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Ohlédnutí za „Oslavami města 

Nýrska“ z pohledu Davida  

Křížka, jednoho z pořadatelů 
V první polovině minulého roku 

bylo rozhodnuto o konání slavností 

v našem městě. Už v té chvíli bylo 

jasno, že se bude jednat o něco mi-

mořádného, ale i náročného na pří-

pravu. V novodobé historii Nýrska 

se nic podobného nekonalo, což 

pro nás, kteří se na přípravě podí-

leli, představovalo poměrně znač-

nou nevýhodu. A ještě k tomu se 

podobné slavnosti pořádají ve 

spoustě okolních měst. Každý, kdo 

akci podobného typu navštívil, 

mohl srovnávat, kritizovat  

i chválit. 

Mým hlavním cílem, který jsem 

představil v počátcích příprav, by-

lo vytvořit událost, kterou lze vy-

stihnout slovem „rozmanitost“. 

Zorganizovat takové slavnosti, na 

kterých si každý přijde na své. Vy-

tvořit program, jenž vás dokáže 

oslovit a zabavit po celý den. 

V tuto chvíli již mohu s klidem 

konstatovat, že se podařilo toho 

dosáhnout. Vaše nadšení i pozitiv-

ní ohlasy, kterých bylo ohromné 

množství, jsou důkazem, že jsme 

to dokázali a rozmanitost i pestrost 

celého víkendu dokázala oslovit. 

Osobně doufám, že se vám podaři-

lo užít si slavnosti naplno - páteční 

živou historii města, v sobotu 

ochutnat exotické pokrmy, piva  

i koktejly, vytvořit si jedinečnou 

fotografii v historickém 

Nýrsku, zažít šlapadlo  

a lodičku na jezu Úhlavy, 

vyslechnout divadla i hu-

debníky, se zatajeným de-

chem prožít ohňostroj  

a strávit příjemné nedělní 

odpoledne v Lesním diva-

dlea v Areálu pod sjezdov-

kou. A to není vyjmenová-

no zdaleka vše. 

Na závěr musím také při-

pojit své poděkování těm, 

kteří pomohli s přípravou. 

Samozřejmě jsou to všich-

ni z organizační skupiny, 

kteří již byli zmiňováni na 

jiných místech -  Martina Bastlová, 

Jarmila Poupová, Milena Linharto-

vá, předně pak Soňa Hladíková, 

se kterou jsem strávil nejvíce své-

ho času různými debatami, a pan 

starosta. Z mé strany jsou to pak 

dále lidé, které musím zmínit. Kaž-

dý pomohl s něčím jiným. Mé po-

děkování patří panu Martinu Ková-

říkovi a panu Petru Bulkovi za je-

jich nápady a inspiraci, paní Evě 

Jandové (PVL) za pomoc se zajiš-

těním provozu šlapadla a lodičky  

a panu Peteru Poševkovi (TS Kla-

tovy) za jejich zapůjčení. Dále pak 

jednotce Sboru dobrovolných hasi-

čů Nýrsko, která mě jistila cister-

nami při odpálení ohňostroje  

i v jeho průběhu, konkrétně pak 

panu Milanu Václavovicovi a Lu-

káši Andrlemu. A zmínit musím  

i vystupující, kterým patří díky za 

jejich skvělé výkony. Za mě pak 

konkrétně kapelám Chai a Zoey. 

Na závěr děkuji všem dalším, kteří 

se na přípravě nebo organizaci po-

díleli. Na některé už jsem možná 

po stovkách emailů, telefonátů  

i setkání zapomněl, a tak se jim 

omlouvám, že nejsou uvedeni.  

A hlavně díky všem návštěvníkům. 

Dorazilo vás hodně a za to jsme 

všichni moc rádi. Snad jste si celý 

víkend užili. 
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Aktuality z radnice 

Texty: Soňa Klugová, red. 

V Bystřici se můžeme těšit 

na novou silnici 

V září bude v Bystřici zahájena rekonstrukce komunikace 

vedoucí z hlavní silnice okolo ústavu směrem ke kapličce. 

Celkový náklad je stanoven na 1,2 milionu, přičemž 

300 000 korun jsme získali z dotace od Plzeňského kraje. 

Stavba bude rozdělena na 2 etapy s ohledem na probíhající 

práce v ústavu. Rekonstrukce má být dokončena v květnu 

2018. 

David Křížek 

Město získalo dotace  

na opravy 

Zástupci města žádali o dotace na Plzeňském kra-

ji, aby mohly být opraveny některé stavby spolků. 

Byli úspěšní. Z nové fasády se mohou těšit chova-

telé. Dotace činí 100 000 korun. Díky tomu mo-

hou probíhat výstavy v hezčím prostředí. Další 

dotaci rovněž ve výši 100 000 korun získali za-

hrádkáři na nová okna. 
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Aktuality z radnice 

Město navštívili ministři vnitra a dopravy kvůli spolu-

práci 

Dne 26. 7. jsme v našem městě přivítali státního mi-

nistra vnitra a dopravy Bavorska pana Joachima Herr-

manna a ministra dopravy ČR pana Dana Ťoka. Spolu 

s nimi se setkání zúčastnili další významní hosté z řad 

poslanců, senátorů, vedení okresu Cham a Plzeňského 

kraje. 

Celou návštěvu provázela značná bezpečnostní opat-

ření. Vzácnou návštěvu přivítal na našem náměstí sta-

rosta města Miloslav Rubáš. Ještě před vstupem do 

jednacího sálu knihovny zahrála hostům Konrádyho 

dudácká kapela. Poté již za velkého zájmu sdělova-

cích prostředků proběhla vystoupení jednotlivých řeč-

níků. Jednotným tématem bylo zachování autobusové-

ho spojení Arnbruck – Hamry. Jak zdůraznil starosta 

Rubáš, linka slouží i k vyplnění mezer v dopravní ob-

služnosti obcí ležících na české straně. Oba ministři 

dopravy vedle kladného vyjádření k zachování linky 

ještě shrnuli dopolední jednání, které probíhalo ve 

Furt im Waldu a týkalo se dalšího rozvoje dopravního 

vlakového propojení obou zemí. V závěru předal pan 

starosta Rubáš oběma ministrům paličkované obrazy 

historických aut, které pro tuto příležitost zhotovily 

šikovné ruce žen ze Strážova. Dalším členům delega-

ce předal rovněž dárky s krajovou tématikou. 

Celé akce se zúčastnilo i cca 60 poutníků z partnerské 

obce Neukirchen beim Hl. Blut. Naše město se dle 

ohlasů přímých účastníků setkání a i dle informací 

zveřejněných v německém tisku vypořádalo se ctí 

s organizací návštěvy. Za to je zapotřebí poděkovat 

všem, kteří se na jejím zajištění podíleli. 

Text + foto: Soňa Klugová, red. 

Jak si mnozí z vás všimli, probíhala rekonstrukce 

parkoviště u „hořejší“ školy. Nevyhovující pís-

kové parkoviště bylo renovováno. Současně byla 

opravena i hlavní přístupová cesta do školy. Celá 

tato investice byla hrazena z rozpočtu města. 

Celková částka činí 870 tisíc korun. Vše je při-

praveno na nástup dětí do školy. 

Text: Miloslav Rubáš, starosta 

Foto: Soňa Klugová, red. 

ZŠ Nýrsko, Komenského ulice má nové parkoviště 
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Hasiči v Neukirchenu oslavili 150 let od založení sboru 

Aktuálně 

Velkou slávu zažili poslední víkend v červenci hasiči v Neukirchenu. Slavili 150 let od založení sboru. Oslavy 

trvaly čtyři dny. Program byl po celou dobu velice pestrý. V pátek se zúčastnil oslav starosta a místostarostka 

města Nýrska, v neděli hasiči SDH Nýrsko. 

Text: Soňa Hladíková, místostarostka  

Text + foto: Soňa Klugová, red. 

V letošním roce slaví sbor dobrovolných hasičů z naší 

partnerské obce Neukirchen beim Heiligen Blut výro-

čí 150 let od založení sboru. Hlavní vrchol oslav pro-

bíhal od pátku 28. do pondělí 31. července. Páteční 

program byl věnován především spolkům 

z Neukrichenu a jeho spádových obcí. V 18.00 hodin 

vyšel z města slavnostní průvod. Ve stanu pro 2500 

lidí pak starosta městyse Markus Müller zahájil osla-

vy naražením sudu piva. V průběhu večera se pak po-

stupně na pódiu představily přítomné spolky. Hned od 

začátku panovala veselá nálada a přátelská atmosféra. 

K tanci i poslechu hrála hudební  skupina „Bayerwald

-Sternen“. 

V neděli se sjeli do města pozvané sbory hasičů  

z okolních obcí a měst. Mezi pozvanými byli hasiči 

SDH Nýrsko, jakožto z partnerské obce, ale i hasiči  

z SDH Chudenín, kteří taktéž spolupracují s Neukir-

chenem při cvičeních. Pokud víte, jak vypadají oslavy 

hasičů v České republice, tyto oslavy jsou mnohem 

větších rozměrů a jsou více honosné. Sešlo se okolo 

třiceti sborů hasičů a spousta spolků, které spolu spo-

lupracují. 

V deset hodin se uskutečnil průvod městem, jeho čelo 

tvořil zdobený nový hasičský žebřík. Za ním postupně 

šly bloky hasičů za zvuků pochodové hudby. Lidé na 

okrajích průvodu tleskali a jásali, zatímco hasiči po-

chodovali určenou trasu.  

Jakmile se všichni vrátili zpátky k hasičské zbrojnici, 

začala bohoslužba a bylo i žehnání novému vozu hasi-

čů. Dále pak pokračovala zábava a oběd. 

Ve dvě hodiny odpoledne se konal druhý průvod měs-

tem, opět jeho čelo tvořil hasičský žebřík. Před kaž-

dým blokem jel povoz s koňmi, který vezl nejvyšší 

představené, a hasiči znovu pochodovali v určených 

řadách. Při návratu naši hasiči obdrželi na památku 

stuhu na prapor. 

Poté pokračovala volná zábava, jedlo se, pilo a tanco-

valo. 

Rádi bychom tímto popřáli hasičům z Neukirchenu 

mnoho dalších let a co nejméně zásahů. 
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Představujeme 

Představujeme nové zaměstnance Městského úřadu  

Nýrsko 

Jméno a příjmení: Blanka Kinská  

Věk: 45 let 

Povolání: tajemník 

 

1. Na jakém bývalém pracovišti jste působila?  

Dlouhodobě jsem pracovala na Krajské hygienické 

stanici Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, ÚP Klato-

vy jako Rada na oddělení protiepidemickém dále  

v Domažlické nemocnice, a.s. jako manažér kvality. 

2. Proč jste zvolila práci na Městském úřadě Nýr-

sko? 

Po sedmnácti letech na KHS jsem cítila potřebu změ-

ny. Obě děti studují v Praze, tudíž mám dostatek času 

na poznávání nových věcí. Po důkladném rozmyšlení 

jsem se přihlásila do výběrového řízení na tajemníka 

města Nýrsko a vyšlo to. 

3. Jelikož nejste z Nýrska, jak řešíte dojíždění  

a nebyl to problém, když jste se přihlašovala o mís-

to? 

Vzhledem k tomu, že pocházím z menší obce, dojíž-

dím celý život a nečiní mi to žádný problém. Dojíž-

dím osobním vozem. 

4. Jak jste s touto pracovní pozicí spokojená? 

Práce tajemníka MěÚ je velmi pestrá a vzhledem 

k mému krátkému působení Vám ještě nemohu plno-

hodnotně odpovědět. Nicméně zatím spokojená  jsem 

a uvidíme, co přinese čas. 

5. Jak dobře znáte Nýrsko a okolí? 

Troufám si říci, že znám. Většina otázek ve výběro-

vém řízení směřovala na téma Nýrsko a okolí. Mám 

zde přátele a známé.  Zároveň z pozice epidemiologa 

jsem město hojně navštěvovala.  

Jméno a příjmení:  Jana Michálková 

Věk: 53 let 

Povolání: r eferentka Stavebního úřadu a odboru 

životního prostředí a silničního hospodářství 

 

1. Na jakém bývalém pracovišti jste působila?  

S výjimkou prvního zaměstnání  v bývalém klatov-

ském Zemědělském nákupu a zásobování  se celý do-

savadní profesní život  zabývám ochranou přírody  

a životního prostředí. Působila jsem na bývalém 

Okresním úřadu v Klatovech, na České inspekci ži-

votního prostředí, na Krajském úřadu v Plzni, na 

Správě NP a CHKO Šumava a na Městském úřadu 

v Klatovech. Na všechna tato pracoviště velmi ráda 

vzpomínám, měla jsem štěstí na výborné vedoucí  

i spolupracovníky. S řadou z nich se dodnes setká-

vám, a to nejen na profesní úrovni.  

2. Proč jste zvolila práci na Městském úřadě Nýr-

sko? 

Mám velmi ráda Šumavu a Nýrsko pro mě představu-

je (Klatováci snad prominou) skutečnou vstupní bránu 

do západní části Šumavy. Práci na Městském  úřadu 

v Nýrsku chápu jako příležitost poznat nové lidi a pro-

středí a v neposlední řadě si vyzkoušet více prakticky 

zaměřený okruh činností.  

3. Jelikož nejste z Nýrska, jak řešíte dojíždění  

a nebyl to problém, když jste se přihlašovala o mís-

to? 

Bydlím v Klatovech a mnoho let jsem do místa práce 

dojížděla téměř 50 km, proto pro mě dojíždění na 

vzdálenost Nýrsko - Klatovy nepředstavuje velký pro-

blém. Jezdím autobusem, v průběhu školního roku je 

spojení velmi dobré. Horší je to o prázdninách, kdy ve 

větší míře využívám osobní automobil.   

4. Jak jste s touto pracovní pozicí spokojená? 

Práce na úřadu jakéhokoliv typu má svá specifika, 

která po letech praxe dobře znám. Jsem ráda, že se 

mohu nadále věnovat problematice životního prostře-

dí, tj. podílet se na péči o zeleň a její ochraně, na tom, 

aby prostředí, ve kterém žijeme, zůstávalo kvalitní  ve 

všech ohledech.  Zcela zásadní je pro mě práce a kaž-

dodenní setkávání s lidmi, bez toho si nedovedu svoje 

každodenní fungování představit.  

5. Jak dobře znáte Nýrsko a okolí? 

Myslím, že docela dobře – vzhledem k tomu, že po-

cházím z nedalekých Klatov a většina  mé předchozí 

pracovní činnosti nějak souvisela  se správním úze-

mím Nýrska a sousedních obcí. Detaily se učím právě 

teď. 

V předešlých číslech novin jsme informovali o výběrových řízeních na pozici tajemníka Městského úřadu Nýr-

sko a referenta Stavebního úřadu a odboru životního prostředí a silničního hospodářství. Obě místa byla obsaze-

na a obě nové zaměstnankyně už plnohodnotně zastupují své pozice. Rozhodli jsme se tedy vám je trochu před-

stavit. Vytvořili jsme malý dotazník, který obě zaměstnankyně vyplnily, a vy si teď můžete přečíst, co o sobě 

prozradily. 

Soňa Klugová, red. 
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Představujeme 

Představuje se Vám: KEY PLASTICS Janovice  

Výrobní závod v Janovicích nad Úhlavou byl posta-

ven v roce 2005 jako dceřiná společnost německé ro-

dinné firmy OLHO Technik v tehdy nově vznikající 

průmyslové zóně (areál bývalých kasáren). Během 

celosvětové krize automobilového průmyslu byla fir-

ma prodána americké společnosti KEY PLASTICS. 

Tato změna přinesla více zakázek, zlepšení organizace 

práce, pracovního prostředí, přístup k novým techno-

logiím i zákazníkům. 
Společnost KEY PLASTICS patří k předním dodava-

telům kinematických modulů pro automobilový prů-

mysl (ofukovače, loketní opěrky, držáky nápojů, výpl-

ně dveří s otevíracím mechanismem). Disponuje tech-

nologií na vstřikování a svařování, lakování i potisk 

plastových dílů a montážními linkami na finalizaci 

výrobků.  
KEY PLASTICS dále aktivně spolupracuje se střední-

mi školami a učilišti technického směru Plzeňského 

kraje  

a poskytuje stipendia a praxe pro jejich studenty. Zá-

roveň spolupracuje se studenty vysokých škol, kteří 

ve firmě zpracovávají své semestrální, bakalářské  

a diplomové práce nebo absolvují povinnou praxi. 

V letním období pak nabízí možnost brigád. Co se 

týče exkurzí, společnost rovněž spolupracuje i se zá-

kladními školami v kraji, a tak se žáci 2. stupně ZŠ 

mohou podívat do firmy, jak vypadá pracovního pro-

středí a výroba pomocí nejmodernější technologie. 
Společnost své produkty dodává do známých automo-

bilek, mezi nimiž nechybí ani česká Škoda auto, 

z ostatních pak VW, BMW, Peugeot, Citroën, Ford. 

Nově je zaváděna výroba pro Porsche, Alfu Romeo  

a výrobce nákladních automobilů Scania. 

 
Máte v současnosti dostatek zakázek? Ano. 

V současné době máme výrobní kapacitu plně naplně-

nu do r. 2022, projekty pro další období se již připra-

vují.  

Kolik zaměstnáváte lidí a kolik z nich je z Nýrska? 
Celkem zaměstnáváme již téměř 400 lidí z blízkého  

i vzdálenějšího okolí. Z Nýrska a jeho okolí je to 50 

zaměstnanců. 

 
Uvažujete o propouštění, či naopak nabíráte nové 

lidi? O propouštění v současné době neuvažujeme. 

Naopak. V tuto chvíli rozšiřujeme výrobu a připravu-

jeme se na započetí nových projektů, na které budeme 

potřebovat další zručné zaměstnance, kromě operátorů 

i konečné kontroly kvality.  

 
Jaké vzdělání, jaké obory potřebuje člověk, aby se 

mohl ucházet o práci ve vaší společnosti? Nový 

uchazeč nemusí mít žádné specifické vzdělání. Tuto 

činnost je možné zvládnout po zaučení našimi pracov-

níky. Nejdůležitější je zručnost, trpělivost, svědomi-

tost a spolehlivost. 

 
Jak dáváte ve známost, že sháníte nové pracovní 

síly? Nejčastěji inzerujeme v Rozhledu, na webo-

vých stránkách Úřadu práce Klatovy a nově také 

v autobusech na trase Nýrsko – Klatovy. 

 
Co byste ráda našim čtenářům sdělila na závěr? 
Velmi ráda bych všem čtenářům popřála pohodové 

září, hodně energie, úspěchů, a pokud po prázdninách 

toužíte po změně, chcete poznat něco nového, získat 

zaměstnání v moderním závodě, pracovat v čistém  

a bezpečném pracovním prostředí (bez zdraví nebez-

pečných chemických látek), rádi vás uvítáme na osob-

ním pohovoru. 

 
Rozhovor pro naše noviny nám poskytla paní Jana 

Hamplová, vedoucí personálního oddělení, které 

jménem redakce mnohokrát děkujeme. 

Rostislav Lussier 
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Kultura 

V Bystřickém parku zněly motory traktorů 

Cestujte s námi! 

Texty: Jarmila Poupová, MěK Nýrsko 

V úterý 26. září ve 14.00 zahájíme zimní semestr 

distančního studia Virtuální Univerzity třetího věku. 

Studijním tématem bude „Cestování – co jste možná 

nevěděli“. Seznámíme se s historií cestování a lázeňství. 

Dozvíme se o rizicích cestování, o pozitivních i negativ-

ních dopadech cestovního ruchu na společnost a životní 

prostředí. A také se poučíme, jak se má správný cesto-

vatel chovat.  

Studium VU3V  je po změně podmínek určeno pro sta-

robní důchodce (s nárokem na starobní důchod, nebo 

v předčasném starobním důchodu) a invalidní důchodce.  

Přijďte mezi nás, těšíme se na vás. 

(Jménem pořadatelů Radek Broček,  

Vladimír Kezman, Radek Švůgr)  
Text: Martina Bastlová, IC 

V sobotu 19. srpna se konal již 9. ročník Bystřické 

traktoriády. I přes nepřízeň počasí přišel velký počet 

diváků, kteří zhlédli velkolepou podívanou. V sedmi 

kategoriích se představilo čtyřicet sedm soutěžících, 

mezi nimiž byly i čtyři ženy. Na všechny závodníky 

čekala dvě soutěžní kola. První kolo bylo ještě ztíženo 

dovednostními soutěžemi - slalom mezi sudy, couvání 

po desetimetrovém pražci, dvojité hrby a suchá jáma. 

Letošní trať byla oproti minulým pozměněná, a tak se 

všichni museli vypořádat s větším množstvím vody  

i zatáček. Během přestávky, před startem druhého ko-

la, vystoupila šermířská skupina Samotáři 

z Horšovského Týna, kteří divákům předvedli své šer-

mířské vystoupení a také ukázku střelby z děla. 

V podvečer si pro nás připravil Gustav Vacek besedu  

o jeho cestách vozem V3S Praga. Na závěr programu 

vystoupili Samotáři ještě jednou, tentokrát s jejich 

nádhernou ohnivou show. 

Po celý den byla k vidění historická i současná země-

dělská technika, firmy Agrowest Klatovy a NEWIA 

Staňkov vystavily své nejnovější modely, svou staveb-

ní techniku nám předvedla také firma JSF stavební. 

Pořadatelé děkují všem sponzorujícím firmám, bez 

kterých by se  traktoriáda nemohla pořádat. Velký dík 

patří i přátelům a kamarádům za pomoc při přípravách  

i v průběhu celé akce. Poděkování patří také Technic-

kým službám města Nýrska a DOZP Bystřice nad Úh-

lavou. 

 

Upleť čtverec pro Afriku 
Výborná zpráva pro všechny, kteří se zúčastnili 

prostřednictvím městské knihovny charitativního 

projektu Knit a Square. V únoru jsme odeslali ba-

lík s uháčkovanými a upletenými čtverci a čepice-

mi a v květnu úspěšně dorazil do jižní Afriky. Ze 

čtverců budou ušity přikrývky, které v mrazivých 

nocích zahřejí opuštěné, a mnohdy i nemocné dě-

ti. Za pomoc a přízeň děkujeme nejen pletařkám, 

ale i těm, kteří podpořili projekt finančně. Vždyť 

odeslání balíku vyšlo na 1 229 Kč.  

V Zelené Lhotě si užívali pouťové veselí 

19. a 20. srpna to v Zelené Lhotě žilo. Konala se 

tam každoroční pouť. Jako tradičně na hřišti na 

návsi byly kolotoče, houpačka a střelnice, kde si 

děti mohly užít zábavu.  

V sobotu před pouťovou zábavou vystoupily ma-

žoretky Ametyst se svým vystoupením s pompo-

ny. Poté si i ony užily zábavu kolotočů. Večer by-

lo posezenía k tanci zahrála skupina BK Band.  

Dále probíhala i výstava veteránů, kde se všichni 

návštěvníci mohli podívat na zajímavé staré stroje. 

V neděli probíhala v kostele svatého Wolfganga 

Poutní mše svatá. Soňa Klugová, red. 
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Dům dětí a mládeže 

V DDM  to žilo i o prázdninách  

Léto je už minulostí. V domě dětí bylo nádherné, 

dobrodružné, prosluněné, koupací, poznávací  

a sportovní. Pro děti jsme připravili 18 příměst-

ských táborů a účast dětí trhala rekordy. Bylo jich 

417, a to nejen z Nýrska a okolí, ale i z jiných čes-

kých měst. V DDM se mluvilo také španělsky a ital-

sky. Prázdniny 2017 jsou uloženy v archivu a záj- 

mové kroužky pro školní rok 2017/ 2018 začínají! 

Text: Pavlína Karlovská 

Sport 
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Sport 

Simona Kadlecová se prvně účastnila tenisového  

mistrovství republiky dorostu 
Od 5. srpna pro-

bíhalo 

v Pardubicích 

mistrovství re-

publiky dorostu 

tzv. Pardubická 

juniorka. Letošní 

ročník byl jubi-

lejní - devadesá-

tý. V areálu zdej-

ších tenisových 

kurtů na vás dý-

chá historie to-

hoto turnaje, pro-

tože vítězi přede-

šlých ročníků 

byla slavná jmé-

na jako Jan Ko-

deš, Martina Na-

vrátilová, Ivan 

Lendl, Hana 

Mandlíková, Pet-

ra Kvitová nebo 

Tomáš Berdych. A právě na tento turnaj se nominova-

la Simona Kadlecová. Již samotná účast na tomto tur-

naji je veliký úspěch, protože Simča je v této kategorii 

prvním rokem a na turnajích se utkává i s o 4 roky 

staršími hráčkami. 

V prvním kole narazila na Rozálii Dohnalovou a za 

mohutné podpory našich kamarádů, kteří vytvořili při 

fandění perfektní kulisu, zvítězila 6:4 a 6:3. Již po 

tomto zápase byla pro nás vítězka, jelikož byla ze 

všech 48 hráček třetí nejmladší. 

Druhý den byla soupeřkou Simony česká reprezen-

tantka reprezentující pražský oddíl 1. ČLTK Vanesa 

Nikolovová. Zde se projevila větší trénovanost a zku-

šenost soupeřky a Simča podlehla 0:6 a 1:6. Jen pro 

zajímavost, to, co natrénuje Simča za týden, natrénuje 

soupeřka za jeden den. Odpoledne proběhlo 1. kolo 

čtyřhry, ve které spolu s Lucií Cmarovou ze Slavie 

Plzeň, zvítězily 6:2 4:6 10:6. 

Třetí den narazily Simča s Luckou na první nasazený 

pár, na pozdější vítězky turnaje Kláru Hájkovou, Ane-

tu Laboutkovou, a podlehly 2:6 a 1:6. 

Chtěl bych Simče poděkovat za všechny členy rodiny, 

přátele a kamarády, kteří přijeli fandit až do Pardubic, 

ale i těm, co drželi palce doma a sledovali turnaj on-

line na internetu. Velký dík patří trenérovi Simony 

Milanu Janouškovi, který se bohužel nemohl turnaje 

zúčastnit osobně.  

A samozřejmě velké poděkování patří všem sponzo-

rům, kteří podpořili Simču nejen na tomto turnaji, a to 

Městu Nýrsko, Okule Nýrsko a p. Alexandru Gö-

ndörovi st. 

Za Simonu slibuji, že příští rok uděláme vše pro to, 

abychom se do Pardubic opět podívali. 

Jiří Kadlec 
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Sport 

Turisté navštívili okolí Rejštejna 

Martina Bastlová, IC 

Na vítězství čekal domácí Nagasaky tým osm let 

Na začátku prázdnin, v sobotu 8. července, se opět 

konala „Turistika s Pepou“, tentokrát do okolí Rej-

štejna. Touto krajinou nás provedl Emil Kintzl, není 

asi nikdo jiný, kdo by znal Šumavu a její historii lépe 

než on. Začátek našeho výletu byl u kempu 

v Radešově, kde nás pan Kintzl moc mile přivítal a 

hned začal vyprávět zajímavosti o okolí. Vydali jsme 

se cestou ke Slonímu potoku, který poháněl mlýn ne-

daleko Radešova, kde se mlelo dřevo na štěpky pro 

nedalekou papírnu, a tak mlýn musel být silný jako 

slon. Potok je dlouhý jen něco málo přes tři kilometry 

a sbírá vodu ve stráních a lukách.  Další naše kroky 

vedly do Vatětic, kde cestu lemují obrovské památné 

stromy - lípa srdčitá, která má obvod kmene neskuteč-

ných 780 cm, javor klen a jasan ztepilý. Po projití ale-

je jsme přišli k zámku Pavlínov, který byl postaven ve 

druhé polovině 17. století. Zámeček sloužil jako sídlo 

správy a majitelů velkostatku Pavlínov - Vatětice až 

do roku 1945. V současnosti je bohužel celý zámecký 

park ve velmi špatném technickém stavu. Poslední 

naší zastávkou byl kostel sv. Mořice na kopci nad An-

nínem. Mouřenec, jak se mu tady říká, je svědek sta-

rých časů šumavského kraje a nelehkého života míst-

ních obyvatel, z nichž většina nalezla svůj odpočinek 

na zdejším hřbitově. První písemná zmínka o něm je 

z roku 1369, založen byl však v pozdně románském 

stylu kolem roku 1230. Po prohlídce tohoto místa 

jsme se vydali lesem zpět na začátek naší cesty. 

Dlouhých osm let čekal Nagasaky tým na vítězství v 

domácím Nagasaky cupu, turnaji v malé kopané, který 

je věnován Petru Zborníkovi. V sobotu 29. července 

2017 se v Nýrsku v Areálu pod sjezdovkou konal už 

osmý ročník. 

Po tradičním zahájení a minutě ticha, tentokrát věno-

vané i Václavu Doležalovi, turnajovému rozhodčímu 

v minulých letech, začal turnaj obsazený deseti týmy. 

Zpestřením bylo zařazení dívčího Buchta týmu, který 

dodával celé akci svěžest a trochu i odlehčení. 

Po někdy i vypjatějších zápasech se tentokrát výhry 

dočkal Nagasaky tým pod vedením Luboše Zborníka, 

Petrova otce. Trvalo dlouhých osm let, než se nejbliž-

ším Petrovým přátelům a kamarádům podařilo „urvat" 

první místo v tomto turnaji. Toto vítězství bylo večer 

za doprovodu hudební skupiny z Holýšova náležitě 

oslaveno. Během celého fotbalového dne i večerní 

zábavy panovala pod sjezdovkou skvělá  nálada. Pořa-

datelé děkují všem hráčům, sponzorům a hostům a 

zvou všechny na další ročník Nagasaky cupu. 

 

Konečné pořadí turnaje:  
1. Nagasaky A, 2. Kabát Revival Plzeň, 3. Stará Garda 

Nýrsko, 4. Bohemians Fans 1905, 5. Buvolss, 6. 

Blizzard, 7. Buchta tým, 8. Nagasaky B, 9. Red Dogs, 

10. HS Gang. 

 

Individuální ceny: 
Nejlepší střelec - Jiří Kopřiva, nejlepší hráč - Matěj 

Hájek, nejlepší brankář - Jaroslav  Pavlík ml., 

cena sympatie - Veronika Homolková, nejrychlejší 

gól (5 sekund) - Milan Škvarenina. 

Rozhodčí - Jan Zavadil. Petr Polomis 
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Sport 

I o prázdninách v muzeu nezaháleli 

To horké léto nás drželo spíš u vody, zvlášť když se 

nám nabízela v podobě nového koupaliště. Měli jsme 

s muzeem všelijaké plány, jak budeme zkoumat detai-

ly na lokalitách kolem, ale moc se toho neuskutečnilo. 

Především proto, že jsme se snažili přiblížit historii 

Nýrska nejen probíhající výstavou, ale i různými do-

provodnými akcemi, které pochopitelně spotřebovaly 

čas. A tak vzpomínáme na promítání historických fil-

mových záběrů ještě z poloviny června nebo na pro-

mítání archivních fotografií obyvatel města na jeho 

konci. V této souvislosti jsme velmi vděčni paní Pavle 

Konášové, že vybrala ze vzpomínkových krabic asi 

stovku fotografií rodiny Mizerových, se kterými se 

přátelila, a darovala nám je. Tak máme několik sním-

ků herečky Jany Hlaváčové i její sestry Dany ještě 

z doby kdy do Nýrska jezdily za strýcem a tetou na 

prázdniny. To je určitě výborný přírůstek. Už jsme 

psali paní Báře Munzarové, že tyto fotografie máme,  

a očekáváme, že nám k nim ledacos zajímavého poví. 

Pak jsme měli čtení z kronik, na které mnoho lidí ne-

přišlo, ale pak jich bylo zase hodně na besedě o krimi-

nálních případech ve městě a okolí. Dosud poslední 

akce byla o vzpomínání na slávu motoristického spor-

tu, kdy se ve Skelné Huti jezdila Šumavská rokle jako 

mistrovství republiky. Poslední beseda, kterou připra-

vujeme, bude o architektuře města. 
 Práce muzea nespočívá jen v zajímavých výpravách  

a přípravě výstav, ale také v rozhovorech s různými 

badateli, kteří se na to či ono přicházejí do muzea ze-

ptat. Od začátku letošního roku si v tomto směru ve-

deme statistiku a představte si, že to vychází kolem 

dvaceti osob za měsíc, které přijdou do muzea pátrat 

po všelijakých souvislostech. Nejméně polovina je 

jich z Německa, asi čtvrtina z okolí a zbytek ze všech 

částí republiky. Teď si kupříkladu pilně píši 

s badatelem od Břeclavi, který by rád napsal nějakou 

práci o JUDr. Antonínu rytíři Randovi, rodákovi 

z Bystřice. 
 Hned na začátku prázdnin přišli do muzea dva školáci  

a přinesli nám motyčku srdcovku a pěkné kleště, vy-

robené poctivým místním kovářem, které kdesi u pa-

neláků nad spořitelnou vyhrabali ze země. Byl jsem 

právě v rozhovoru s návštěvníky muzea a zapomněl 

jsem se jich zeptat na jméno, což mě celé léto mrzelo. 

Prosím, kdybyste je někdo znal, pošlete je ještě jed-

nou do muzea, ať si můžeme o jejich nálezu popoví-

dat. Bývám tam každý pátek. 
Do archívu fotografií jsme získali dva pěkné snímky 

od rodiny Koržínkových. Jeden zabírá nýrský klášter 

řádu Anglických panen ještě v době,  kdy stál na kon-

ci města docela sám, a také snímek rodiny hodináře 

Koržínka, který měl svou provozovnu na nýrském 

náměstí. Těšíme se teď na novou dávku neznámých 

snímků, na kterých může být zachycena protektorátní 

hranice u Petrovic. Když se to podaří, určitě z toho 

bude samostatná výstava. 
 Pro probíhající „Rok Maxe Reisera“, rabína a spiso-

vatele z Nýrska, jsme dostali potvrzení návštěvy jeho 

vnučky, paní Lily Reiser z USA. Přijede 15. 10. 2017 

na odhalení pamětního kamene a zahájení výstavy o 

svém dědečkovi. S bádáním o tomto nýrském občano-

vi nám pomáhá mnoho lidí, protože je to trochu ná-

ročnější záležitost, než dosud probírané osobnosti nýr-

ských spisovatelů. Tak nám všem držte palce, ať má 

naše práce úroveň, kterou bychom si přáli. 

Muzeum Královského hvozdu 

Text: Karel Velkoborský 

Muzeum Královského hvozdu 

V Areálu pod sjezdovkou se sešli přátelé malé kopané 

 Za pořadatele Zbyněk Mašek 

V sobotu 12. srpna se v Areálu pod 

sjezdovkou rozezněl hvizd píšťalky  

a po hřišti se rozběhli příznivci malé 

kopané. Utkalo se mezi sebou pět 

smíšených týmů. Nejmladšímu hráči 

bylo šest a nejstaršímu 52 let. Děvča-

ta se nedala zahanbit, statečně dopl-

ňovala muže ve svém týmu a konku-

rovala protihráčům. Za sponzorství 

děkujeme firmám K+K potraviny 

Klasna, Potraviny Dvořáčková a 

Hopfruit Martin Vyskočil. Těšíme se 

opět za rok! 
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Čtení na pokračování 

Jezerní hora, nejvyšší vrchol Železnorudska 

Jezerní hora (1343 m. n. m.) je nejvyšším vrcholem 

Královského hvozdu a celé Železnorudské hornatiny. 

Z Nýrska je vidět z několika míst. Kdo bydlí ve 

vyšších patrech paneláků a má okna na jihovýchod, 

může na ni koukat každý den. A je na co koukat. Ně-

kdy vidíme nad ní velké mraky, které zadržuje a ne-

pustí je k nám. Jindy se nad ní klene duha. Na podzim 

je zahalená mlhou. V zimě je jedna z prvních pokrytá 

sněhem. A když v Nýrsku skoro vše kvete, tak je ještě 

bílá. Musí být však ta správná zima. Je to hora několi-

ka tváří a poskytuje nám krásné pokoukání. Má dva 

výrazné kary, které byly vyhloubeny ledovcem. Pod 

nimi se nachází na východní straně Čertovo jezero  

a na severní Černé. Je součástí přírodní rezervace,  

a tudíž nepřístupná. Vrcholová část je plochá. Zales-

něna je především smrkem. Najdeme zde však i jeřáb, 

borovici. Nachází se zde velká jedle, která je nejvýše 

rostoucí jedlí v celé České republice. Její větve jsou 

využívány pro řízkování a následné vysazování v Ná-

rodním parku Šumava. Jedná se totiž o původní jedli. 

Původní jsou i některé smrky, jejich stáří se odhaduje 

až na 250 i 300 let. Na první pohled tak nevypadají, 

nejsou mohutné. Přírůstky během jednoho roku dosa-

hují několika málo milimetrů. Přírodní podmínky jsou 

zde nejenom v zimě více drsnější, něž je tomu v niž-

ších polohách. Na jižní straně Jezerní hory se nachází 

několik kamenných moří. Od nich je krásný pohled do 

Bavor, především na Velký Javor. Přes jižní svah čás-

tečně vede hranice s Německem. Přes horu prochází  

i hlavní rozvodí dvou moří, a to Severního a Černého. 

Voda z Čertova jezera dopluje až do Černého moře  

a voda z Černého jezera do Labe a dále do Severního 

moře. Kary obou jezer jsou bohaté jak na floru, tak  

i na faunu. Vyskytuje se tu tetřev, sokol stěhovavý, 

liška, zavítá sem i rys. Kar Černého jezera je primár-

ním místem výskytu hořce panonského (šumavského) 

- erbovní kytky Šumavy. Samotná tzv. Jezerní stěna, 

která se tyčí nad Černým jezerem, dosahuje výšky 55 

až 93 metrů. Délka stěny měří přibližně 450 metrů. 

Sklon skal je od 45° do 85°. 
Sníh na této hoře vydrží jak na vrcholu, tak především  

v karu Černého jezera do dubna, někdy i do poloviny 

května (podle toho, jaká je zima). Je to dominantní 

hora. V minulosti se tu vyskytly dva větší požáry od 

blesku při bouřce. K tomu prvnímu dokonce přijeli 

hasiči z Plzně (září 1947). Hasilo se dva dny. V akci 

bylo sedm motorových stříkaček, celkové hadicové 

vedení měřilo 2750 metrů. Ten poslední byl v roce 

2005 a byl díky členům Horské služby Železná Ruda  

i hasičům zavčasu likvidován. Nebylo to však jedno-

duché. Ztížená přístupnost i větší stoupání si vyžado-

valy fyzicky zdatné jedince. Važme si jich i jejich prá-

ce. Aniž bychom si to uvědomovali, patří  

i bez soutěží mezi jedny z nejlepších. Jezerní hora je 

pořádně prověřila. 
A prověřovala i předtím. V minulosti přes její vý-

chodní svah vedla tzv. Arnova stezka. Chodili po ní 

turisté, kteří šli v zimě či v létě na Juránkovu chatu. 

Když se stavěla druhá chata, nosili po této stezce 

cihly, písek, cement, a to již od nádraží Špičák. Byla 

to malá množství, ale sto lidí je sto cihel, sto kg písku 

atd. A několikrát do měsíce. Kdo šel v rámci podzim-

ního setkání na Juránkovu chatu loni, dobře ví, o čem 

píši. Funěli jsme všichni a odpočívali velmi často. Po 

svahu Jezerní hory, tzv. Václavákem, jezdili lyžaři  

z Juránkovy chaty až do Železné Rudy. A horu sjížděl 

na lyžích poslední pašerák Fric Hilgart. Byl to král 

pašeráků (nepřeváděl lidi). Existuje o něm několik 

příběhů či legend. Jedna vypráví o tom, že když na něj 

čekala finanční stráž na Jezerní hoře, ujel jim na ly-

žích tzv. Ernstovým průsekem přes Černé jezero  

a odtud přes Špičácké sedlo na Samoty. Když za ním 

za dlouho přijeli finančníci, ležel již v posteli. Jeho 

hrob najdeme na hřbitově v Železné Rudě. Jo, to bej-

valy časy. Nestýskat si, i nyní jsou. Jsou jiné a také 

krásné. A na všechny ty časy minulé, současné a i bu-

doucí dohlížela, dohlíží a bude dohlížet naše Jezerní 

hora. Do svého nitra ukládá jak kámen ke kameni na-

še dění. Tak ať je naše konání jenom to nejlepší, aby 

se na nás hora nezlobila.  
A co bude příště? Příště si něco přečtete o erbovní 

kytce Šumavy. 

Text + foto: Václav Vetýška 
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Přehled akcí 

23. 5. až 

9. 10. 

„Nýrsko jubilejní“ 

výstava v MKH 

2. 9.  

od 8.15 

Turistika s Pepou 

Železnorudsko s průvodcem Václavem Vetýškou; vlakové nádraží Nýrsko 

2. 9. 

od 16.00 

ZOEY 

rockový festival v APS 

6. 9.  

od 18.30 

Malování pro radost 

začátek kurzu s Mgr. Jitkou Chaloupkovou v sále MěK 

9. 9.  
Jen žádný sex, prosím, jsme přeci Britové… aneb, všichni v tom jedou! 

vystoupení divadla Plánice v LD 

15. 9.  

od 18.00 

Malování je naše radost 

vernisáž výstavy prací z kurzu Malování pro radost v sále MěK 

18. 9. až 

27.10. 

Malování je naše radost 

výstava prací z kurzu Malování pro radost v sále MěK 

22. 9. 

od 18.00 

Výstavba města a jeho starostové 

beseda s promítáním snímků v sále MěK; pořádá MKH 

- 
Akce burčák v LD 

termín bude upřesněn 

25. 9. 

od 16.30 

Výletní čtení 

čtení pro děti s výtvarnou dílnou; pořádá MěK 

25. 9. od 

17.00  

a 18.00 

Power jóga se Simonou Vybíralovou 

lekce jsou již obsazené; cvičení v sále MěK 

Virtuální Univerzita třetího věku 

téma „Cestování - co jste možná nevěděli“; cena kurzu: 300 Kč ; sál MěK 

26. 9. 

od 14.00 
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Nabídka sportovišť 

Inzerce 
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Inzerce 
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UZÁVĚRKA : 

Říjnové číslo Nýrských novin  vyjde v pondělí 2. října 2017.  

Uzávěrka příjmu příspěvků od dopisovatelů je ve středu  

15. září 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 

Základní škola a Mateřská škola Nýrsko, Komenského ul. 250. příspěv-

ková organizace 
 přijme ekonomku (hospodářku) školy 

  

Nástup: od 1. ledna 2018 

Požadavky: 

 úplné středoškolské vzdělání ekonomického směru 

 znalost práce na PC 

 trestní bezúhonnost 

Platové a smluvní podmínky zařazení: 

 odměňování dle zákona č. 262/2006 Sb., Nařízení vlády č. 

564/2006 Sb., Nařízení vlády č. 222/2010 Sb., ve znění pozdějších změn 

a doplňků 

 platová třída odpovídající druhu vykonávané práce 

Lhůta pro podání přihlášky:    25. 9. 2017 

Způsob podání žádosti: 

 písemně (osobně, poštou, elektronicky) 

 k žádosti přiložit strukturovaný životopis, kopii dokladu o nej-

vyšším dosaženém vzdělání 

Kontaktní osoba:    Mgr. Ivan Pavlík, ředitel školy 

        Tel.: 376 360 611, 606416072 

        e-mail: pavlik@zsnyrskokom.cz 

Přihlášky spolu s přílohami zasílejte na adresu : 

Základní škola a Mateřská škola Nýrsko 

Komenského 250 

340 22 Nýrsko 

 
Prodej slepiček 

 

Firma „Drůbež Červený Hrádek“  prodává 

slepičky typu Tetra hnědá a Dominant  ve 

všech barvách ze svého chovu! Stáří 14 - 19 

týdnů.  

Cena 149 - 180 Kč/ks. 

Prodej:  17. září a 15. října 2017 

Nýrsko – u vlak. nádraží v 17.50  hod.  

Při prodeji slepiček i výkup králičích  

kožek - cena dle poptávky.   

Informace : Po-Pá  9.00 – 16.00 hod.  

tel. 601576270, 728605840 

mailto:pavlik@zsnyrskokom.cz

