chrání nás před sluncem a poskytují nám 

i po jejich smrti své dřevo. A co o nich ještě nevíme. 

Chtělo by se říci: „Hej, stromy, vezměte nás do uče-

ní!“ Někdy si při svých toulkách Šumavou stále častě-

ji uvědomuji, že se stromy je to jako s lidmi. Z někte-

rých vyzraje dřevo pro nástroje do koncertních síní, 

kde svým hlasem osloví ty obyčejné, co svými kořeny 

drží břehy, a před kalnou vodou včelám a motýlům 

chrání květy na lukách. Tak hezké toulání za památ-

nými i nepamátnými stromy nejenom po Šumavě! 

A co bude příště? Dovíme se více o významu turistic-

kých značek, jejich značení a o nejstarší turisticky 

značené cestě na Šumavě. 

http://mapy.plzensky-kraj.cz/
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Rozhovor 

Soňa Klugová, red. 

„Fotíme Šumavu“ je projekt, který 

je starý rok. Martin a Anna chtěli 

spojit své dvě velké lásky dohroma-

dy. Focení krásné Šumavy. Jenže 

tenhle projekt se stále více rozrůstá 

a nespojuje jen fotografy, kteří milu-

jí krajinky naší malebné Šumavy, 

ale rozhodli se i pomáhat opuštěným 

šumavským zvířátkům, a to nejen 

pejskům. 

 

Kdy se zrodil tento nápad, který 

v nynější době sleduje na sociální 

síti Facebook kolem 4 tisíc lidí, na 

Instagramu je to kolem necelých  

5 tisíc lidí? 

„Úplný začátek našeho projektu 

vlastně začal vznikat před třemi lety 

v době, kdy jsme spolu začali cho-

dit. Oba jsme už tehdy rádi fotili a 

objevovali nová místa. Každou vol-

nou chvíli jsme podnikali výlety do 

přírody, ať už na Šumavu nebo 

kamkoliv jinam a k tomu vždy poří-

dili spoustu fotek. Takže základ Fo-

tíme Šumavu začal vznikat už dáv-

no.  

Jednu sobotu během loňského pod-

zimu jsme si užívali pohled na šu-

mavskou krajinu, když nás to napa-

dlo - spojit naše dvě lásky dohroma-

dy. A tak se 27. 11. 2016 zrodilo 

Fotíme Šumavu.“  

Díky vašemu projektu se mnozí 

mohou kochat krásnými fotogra-

fiemi nejen z divoké, ale i lidnaté 

části Šumavy. Jaký byl původní 

plán tohoto projektu? 

„Oba se již nějakou dobu pohybuje-

me na sociálních sítích a chtě-

li jsme, aby i Šumava tam mě-

la své místo, protože v dnešní 

době je to nejrychlejší a nej-

jednodušší způsob, jak dostat 

povědomí o našem krásném 

národním parku mezi širší 

veřejnost. Upřímně nás ani ve 

snu nenapadlo, že by se pro-

jekt začal tak šířit. Chtěli jsme 

oslovit jen naše širší okolí a 

ukazovat mu i méně známá 

místa. Ale brzy jsme pochopi-

li, že náš projekt má větší po-

tenciál.“ 

Jak to u vás chodí se zasílá-

ním příspěvků? Může se kdokoliv 

přidat ke sdílení své fotografie? 

„Fotografie nám může každý poslat 

na email fotimesumavu@seznam.cz. 

Jsme rádi za každý příspěvek, ať už 

od profesionála, nebo nadšeného 

amatéra.“ 

Poslední dobou necháváte tvořit 

nové a nové věci s tematikou a 

logem projektu. S tím je i spojená 

pomoc opuštěným šumavským 

psům, kdy si lidé a fanoušci mů-

žou zakoupit placky nebo samo-

lepky s logem a tím přispět. Jak 

jste na tuhle formu pomoci přišli? 

„Máme ten názor, že pokud má člo-

věk šanci a příležitost dělat dobré 

skutky a pomáhat, měl by toho vyu-

žít a pomoci těm, kteří to potřebují. 

Ve chvíli, kdy nás na obou sociál-

ních sítích dohromady sleduje již 

téměř 10 tisíc lidí, je velká šance, že 

by se dobrý skutek mohl podařit. 

Příspěvek na šumavský útulek je 

v řádu desítek korun, takže pro jed-

notlivce to nejsou velké peníze, ale 

jako celek můžeme hodně pomoci.“ 

Další z věcí, co si mohou fanoušci 

zakoupit, jsou teď nové tašky. Ja-

ké další propagační věci máte 

v plánu nechat vyrobit? 

„Aktuálně máme samolepky, plac-

ky, se kterými lidé cestují a fotí je 

po celém světě. Naše placka už byla 

v New Yorku na Times Square,  

u Niagarských vodopádů nebo 

v Číně. A nově máme tašky. Do 

budoucna určitě plánujeme trička 

nebo plechové hrnečky, ale to je 

zatím pouze výhledově.“  

Máte vizi, kam byste chtěli pro-

jekt Fotíme Šumavu dotáhnout? 

Máte nějaký cíl, který si chcete 

splnit? 

„V zimě bychom rádi uspořádali 

setkání našich fanoušků a společné 

focení Šumavy. Rádi bychom oslo-

vili profesionální fotografy, kteří se 

zaměřují na Šumavu, aby nám po-

skytli cenné rady a tipy ohledně fo-

cení. 

A dále si pohráváme s myšlenkou 

uspořádat charitativní výstavu sním-

ků, které na našich stránkách zveřej-

ňujeme. Zatím se snažíme najít 

vhodný prostor, takže pokud máte 

někdo nápad, určitě nám ho napiš-

te!“  

Pořádáte i mnoho soutěží nejen o 

hodnotné ceny. Jistě je o ně velký 

zájem. Máte nějaké sponzory, kte-

ří projekt pomáhají dostat mno-

hem výš? Pokud by vás někdo 

chtěl podporovat, jak se může za-

pojit? 

„Zatím jsme pořádali soutěže o naše 

výrobky, malou elektroniku, knihy a 

dokonce i pobyt v šumavské hotelu. 

A teď před Vánoci budeme pořádat 

novou soutěž, ale výhra je zatím 

překvapení. Konkrétního sponzora 

nemáme, většinu věci jsme si hradili 

ze svých vlastních prostředků. Po-

kud by měl někdo zájem, co se spo-

lupráce týče, určitě to oceníme.“ 

Kde vás všude najdeme, aby i 

ostatní vás mohli sledovat?  
„Budeme moc rádi, pokud se mezi 

nás přidáte.“ 

Facebook - Fotíme Šumavu 

Instagram - @fotimesumavu 

 

Děkuji Martinovi a Anně za jejich 

rozhovor, který poskytli do našich 

novin. Rozhodně stojí za to, aby se i 

u nás všichni dozvěděli o tomto pro-

jektu, který má veliký potenciál a 

každý si jistě přijde na své. Přejeme 

jim mnoho další skvělých let a mno-

ho úspěchů, krásných fotografií Šu-

mavy a nových sledujících fanouš-

ků. 

Fotíme Šumavu: projekt dvou mladých lidí, který spojuje  

fotografy, ale i pomáhá 

mailto:fotimesumavu@seznam.cz
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Přehled akcí 

2. 12. Lekce kurzu tance v KD - DDM 

3. 12.  Mikulášská merenda v KD - DDM 

3. 12. 

od 16.30 

Rozsvícení vánočního stromu 

vánoční trh, hudba, občerstvení; náměstí 

4. 12.  

od 16.30 

2. adventní čtení 

čtení pro děti s výtvarnou dílnou; MěK 

4. 12. 

od 17.00 

Dekorování velkých šišek a svícny ze skleniček s Natálkou a Katkou 

cena: šišky 60 Kč, svícny 80 Kč; Galanterie, kreativ, hobby 

5. 12. 

od 16.30 

Veselé peklo 

pořádá IC a TJ Nýrsko; náměstí 

9. 12. Lekce kurzu tance v KD - DDM 

11. 12. 

od 8.30 

od 10.00 

Zimní příhody včelích medvídků 

představení pro děti, pořádá divadlo Krapet a MěK v KD - DDM 

11. 12. 

od 16.30 

3. adventní čtení 

čtení pro děti s výtvarnou dílnou; MěK 

13. 12. 

od 18.00 

Česko zpívá koledy 

společné zpívání koled doprovodí Capra di Fossa; náměstí 

13. 12.  

a 14. 12. 

od 18.00 

Vánoční koncert ZUŠ Nýrsko v sále ZUŠ 

12. 12. až 

11. 2. 

Poklady z archivu 

výstava dosud nepublikovaných fotografií Nýrska a okolí; MKH Nýrsko 



 18 

  

15. 12. 

od 19.00 

Lekce kurzu tance v KD - DDM 

závěrečný ples 

Vánoční besídka DDM v KD - DDM 

Přehled akcí 

16. 12. 

od 14.00 

17. 12. 

od 14.00 

17. 12. 

od 17.00 

Vánoce v Lesním divadle 

Fraška o kádi 

Připravujeme 

Betlémské světlo a „Formani“ na náměstí 

v podání trombonů, lesních rohů, trumpet a tub zazní tóny koled a vánočních 

písní 

17. 12. 

od 18.00 
Vánoční koncert ZUŠ Nýrsko v kostele sv. Tomáše 

18. 12. 

od 16.30 

4. adventní čtení 

čtení pro děti s výtvarnou dílnou; MěK 

21. 12. 

od 18.00 

31. 12. 

od 18.00 

Vánoční koncert v kostele sv. Tomáše 

Zrcadla akusticky; předprodej v MěK Nýrsko 

Silvestrovský sjezd s pochodněmi 

Ski areál Nýrsko 

Dne 3. 12. 2017 vás zveme na vystoupení hudebního tělesa Capra di Fossa v hodousické 

kapličce. Tato skupina je zárukou výborné vánoční atmosféry. Začínáme ve 14 hodin, 

vstupné je dobrovolné. Stalo se opět již tradicí, že v malé hodousické kapličce pořádáme 

vánoční koncerty dva. Přijďte si poslechnout i 17. 12. 2017 v 16 hodin seskupení Klar4tet a 

užít si klidné vánoční odpoledne. Vstupné je dobrovolné. Oba koncerty podporuje Město 

Nýrsko. Děkuji p. starostovi  Rubášovi i za osobní podporu v mém kulturním počínání. 

Klid a pohodu ve vánočním čase přeje Blanka Tomanová. 
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Přehled akcí 

Městská knihovna Nýrsko  

a Mgr. Jitka Chaloupková  

zvou na kurz 

 

Malování pro radost - dospělí 

Začínáme 3. ledna 2018! 

Vždy ve středu od 18.30 hodin. 

 

Cena kurzu 1 100 Kč  

(leden - červen)  

nebo 80 Kč/hodina. 
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UZÁVĚRKA : 

Lednové číslo Nýrských novin  vyjde ve středu 3. ledna 2018. 

Uzávěrka příjmu příspěvků od dopisovatelů je v pátek  

15. prosince 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 

Koupím motocykl 

Simson za 3 tisíce Kč.  

V případě prodeje tohoto 

motocyklu volejte na tel. 

číslo 736 741 967. 

Od 1. 9. 2017 je provozovatelem gynekologic-

ké ordinace MUDr. Zuzana Kováříková. 

Vybavení ordinace bylo modernizováno.  

Ordinační hodiny: 

pondělí (7:30 - 16:30), středa (12:30 - 15:30), 

pátek (7:30 - 14:30). 

Přednostně jsou ošetřovány objednané pacient-

ky. Současně je otevřena registrace nových 

pacientek. 

tel. kontakt: 773 461 570 (sestřička Monika 

Fišerová, Dis.)  


