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Uzávěrka příspěvků je 15. dubna 2018. 

Aktuality z radnice 

Třetí sezona na kluzišti je za námi  

Celkem tři měsíce mohli bruslaři využívat kluziště 

v Nýrsku. Provoz byl zahájen 9. prosince 2017 a kvůli 

nepříznivému počasí bylo rozhodnuto o ukončení pro-

vozu ke dni 7. března 2018. Díky vysokým mrazům, 

které přinesl konec února, jsme mohli mít letos ote-

vřeno o 14 dní déle, než tomu bylo loňský rok. Klu-

ziště bylo pravidelně navštěvováno oběma základními 

školami a velký úspěch měl také hokejový kroužek 

vedený trenérkou Radkou Růžičkovou. Děkujeme 

všem návštěvníkům a také pracovníkům, kteří se ce-

lou sezonu starali o provoz ledové plochy. Za připo-

mínku stojí, že ledová plocha může být využívána i 

mimo zimní sezonu pro jiné sportovní aktivity. 

Rekonstrukce kotelny byla  

zahájena 
O rekonstrukci kotelny jsme psali v předchozích číslech. Nyní 

už byla zahájena. Jako první se řeší výrobní dokumentace fluid-

ního kotle, celkové zařízení kotelny. Součástí přípravných prací 

je vypracování harmonogramu celého díla s ohledem na mini-

malizování odstávek v dodávkách tepla a TÚV pro odběratele. 

Celkový náklad na rekonstrukci představuje 25 milionů bez 

DPH a bude plně hrazen z rozpočtu města. Generálním dodava-

telem je firma EVC s. r. o., člen skupiny ŠEZ ESCO, která vze-

šla z výběrového řízení. 

Oprava rybníka se chýlí  

ke konci 
22. března proběhl kontrolní den prací na rekonstrukci rybníka. 

Cílem této kontroly bylo odhalit nedostatky ještě před jeho na-

puštěním. Ty zjištěny nebyly, a proto je rybník možno napustit. 

Termín dokončení rekonstrukce je plánován do konce dubna 

tohoto roku. 

Technický stav budovy  

č. p. 640 se bude zlepšovat 

Během ledna a února projednávalo Město Nýrsko s doktorem Homolkou technický stav budovy č. p. 640, kde 

sídlí společnost Reha - Praktik, spol. s r. o. Rozhodlo se, že se do rekonstrukce zainvestují během dvou let  

2 miliony korun. Dojde ke zlepšení stavu budovy a jejího okolí. Tím se zkvalitní služby pro pacienty. 

Texty: Soňa Klugová, red. 

Lucie Jandová 

Žádáme o včasné zasílání příspěvků. Články dodané 

po termínu uzávěrky budou uveřejněny až v dalším 

čísle novin. 
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Kultura 

Turínské plátno: němý, ale výmluvný svědek  

Turínské plátno je jednou z několika křesťanských 

relikvií, které neustále vyvolává řadu otázek. Každý, 

kdo o tomto artefaktu ví, a nemusí být přímo křesťan, 

si někdy položil otázky, jestli je opravdu to plátno 

pravé, do kterého byl zabalen Ježíš, nebo je to podvrh 

v podobě malby. Mnoho lidí, hlavně z řad odborníků, 

se jím zabývá a jedním z nich je i Mons. František 

Radkovský, emeritní biskup plzeňské diecéze, který 

na toto téma přednášel 14. března na faře kostela sv. 

Tomáše. Sešlo se mnoho lidí, které tohle téma zajímá, 

celá místnost se zaplnila a všichni čekali, jaké nové 

poznatky si z přednášky odnesou. Dozvěděli se o tom, 

odkud a kam plátno putovalo, co vše se s ním stalo. 

Ale nejen to. Dokonce tam byly ukázány i výzkumy, 

které potvrzovaly pravost plátna. Přednáška byla zají-

mavá i pro ty, kteří nejsou křesťany. V dalších číslech 

vás budeme informovat o probíhajících akcích 

v kostele a na faře.  

Soňa Klugová, red. 

Víte, že… 
Přinášíme novou rubriku, ve které se budeme vracet 

do minulosti. Každý rok se událo něco zajímavého, 

co bylo zapsáno do dějin. V každém čísle představí-

me čtyři události ze světa, které se staly v roce, který 

končí na číslo osm, a v tom měsíci, ve kterém noviny 

vycházejí. Uvedeme též historické zajímavosti přímo 

z našeho města. 

 

• V roce 1418 ukončil své jednání kostnický koncil, 

který si kladl za cíl ukončit papežské schizma, které 

trvalo již od roku 1378. 
• Roku 1878 byla v hostinci U Kaštanu v  Praze  

- Břevnově založena Českoslovanská sociálně demo-

kratická strana dělnická, jejíž přímou pokračovatel-

kou je současná Česká strana sociálně demokratická. 
• V roce 1948 americký prezident Harry S. Truman 

schválil Marshallův plán, Plán evropské obnovy, jeho 

cílem bylo zabezpečit americkou pomoc poválečné 

Evropě. Protože SSSR a země východního bloku nabíd-

ku odmítly, byl plán omezen na západní Evropu. 
• Roku 1968 byl zavražděn Martin Luther King, ame-

rický černošský aktivista za lidská práva. 

 
○ 1. dubna 1985 byla nově otevřena zrekonstruovaná 

Městská knihovna Nýrsko, která se přestěhovala 

z Domu kultury do současné budovy bývalého vrch-

nostenského hostince, č. p. 81. V tehdejší době měla 

knihovna 32 107 svazků knih a 32 titulů časopisů. 

Otevírací doba knihovny byla jen v pondělí a ve čtvr-

tek. 

○ 18. dubna 2008 fotbalisté slavnostně otevřeli nové 

zázemí na fotbalovém hřišti. 

DVD z oslav Nýrska  

je už v prodeji 
DVD, o kterém jsme po slavnostech informovali  

v Nýrských novinách, je možné zakoupit v Informač-

ním centru Nýrsko za 120 Kč. Na DVD najdete v de-

vatenácti minutách sestřih třídenních oslav 690. výročí 

od první písemné zmínky o městě Nýrsku. 

Texty: Soňa Klugová, red. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Pape%C5%BEsk%C3%A9_schizma
https://cs.wikipedia.org/wiki/1378
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Kultura 

Wingálští baroni 
V únorovém čísle Nýrských novin v minulém ro-

ce  jste si mohli přečíst o skupině nadšenců, které spo-

jují, dříve velmi populární, babetty. V tuhle chvíli by-

chom rádi naši skupinu opět připomněli, abyste vědě-

li, že to nebylo jen nějaké momentální a chvilkové 

pomatení. Pravidelně se scházíme ve velmi hojném 

počtu. Během uplynulého roku mezi nás přišli i noví 

členové, které velmi nadchly naše pravidelné vyjížď-

ky, oslavy a další společné akce. 

Když přálo počasí, nechyběly každotýdenní vyjížďky 

do blízkého i vzdálenějšího okolí, a tak jsme během 

celého roku najeli úctyhodných 787 km a tím překo-

nali počet kilometrů ujetých v loňském roce. Na závěr 

„babeťácký“ sezony byl uspořádán víkendový výlet 

na Modravu a také celodenní výlet do Plzně, kde jsme 

navštívili známý plzeňský pivovar. Naše společné 

chvíle tak nejsou jen na babetách. Již po několikáté 

jsme vyrazili na začátku července na vodu, při sjezdu 

Otavy na raftech nebyla o zážitky nouze, stejně jako 

tomu bylo v předešlých letech. Zatím z na-

šich posledních a nejlepších akcí byl „Masopust“ 

v naší klubovně. Jelikož se tento rok bohužel nekonal 

tradiční masopustní průvod v Bystřici, pojali jsme to 

po svém. Poslední únorový víkend se naše klubovna 

proměnila v masopustní rojení. Sešli se tu praví nefal-

šovaní Bavoráci v krojích, pirát, hippies slečna, hřib 

pravý, staří Římané, kočičí rodinka, Pepa Bican se 

svou dvorní fanynkou, olympijský vítěz z Nagana – 

Robert Reichel, zastavili se tu také retro běžci na ly-

žích, na pavoučí síti přilétl Spiderman a na pořádek 

dohlížel malý rytíř. 

Ani plány na tento rok nejsou vůbec malé, všichni se 

moc těší na další společné chvíle a dny plných neza-

pomenutelných zážitků. 

Dakar ze zákulisí v Nýrsku 
14 etap, téměř 9000 km, 7 etap v dunách, to je legen-

dární závod Dakar. Letošní rok se konal již 40. ročník 

s účastí 36 českých závodníků. Mezi nimi stála na star-

tu také první česká žena na čtyřkolce – Olga Roučko-

vá. 

Právě tu si na svou besedu pozval 23. března k nám do 

Nýrska Jan Říha, který je jediným českým novinářem 

s oficiální akreditací a byl tak již potřinácté nedílnou 

součástí Dakaru. Společně tak zhruba stovce diváků  

přiblížili lákavé a viditelné závodní pozlátko, promítli 

sestřih nejlepších okamžiků letošního Dakaru a také 

mnoho fotografií, ale především odpovídali na divácké 

dotazy. Probrali tak i choulostivá témata – financování 

závodu, stravování, spánek i další otázky na tělo. Mno-

ho příběhů a zážitků prozradil i mechanik Vašek. Ne-

smím opomenout ještě jednu velmi důležitou informa-

ci, Ollie na svém prvním Dakaru mezi ženami obsadila 

krásné třetí místo. My tak přejeme mnoho dalších 

úspěšných závodů nejen na Dakaru. 

Na závěr ještě společně vybrali diváky, kteří položili 

nejhezčí či nejzajímavější otázku a odměnili je hodnot-

nými cenami. Kdyby někdo Olii chtěl vidět či prohodit 

pár slov, máte jedinečnou příležitost, jede totiž pouze 

tři závody v Čechách a z toho se dva konají právě  

u nás v Nýrsku. Děkujeme všem divákům za podporu 

akce a navození skvělé atmosféry v sále. Poděkování 

patří také všem, kteří akci zajišťovali. 
Texty + foto: Martina Bastlová 
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U příležitosti oslav osvobození jihozápadních Čech 

americkou armádou navštíví město Nýrsko  

Klub 3. armády Plzeň společně s klubem Old car 

rangers Praha. 

 

Kolona projede městem 4. května 2018. 

Program: 

 10.30 - 11.20 hod. - ukázka vojenských historických vozidel  

 11.00 hod. - oslava osvobození u pamětní desky na budově MěÚ Nýrsko 

 11.30 hod. - položení věnce u památníku obětí fašismu na městském hřbitově 

 12.00 hod. - položení kytice u památníku obětí fašismu za tratí u Bystřice nad Úhlavou 

Pozvánky 

HRNEČEK (HRavá NEvšední ČEtba Knih)  

Knihovna není pouze „půjčovnou“, je 

veřejným prostorem, který je dostupný 

všem bez rozdílu, je místem 

k setkávání s možností trávit zde volný 

čas, je takovým „obývákem obce“, kde 

si můžete odpočinout, pobavit se, pou-

čit se a rozvíjet své schopnosti. Důleži-

tým úkolem knihoven je probudit u dětí 

zájem o vzrušující, lákavý, tajemný  

a dobrodružný svět poznání a předsta-

vivosti. Zvládnuté čtení, psaní a práce 

s čísly jsou nejen základem k tomu, aby 

se z člověka stal plnohodnotný a aktiv-

ní člen společnosti, ale rovněž předpo-

kladem k využívání moderních komu-

nikačních systémů a technologií. Proto 

bychom rádi přispěli k upevňování 

správného návyku čtení u dětí, 

k rozvíjení čtenářských dovedností, 

umění mluvit, vyprávět zážitky a pří-

běhy, sdílet své dojmy a vědomosti. 

Dětem prvních až čtvrtých ročníků je 

určena volnočasová aktivita s názvem 

Hrneček, kde si budeme číst, povídat, 

bavit se, hrát si se slovy, pracovat 

s knihami a určitě dojde i na odpolední 

hrneček čaje. Poprvé se sejdeme ve 

středu 11. dubna v 15.00 hodin 

v dětském oddělení městské knihovny. 

Maximální počet čtenářů je 10. 

Středeční počteníčko vzniklo ve spolu-

práci s Ambulancí klinické logopedie 

PhDr. et Mgr. Markéty Štochlové. 

Jarmila Poupová, vedoucí MěK 
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Jan Jirák - archivář klatovského muzea 
Jan Jirák uspořádá v Městské knihovně Nýrsko další 

besedu, která se bude konat 3. května. Vrátíme se  

s ním do období druhé světové války. 

 

1. Povězte nám něco o sobě. Jak probíhala vaše 

školní léta? 

Nevím, co o sobě říci. Ve škole jsem nikdy nepatřil 

mezi premianty. Bavil mne dějepis, nesnášel jsem 

chemii, fyziku a tělocvik. 

2. Kdy jste zjistil, že vás historie tolik zajímá  

a chcete se jí zabývat? 

K zálibě českých dějin mne přivedl můj dědeček, kte-

rý byl typickým řídícím učitelem vesnické školy, tedy 

kromě kantořiny zároveň kronikář a iniciátor kulturní-

ho dění v obci nedaleko Merklína na jižním Plzeňsku. 

3. Jak jste se dostal do Klatovského muzea? 

Do muzea jsem nastoupil jako dokumentátor archivá-

ře muzea. Po tragické autonehodě, při níž zahynula 

společně s dalšími kolegy nedaleko Mochtína tehdejší 

archivářka muzea Mgr. Strnadová, jsem tuto práci 

začal dělat samostatně. 

4. Co obnáší práce archiváře? 

Práce archiváře v muzeu představuje jakýsi mix prací 

klasického muzejníka a archiváře. Kromě pořádání 

fondů a poskytování badatelských služeb, což je práce 

archivní, se podílím na přípravě výstav v naší institu-

ci, připravuji doprovodné programy k těmto výsta-

vám, což jsou zas práce spíše muzejní. 

5. Na co se čtenáři mohou těšit na vaší besedě? 

Beseda naváže na předchozí povídání o každodennosti 

posledních měsíců 2. světové války. Tentokráte bude-

me více válčit, protože minulá beseda skončila 

v momentu, kdy Nýrskem a okolím prošly kolony ná-

rodních hostů, projely transporty smrti, německá ar-

máda se svými spojenci zaujala obranné postavení a 

došlo k několika srážkám předsunutých amerických 

jednotek s obránci šumavských průsmyků. Pokračo-

vání je tedy nasnadě. 

Představujeme 

Pozvánky 

PoŠumavě.cz znovu pořádá cyklistické výlety 
V dubnu se budou konat dvě cyklistické akce, do kterých se může zapojit každý milovník cykloturistiky.  

První proběhne 7. dubna, délka trasy je 55 km: Nýrsko - Bezděkov - Malechov - Dehtín - Klatovy - Nýrsko. 

Druhá se uskuteční 21. dubna, délka trasy je rovněž 55 km: Nýrsko - Libkov - Úsilov - Mezholezy - Černíkov - 

Bezpravovice - Chudenice - Balkovy - Nýrsko.  Pojedeme po asfaltových, lesních i polních cestách. Trasy jsou 

vhodné pro horská nebo treková kola. 

Potřebné informace k výletům, najdete na stránkách PoŠumavě.cz (www.posumave.cz), Facebooku PoŠuma-

vě.cz a nebo na tel. čísle 605 412 193 - Bechyně. 

Můžete se přihlašovat do podzimního kurzu tanečních 

V DDM Nýrsko se na podzim znovu ote-

vřou kurzy tance a  společenského chování 

zejména pro náctileté.  Kurzy budou probí-

hat od 13. října do 16. prosince. Cena kur-

zovného je 1 300 korun. Přihlášky si mů-

žete vyzvednout v DDM Nýrsko. 

Texty: Soňa Klugová, red. 
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ZÁPIS DO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY NÝRSKO 
 

Vážení rodiče, 

v týdnu od 21. do 26. května 2018 proběhne zápis no-

vých žáků do Základní umělecké školy Nýrsko pro 

školní rok 2018/2019. 

Ve školním roce 2018/2019 bude probíhat výuka  

v těchto oborech. 

 

Hudební - výuka př íčné a zobcové flétny, klar inetu (saxofonu), klavíru, keyboardu   

  (elektrofonické klávesové nástroje), žesťových nástrojů, kytary, houslí, zpěvu a sboro- 

   vého zpěvu. Do přípravného ročníku hudebního oboru jsou přijímáni žáci od 5 let. 

Taneční - výuka v přípravném a základním studiu pro děti od 6 let. Žáci během studia získají zá- 

  klady společenského, klasického a moderního tance. 

Výtvarný - výuka v přípravném a základním studiu od 5 let. Výuka je organizována ve dvou sku-

     pinách základního studia. Studium je zaměřeno na výrobu keramiky, kresbu, gra- 

     fiku, malbu a dekorativní činnost. 

 

Zápis se koná v budově ZUŠ Nýrsko ulice Čsl. legií 373 v době od 13:30 do 17:30. Bližší infor -

mace o výuce na naší škole vám budou poskytnuty na telefonních číslech 373 700 027,  

604 446 480 nebo přímo v budově školy.  

Základní škola a Mateřská škola Nýrsko 
Komenského ul. 250, příspěvková organizace 

 

ZÁPIS DO MATEŘSKÝCH ŠKOL 
 

čtvrtek  3. 5. 2018 od 9.00 – 15.30 hodin 
v budovách mateřských škol: 

MŠ ul. Práce  (tel. 376 571 309) 

MŠ ul. Palackého  (tel. 376 571 294) 
 

S účinností od 1. 1. 2017 je předškolní vzdělávání od počátku školního roku, který následuje po 

dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky, povinné. 

 

K zápisu si přineste s sebou: 

 vyplněnou žádost o přijetí dítěte do MŠ a evidenční list s potvrzením od lékaře (žádost 

je možné vyzvednout v mateřských školách v průběhu měsíce dubna nebo stáhnout 

z webových stránek MŠ) 

 občanský průkaz 

 rodný list dítěte 

SRDEČNĚ ZVEME! 

Školy a školky 
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Dům dětí a mládeže 

Florbalisté se účastnili turnaje v Klatovech 

O jarních prázdninách dne 15. - 16. března 2018 se 

kroužek florbalu DDM Nýrsko pod vedením Lucie  

a Zdeňky Jílkové zúčastnil florbalového turnaje 

v Klatovech. Pro děti z tohoto kroužku to byl již třetí 

turnaj ve školním roce 2017/2018. 

Děvčata a chlapci I. a II. kategorie (tj. rozpětí 3. - 7. 

třída) vytvořili skvělé sportovní týmy. Bylo na nich 

znát zapálení pro hru, sportovní nasazení a dravost. 

Na všech turnajích nasbírali spoustu zkušeností a za 

pouhých šest měsíců bylo vidět velké zlepšení každé-

ho jedince. Děti předvedly neskutečnou týmovou spo-

lupráci a své vedoucí nezklamaly. O vynikající hře 

svědčí skóre jednotlivých zápasů během dvou dnů. 

Opět o výsledcích rozhodovaly poslední dramatické 

minuty, kdy vítězství určoval rozdíl pouze jedné bran-

ky. I tento turnaj se neobešel bez řady zranění. Děti se 

ovšem nedaly a bojovaly až do konce. Turnaj dokon-

čily krásným výsledkem i umístěním na medailových 

bronzových pozicích. 

Svou první soutěžní sezonu ukončí turnajem začátkem 

letošního června. Tento turnaj se bude konat na domá-

cí půdě v prostorách DDM Nýrsko, kde svoje doved-

nosti předvedou i nejmladší hráči týmu. Zveme rodiče 

i známé, aby přišli děti podpořit.   

Vedoucí by chtěli tímto poděkovat všem florbalistům 

z kroužku florbalu, rodičům, kteří přijeli podpořit hru 

a fandit, ale i těm, kteří podporují své děti ve sportu, 

dovolí dětem tyto akce navštěvovat a fandí na dál-

ku. Sportu zdar!! 

Nýrsko hostilo kvalifikační kolo na mistrovství  

republiky v mažoretkovém sportu 

Již od brzkých ranních hodin v neděli 25. března to ve 

sportovní hale žilo. Probíhaly velké přípravy na sou-

těž, která se tam konala. Vše se muselo připravit do-

předu, aby organizace probíhala bez komplikací. 

Družstva se začala sjíždět a připravovat, všichni u ob-

čerstvení chystali jídlo a pití, technika byla na svém 

místě. Ano, mluvíme o kvalifikačním kole na mistrov-

ství republiky v mažoretkovém sportu, které se u nás 

konalo. 

Soutěž trvala celkem 7 hodin. Po celou dobu se mezi 

sebou utkávaly mažoretky různých formací a sestav  

a každá z nich chtěla vyhrát onen postup. V dopoled-

ních hodinách proběhlo soutěžení ve výkonnostní tří-

dě B, ve které se předvedly naše mažoretky. Jelikož 

nebylo moc týmů, měly postup zajištěný a odnesly si 

medaile.  

 

Po obědě a občerstvení nejen soutěžících, ale i poroty 

a dalších potřebných lidí na chod soutěže se začalo 

soutěžit ve výkonnostní třídě A. Zde například soutě-

žili i Grand senioři, kteří neměli ve své kategorii sou-

peře, a tak automaticky postoupili do dalšího kola.  

Ale nemůžeme chválit jen naše děvčata. Je třeba říci, 

že i ostatní soutěžící do toho dali vše, co mohli, jen 

aby postoupili. Mohli jsme vidět spoustu pádů hůlek, 

zklamání, ale i radosti. Všichni si tak odnesli medaili 

a diplom na památku a mohou začít trénovat a pilovat 

své chyby, aby v další soutěži byli mnohem lepší. 

Chceme velice poděkovat rodičům, mažoretkám, 

Městu Nýrsku, které zastupovala Soňa Hladíková, 

společnosti Balík masa z Hyršova za výborné občer-

stvení v podobě hamburgerů, Koryťákům za zapůjčení 

stanu, ale hlavně DDM Nýrsko. 

Text + foto: Lucie Jílková 

Text + foto: Soňa Klugová, red. 
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Dům dětí a mládeže 
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Dům dětí a mládeže 

Děti z DDM se účastní spousty soutěží 

Děti z DDM Nýrsko se účastnily 

soutěže Česko se hýbe ve školách 

plných zdraví. Týmy získaly právo 

účasti v republikovém finále. 

Ze soutěže O pohár města Klatovy 

přivezly mažoretky Martiny Jiříkové 

další zlatou medaili a Pirátky z junior 

aerobiku bronzovou medaili. 

3. března se konal v DDM Nýrsko 

Pohár Ametystu. Tato soutěž v ma-

žoretkovém sportu není postupová. 

Přesto do našeho města zavítala 

spousta soutěžních družstev, která se 

utkala mezi sebou v různých forma-

cích a svých dovednostech. Mažo-

retky si tak mohly porovnat své síly 

a připravit se na kvalifikační kolo na 

mistrovství republiky, které se na 

konci měsíce konalo taktéž u nás v 

Nýrsku. 
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Hasiči 

Mladí hasiči v Nýrsku a jejich činnost v roce 2017 

Hana Králová 

Každoročně mladí hasiči vystupují se svým kulturním 

programem na Výroční valné hromadě Sboru dobro-

volných hasičů v Nýrsku. V roce 2017 to byly pohád-

ky Sněhurka a sedm trpaslíků a Popelářka. Svým vy-

stoupením pozdraví jednání a je to i jejích poděkování 

za celoroční práci. V únoru se zúčastnili zimního set-

kání dětí ve Staňkově, kde soutěžila v kategorii mlad-

ších 2 družstva a v kategorii starších 1 družstvo. Poté 

je 8. dubna čekala tradiční „Jarní soutěž“ v Nýrsku 

v ZŠ ve Školní ulici. Soutěž byla rozdělena do 4 věko-

vých kategorií. Předškoláci si zajistili 1. místo,  

v I. věkové kategorii se umístili na 1., 3. a 5 místě, ve 

II. kategorii obsadili 4. místo. Tato soutěž je pořádána 

již léta a je o ni velký zájem z okolních sborů, kde 

pracují s mladými hasiči. Je prověrkou a přípravou na 

okresní sraz hry Plamen. Pořádání soutěže má na sta-

rosti SDH Nýrsko, jako rozhodčí jsou nápomocni čle-

nové okolních SDH. 6. května se opět konal Den hasi-

čů v Nýrsku, soutěžilo se v požárním útoku. Do soutě-

že nastoupili předškoláci a svými výkony si zajistili  

2. místo. Starší žáci po drobné chybičce obsadili  

5. místo. Závěrečný sraz hry Plamen se uskutečnil  

20. května v Pačejově. Tam po sečtení všech disciplin 

se družstvo starších umístilo na 6. místě z celkově zú-

častěných 37 dětských kolektivů. 

17. června čekalo mladé hasiče překvapení. Pan Milan 

Václavovic pro ně zajistil prohlídku hasičské zbrojni-

ce Hasičského záchranného sboru  Plzeňského kraje 

na Košutce. Mohli tam vidět nejnovější techniku, žeb-

říky, plošiny, moderní hasičská vozidla, do kterých si 

mohli sednout. Pro všechny to byl velký zážitek. Ces-

tou zpět se v Klatovech podívali na průběh krajského 

kola v požárním sportu dorostu. Obdivovali, jak si 

dorostenci vedou a jaké podávají výkony. 

Nový školní rok začal v září a s ním i další ročník hry 

Plamen, a to podzimní část - závod požárnické vše-

strannosti. Do kolektivu přibyla spousta nových  

a nadšených členů od 4 do 7 let. Ke změně došlo také 

mezi vedoucími, jako pomocník nastoupila Jindřiška 

Sýkorová. Začala příprava na závod požárnické vše-

strannosti a 21. 10. 2017 se jelo soutěžit do Pačejova. 

Ve štafetě CTIF se mladí hasiči umístili na krásném 3. 

místě, v branném závodě pak na 10. místě. Po celko-

vém sečtení bodů obsadili 6. místo. 

V listopadu proběhly zkoušky z odborek, které všich-

ni složili, i když měli trochu trému, ale vedoucí mladé 

hasiče dobře připravili. Závěrečná schůzka v roce 

2017 se konala 21. prosince, dolaďovala se příprava 

kulturního vystoupení na Výroční valnou hromadu. 

Pravidlem je, že poslední schůzka je taková předvá-

noční, nechybí čaj, cukroví, posílání přáníček. Za ce-

loroční činností a úspěchy se skrývá úsilí vedoucích - 

Jaroslava Macha st., Martiny Volmútové a Václava 

Dudy, kteří se mladým hasičům věnují a vychovávají 

z nich nástupce nové hasičské  generace. Za to jim 

patří velký dík. Poděkování patří také všem členům 

SDH Nýrsko, kteří jsou nápomocní při organizování 

soutěží pro mladé hasiče, za jejich podporu v této ná-

ročné práci. 

Dům dětí a mládeže 

Dům dětí a mládeže znovu, jako každý rok, 

uspořádal dětský karneval. Děti různých masek 

zaplnily sál. Účast byla velice hojná. Děti si tak 

užily spoustu zábavy, kterou jim organizátoři 

připravili. 

Texty: Soňa Klugová, red. 

Foto: DDM Nýrsko 
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Sport 

Nýrský ragbyový potěr slaví první úspěchy  

V sobotu 17. 3. se náš tým nejmladších ragbistů zú-

častnil již šestého ročníku ragbyového turnaje mláde-

že v pražských Zbuzanech. Do jednotlivých kategorií 

jsme přihlásili týmy U6 (Kryštof Kodera, Matěj Kví-

tek, Martin Čácha, Oliver Novák a Tomáš Kaiser)  

a U12 (Emma Dagoury, Martin Přerost, Maxmilián 

Novák, Mikuláš Podracký, Lukáš Smáha, Vojtěch 

Souček a Zuzka Zeithamlová). Na turnaj jsme bohužel 

odjeli výrazně oslabeni o 

několik hráčů, protože 

museli zůstat doma a léčit 

se z viróz, které náš kraj 

v poslední době tolik su-

žují.   

Po příjezdu a drobné im-

provizaci v sestavách 

jsme postavili naši zá-

kladní pětku kategorie U6 

proti týmu malých ragbis-

tu z Říčan. Pro mě velmi 

citlivá záležitost, neboť 

jsem v říčanském klubu 

řadu let působil, ale po 

prvním položení a radosti 

našich dětí jsem si hned 

uvědomil, které barvy jsou mi blízké. K mému pře-

kvapení se hra zdála být velmi vyrovnaná a konečný 

výsledek 10:10 to také potvrdil. Zbylá tři utkání naši 

nejmladší sportovci vyhráli s poměrně vysokým bodo-

vým rozdílem. Jejich dalšími soupeři byly týmy  

z Kralup, Prahy, Petrovic a Plzně. Sladká odměna  

a přípitek rychlými špunty završil skvělou turnajovou 

náladu. 

Náš druhý tým U12 nastoupil do prvního zápasu 

v odpoledních hodinách proti ragbistům z Tatry Smí-

chov. Co se vyrovnané hry a výsledku utkání týká, 

bylo to naprosto stejné jako první utkání jejich mlad-

ších kamarádů. Další soupeř z RC Olymp nám už způ-

sobil malé komplikace a druhé utkání jsme prohráli 

20:5. Jedna prohra ale 

stačila k tomu, abychom 

se dostatečně povzbudili 

a všechna další tři utkání 

vyhráli. Našim kamará-

dům z Plzně jsme nasáze-

li dvacet bodů proti jejich 

pěti, s týmem z Petrovic 

jsme vyhráli 30:0 a proti 

ARC Iuridica Praha jsme 

uhráli výsledek 15:10. 

Závěrečný přípitek  

a sladká odměna uzavřela 

tento velmi úspěšný rag-

byový den. 

Realizační tým ve složení 

Roman Kodera, Vlastimil 

Čácha a Václav Mašek si ještě dlouho užíval radosti  

a hrdosti, které jim jejich svěřenci dopřáli. Další nej-

bližší turnaje, na které se připravujeme, se odehrají 

22. 4. v Chrášťanech u Prahy a 20. 5. v Plzni. 

Čtyřkolky v Nýrsku už na konci dubna  

I letos proběhne závod  čtyřkolek v areálu bývalých 

kasáren a přilehlých částí, včetně nýrské sjezdov-

ky.  Letošní ročník závodů  Last Adventure 2018 zač-

ne závodem v Nýrsku. 

Tuto destinaci si naši závodníci  pochvalovali jako 

nejlepší ze všech  již pořádaných závodů, a proto prá-

vě zde celý seriál začneme. Ani tak vyhlášené tratě 

jako jsou  Milovice nebo  Dobřany nebyly pro závod-

níky tak zajímavé, členité a atraktivní jako právě terén 

zde v Nýrsku.    Závod  bude  začínat odpoledními 

tréninky 27. dubna 2018 a první startující vyjedou na 

trať ve 21:30 hod. Do 22:00 hod bude odjeta  první  

večerní  etapa ve všech 4 kategoriích. Divácky atrak-

tivní navijákování  bude opět k  vidění přímo v areálu. 

Druhý den bude závod pokračovat a končit by měl 

v odpoledních hodinách. Ředitelství závodu, catering 

a veškeré ostatní zázemí bude umístěno v  kasárnách.  

Našeho seriálu se již v uplynulých ročnících zúčastni-

la špička jezdců z celé České republiky včetně dakar-

ských specialistů pana Macháčka a Ollie Roučkové. 

Samozřejmostí  je, že každý závod, teda i ten nýrský, 

je zabezpečen jak zdravotní asistencí, technickými  

i traťovými komisaři na tratích, tak i vším, co dané 

závody musí splňovat, včetně souhlasů všech institucí 

k uspořádání  takových závodů.  

 Za celý realizační tým závodů Last Adventu-

re,  chceme poděkovat Městu Nýrsku za veškerou 

podporu a  vstřícnost, všem firmám, které se jakým-

koliv způsobem  spolupodílejí na našich závodech. 

Tímto chceme  pozvat  na závody  širokou  nýrskou 

veřejnost, aby poznala, co vlastně tyto čtyřkolky  

všechno dokáží, když je vodí takoví jezdci, kte-

ří  jedou i nejnáročnější soutěž na světě jako je Dakar. 

Vstup do areálu je bezplatný a třeba  si dáte jen pivko 

a klobásu a strávíte den  jinak, než jste zvyklí.  

Václav Polomis 

Roman Kodera 
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Muzeum Královského hvozdu 

Karel Velkoborský 

Čtení na pokračování 

Brčálník – nejenom nejhlubší údolí Šumavy  

V letech 1868 až 1880 se vystěhovávají lidé z Brčální-

ku do Jižní i Severní Ameriky. Jednalo se o příslušní-

ky největších rodů, a to z řad těch nejmladších potom-

ků rodů, kteří by nedosáhli na žádný dědický majetek 

a živořili by doma jako podruzi a služky na statcích 

svých bratrů. A tak se vystěhovali v roce 1868 do Již-

ní Ameriky a v roce 1880 do Severní Ameriky. Od-

cházelo se do neznáma bez možnosti návratu (platil 

zákon z roku 1834, kdy se každý vystěhovalec musel 

vzdát rakouského občanství a nesměl se už nikdy vrá-

tit). Ačkoliv se to dnes zdá poměrně jednoduché, pro 

obyvatele, kteří odtud po generace tzv. nevytáhli paty, 

to bylo obrovské rozhodnutí. A když po několikamě-

síční cestě dorazili do „nového“ domova, čekala je 

další náročná práce i živobytí. Například v Brazílii si 

museli vykácet prales, postavit obydlí. Nalákala je 

totiž hamburská společnost, která verbovala převážně 

z německy mluvících zemí chudé lidi (zemědělce  

a dělníky) k osídlení kolonií. 

A představte si, že ti lidé si tam stavěli šumavské cha-

loupky. Stavěli je tak, jak je znali ze svého původního 

domova. A tak se Šumava proslavila i za „velkou lou-

ží“. Dodnes potomci původních přistěhovalců uchová-

vají ve svých srdcích i osadu Frischvinkl. 

V říjnu 1877 projel první vlak nově zbudovaným Špi-

čáckým tunelem a svým prvním zahoukáním před tu-

nelem jakoby odhoukal horší časy Brčálnického údolí. 

Železnice přivážela turisty (převážně české lidi z vni-

trozemí). V okolí vznikaly penziony a hospody. Míst-

ní lidé dostali zase nový zdroj obživy. Život místních 

lidí se zlepšil. 

Po 40 letech relativního klidu a slušného živobytí za-

čala 1. světová válka a časem se dotkla i tohoto místa. 

A jako by to nestačilo, přišla i 2. světová válka, ještě 

horší. Vznik Československa ani obě války však ne-

přispěly k souznění původního německého 

Hrst informací  

Dovolte, abych vám sdělil pár novinek, které už uzrá-

ly natolik, že nejsou jen fikcí nebo zbožným přáním. 

Dostaneme do muzea kamna. Přivezou je naši přátelé 

až z Frankfurtu n. Mohanem. Řeknete, no a co? Jenže 

to nejsou běžná kamna. Váží 80 kg a v roce 1945 byly 

pro odsouvanou německou rodinu natolik cenné, že je 

někdo z rodiny vzal na záda a v noci je přenesl přes 

hranice. Myslím, že takových předmětů muzea v okolí 

moc nemají. 

Naše muzeum by chtělo letos vlastním nákladem vy-

dat knihu Josefa Blaua Česká bojiště. Potomci rodu 

autora nejenže souhlasí, ale jsou potěšeni, že o práci 

jejich předka má někdo zájem. A ten opravdu máme. 

Tato kniha Josefa Blaua, jako dosud žádná jiná, ma-

puje všechny válečné střety mezi Čechy a Němci 

v prostoru mezi Všerubským průsmykem a Nýrskem. 

A to dokonce s takovou znalostí místního terénu, že 

popisuje i stezku, kterou v určitém případě útočníci 

pronikli mimo záseky přes hranici. Již teď si její vy-

dání zamlouvá celá řada zájemců. Práce na překladu 

jsou hotovy, čeká nás již jen kontrola, sazba a tisk. 

Mimo tyto úkoly pracujeme doslova s nasazením de-

tektivů. V Německu žije potomek spisovatele Hanse 

Multerera. Kdysi jsme s ním mluvili, když jsme se 

tomuto spisovateli věnovali, a on nám ukazoval něko-

lik dokumentů, rukopisů a korespondenci tohoto mu-

že. Velmi stojíme o to, abychom tyto dokumenty zís-

kali do muzea. Potomek se ale přestěhoval. Znáte to, 

kolik věcí se při stěhování ztratí! Držte nám palce, 

abychom vypátrali adresu a naše muzeum mohlo mít 

dokumenty, které nikdo jiný nemá.   

20. 3. byl termín pro podání žádosti na podporu kul-

turních aktivit, který byl vyhlášen Městským úřadem 

Nýrsko. Podali jsme žádost na podporu právě pro po-

řádání „Roku Josefa Holuba - pokračování ročníku č. 

1“. Věříme v její kladné vyřízení, aby mohl tento roč-

ník proběhnout v odpovídající kvalitě.   

Máme plán připravit výstavu, která by se mohla jme-

novat třeba „Úsměvy historie“. Jestli někdo máte dob-

rou paměť, můžete nám s ní pomoci. Připomněla by 

lidem legrační situace, které se v Nýrsku a okolí staly. 

Dám vám příklad jedné takové události. Děpoltičtí 

hasiči uviděli za obzorem nad Lukavicí zář. Následo-

val poplach a hurá k ohni. Když přijeli nad vesnici 

Lukavice, právě nad obzorem vycházel měsíc. Pro-

sím, kdyby si kdokoli vzpomněl na podobné situace, 

dejte nám vědět. Uznejte, že by bylo dobré, kdyby se 

takové vzpomínky zachovaly. 
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Čtení na pokračování 

Text + foto: Václav Vetýška 

obyvatelstva s českým. Zejména nástup fašismu v Ně-

mecku obecně způsobil nesmiřitelnou nenávist mezi 

českými a německými obyvateli. A tak lidé z Brčální-

ku dne 23. září 1938 viděli po trati za Špičáckým tu-

nelem prchající české občany ze Železnorudska s tím 

nejnutnějším, co stačili pobrat. Šli až do Nýrska. Od-

tud byly vypravovány vlaky s těmito lidmi do vnitro-

zemí. Po válce se to zase otočilo, a tak čeští Němci  

v roce 1946 odcházeli do Německa. Usedlosti na Br-

čálníku zůstaly prázdné. Frischof byl přeměněn na 

kravín Státních statků Dešenice. Vše chátralo a život 

se tu skoro zastavil. Vznikem pohraničního pásma, 

které začínalo nad hamerskou silnicí, se tady život 

úplně zastavil. Až po roce 1970 bylo umožněno čes-

kým lidem kupovat pozemky a na místech základů 

starých usedlostí si postavili chaty a chalupy. Byli to  

a jsou první čeští lidé, kteří si k tomuto místu našli 

hluboký vztah. V roce 1981 byl postaven v údolí hotel 

Svazu družstevních rolníků a údolí se stalo vyhledáva-

ným místem letní i zimní rekreace. Po roce 1989 pře-

šel hotel i další re-

kreační objekty do 

soukromých rukou. 

Na místě kravína 

vznikla ZOO farma. 

Vrátíme se trošičku 

nazpět. České jmé-

no osady Brčálník 

(jméno pro oba sva-

hy údolí kolem řeky 

Úhlavy) se začalo 

užívat koncem 19. 

století, kdy sem při-

cházeli první turisté. 

Název se však vžil 

až po 2. světové válce. Osada nikdy nebyla uzavřenou 

vsí, ale sestávala z usedlostí a samot roztroušených po 

svazích hor. 

Brčálnické údolí mělo i svého věštce. Byl jím Sepp 

Wudy. Říkalo se, že byl Bohem obdařen schopností 

druhého zraku. Svá proroctví vyřkl mezi léty 1910 – 

1914. Například předpovídal, že 1. světová válka není 

ta poslední. Brzy po ní bude jiná a nakonec přijde te-

prve ta poslední. Jedna bude strašnější než druhá. 

Předpovídal, že lidé budou stále méně věřit v Boha,  

v kostele budou hrát taneční hudbu a zpívat s pasto-

rem a další a další. Šumavě předpovídal, že jednou 

bude hořet a hodně. Radí neutíkat odtud. „Až přiletí 

šediví ptáci, neutíkej. Jinde to bude ještě horší.“ Ať už 

to bylo jakkoli, je třeba vzít v potaz, že se něco vypl-

nilo, něco ne. Dnes, když scházíte po silničce dolů do 

údolí, narazíte při cestě na Wudyho vyhlídku. Najdete 

tu i lavičku k odpočinku, ke zklidnění duše i zamyšle-

ní se nad sebou samým. A hlavně je odtud krásný vý-

hled.  Zhruba proti Wudyho vyhlídce přes údolí býva-

la pod dnešní Rudolfovnou základna skautského oddí-

lu „Dakota“. Od roku 1951 do roku 1970 sem jezdili 

skauti. V dnešní době se Dakota obnovuje. V lese na 

stromě je umrlčí prkno na památku Šedého Vlka, kte-

rý zde 26. 8. 1969 zemřel uprostřed Šumavy při cestě 

na železniční zastávku. 

Ještě přidám jednu legendu. Je o Pavlu Bonkovi, 

správci Rudolfovny (bývalý pohraničník, spojař). 

Vzhledem k tomu, že instaloval signálky, velmi dobře 

věděl, jak na to. Údajně i pohraničníci chodili k němu 

na Rudolfovnu. A tak při různých debatách z nich do-

stal, kdy dochází ke střídání stráží. Měl údajně i fyzic-

ky napadnout velitele PS. V Plzni se to trochu urovna-

lo. Přesto však Pavel Bonk toužil po zahraničí. A tak 

1. 6. 1982 utekl za hranice. Nebyl to pro něj problém. 

Od legend se vrátíme do současnosti. Podíváme se na 

přírodní krásy tohoto místa. Brčálnickým údolím pro-

téká řeka Úhlava, meandrující až k umělé vodní nádr-

ži elektrárny. Nachází se zde přírodní rezervace 

„Brčálnické mokřady“ o rozloze bezmála 50 ha. Ko-

lem vede naučná 

stezka v délce 4,5 

km. Vyskytuje se 

zde zmije obecná 

ve všech třech ba-

revných variantách 

(šedá, černá a cihlo-

vě červená), užov-

ka, ještěrka i slepýš. 

Chybí už jenom 

užovka stromová  

a máme všechny 

naše hady pohroma-

dě. Nacházejí se 

zde památné stromy 

(buk, lípa a jasany). Hloubka údolí je neuvěřitelná. 

Rozdíl mezi Jezerní horou a vodní nádrží u elektrárny 

činí 608 metrů. Díky tomuto výškovému rozdílu je 

nejhlubším údolím Šumavy. 

Toulání Brčálnickým údolím i poznávání jeho krás 

včetně příjemného posezení na farmě u Fialů je krás-

ným zážitkem.  A kdo touží po klidu před větším 

množstvím turistů, najde tu svá místečka a bude se rád 

vracet. Vím, o čem mluvím. Prožil jsem zde bezmála 

5 let na hotelu Fanda. Na toto údolí nedám dopustit. 

Chtělo by se znovu říci: genius loci. Trošičku se již 

těchto slovíček bojím, jak jsou v poslední době použí-

vaná. I mnou. A tak řeknu, že je to údolíčko mého 

srdce, kde jsem prožil víc toho lepšího než toho horší-

ho, a velmi rád se sem vracím. Cítím se tu moc hezky 

a přeji vám všem, ať se tu cítíte aspoň dobře.   

A co bude příště? Budeme pátrat, kam zmizely pamět-

ní knihy z Jezerní myslivny pod Černým jezerem a co 

se do nich psalo. 
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Text + foto: Jarmila Karlovská 

Ostrý - náš maják domova II 

Čtení na pokračování 

Zanecháme však již historie, legend a sil mezi nebem 

a zemí a obrátíme pozornost k jinému fenoménu mís-

ta, k lesu. Až do počátku 16. století byly tyto pohra-

niční hvozdy téměř nedotčeným pralesem. Teprve po 

vzniku hamrů na zpracování železa v údolí řeky Úhla-

vy, které daly jméno dnešní obci a které náležely krá-

lovské komoře, se začal okolní les využívat k pálení 

dřevěného uhlí. Docházelo tak k prvním těžbám, které 

však svým rozsahem nepředstavovaly pro les vážnější 

nebezpečí. To přišlo až počátkem 17. století 

s rozvojem sklářství, které mělo na les mnohem větší 

dopad. Obrovská spotřeba dřeva při výrobě skla vedla 

k rozsáhlému odlesnění a počátkem 19. století došel 

stav až tak daleko, že sklárny pro nedostatek dřeva 

přestaly pracovat. To postihlo i sklárny v údolí Ostré-

ho potoka, uváděné ve starých mapách pozemkového 

katastru jako Osserhütte, Hüttenhof či Lenkova huť. 

Níže položený Goglův dvůr měl zřejmě jiný předmět 

obživy, zachoval se a zanikl až po 2. světové válce. 

Těžba dřeva byla v té době živelná, paseky se nezales-

ňovaly. O hospodaření píše prvně počátkem 19. století 

lesní písař a později palmovský polesný Stránský:  

„Kupující si volně vyhledávají v celém lese vhodné 

porosty, ze kterých vyřezávají, co chtějí, a zbytek, 

jakož i buky, nechávají ležet a v dřevinách se tak 

drancuje, že je odporno se na takové hospodaření dí-

vat.“ Devastující těžby trvaly až do roku 1852, kdy 

majetek koupili Hohenzollernové, kteří mimo jiné vy-

koupili i služebnost pastvy, která vázla v Jezerním 

lese a na Ostrém, pro 112 ks hovězího dobytka. Za-

vedli i první hospodářskou úpravu lesa, předchůdkyni 

dnešních lesních hospodářských plánů, a vnesli do 

hospodaření v lese řád. 

Po 2. světové válce přešel lesní majetek do správy 

Západočeských státních lesů, nyní Lesů České repub-

liky, s. p. Do nedávné doby se jak vrchol Ostrého, tak 

i údolí Ostrého potoka (Důl pod Ostrým) mohly pyšnit 

komplexem lesa, ve vyšších nadmořských výškách 

převážně smrkového, v nižších pak smíšeného 

s bukem a jedlí. Několik větrných kalamit, z nichž 

nejhorší byl orkán Kyrill v roce 2007, a následný žír 

kůrovců však bohužel les na Ostrém i v údolí pod ním 

značně poškodily. Dnešní obraz Ostrého se tak přibli-

žuje pravděpodobnému obrazu z let 1810 – 1860, kdy 

byl podle údajů nejstarších porostních map z let 1876 

– 1891 celý vrchol téměř vytěžen.  

Koncem roku 1991 byl vrchol Ostrého spolu s trych-

týřovitým údolím Ostrého potoka vyhlášen za součást 

Přírodní památky Královský hvozd a v roce 2001 za-

řazen do I. zóny odstupňované ochrany přírody 

CHKO Šumava. 

Na Ostrý si můžete z české strany vyjít z obce Hamry, 

a to pravděpodobně nejpoužívanější modrou turistic-

kou trasou, na kterou nastoupíte poblíž nádraží Hamry

- Hojsova Stráž, nebo přímo v Hamrech na mostě na 

soutoku Bílého potoka a Úhlavy. Na této trase je také 

zřízena  naučná stezka popisující historické i přírodní 

zajímavosti lokality. Další cesta vede od kostela po 

zelené až ke Svatému, odtud po červené na Stateček, 

kde se napojíte na již zmíněnou modrou. Můžete také 

využít žlutou trasu z nádraží Hamry-Hojsova Stráž, 

která se na modrou napojí poblíž mostu pod Bílou str-

ží. Fyzicky zdatný turista, který by chtěl spojit výstup 

na Ostrý s návštěvou Černého jezera a Bílé strže, 

půjde od Černého jezera po červené a na Statečku se 

napojí na již známou modrou. Všechny tyto přístupo-

vé cesty mají tedy jeden společný bod – Stateček, 

z kterého je po modré na vrchol asi 2,5 km, nejprve po 

tvrdé lesní cestě, pak po stezce vyskládané kameny. 



 16 

  

Představujeme 

„Začalo to tím, že jsme chtěli udělat něco pro děti.  

Má to smysl!“ říká Hopfruit team. 
V Nýrsku se dnes nenajde téměř 

nikdo, kdo by neznal manžele Vy-

skočilovy. Maminka a tatínek, 

kteří se před osmi lety právě kvůli 

svým dvěma dětem rozhodli při-

vést do našeho města více radosti. 

Začali tak s organizováním kul-

turních akcí, kdy s každou novou 

postupně přibývali i dobrovolníci, 

kteří se ve stejném duchu zapojili. 

Vyskočilovi si společně se spřízně-

nými spoluorganizátory říkají 

„Hopfruit team“ a dohromady 

tak tvoří volné sdružení lidí, kteří 

dobrovolně spolupracují na orga-

nizování kulturních akcí 

v Nýrsku. O tom, že se jedná o 

spolek vesele smýšlejících lidí, vy-

povídá již samotný název jejich 

týmu, jenž je v podstatě slovní 

hříčkou. Spojením českého cito-

slovce „hop“ (Vyskočil) 

s anglickým výrazem pro ovoce 

„fruit“ nám vznikne vtipná sym-

bolika rodinného jména Vyskoči-

lů, kteří jsou v Nýrsku známi také 

právě tím, že jsou vlastníky a pro-

vozovateli obchodu s ovocem  

a zeleninou a květinky. 

V samotném prvopočátku začali oba 

spolupracovat s měst-

skou knihovnou, se kterou měli po-

dobné nápady na akce pro děti. 

Z této spolupráce časem vzniklo 

přátelství nejen pracovní. Od té do-

by uplynulo již osm let, během 

nichž na akcích postupně přibývalo 

čím dál tím více lidí, a akce se pořá-

daly stále větší. 

„Naší první akcí bylo pořádání lam-

pionového průvodu,“ sděluje mi 

s úsměvem nostalgicky vzpomínají-

cí Martin Vyskočil a dále vypráví: 

„V té době se nám s manželkou zdá-

lo, že akcí zaměřených na rodiny  

s dětmi je v našem městě málo. Vy-

mysleli jsme tedy pár plakátů a roz-

hodli se, že to změníme. Akce se 

tehdy zúčastnilo kolem sto dvaceti 

lidí a od té doby na ní účast více než 

pětinásobně vzrostla. To nám samo-

zřejmě udělalo ohromnou radost  

a tehdy jsme si řekli MÁ TO SMY-

SL! Od té doby jsme pořádali další 

a další akce, které každoročně sym-

bolicky začínají právě na jaře.“ 

„Nepořádáme tedy kroužky, kterých 

by se mohly účastnit výlučně děti 

bez rodičů, ale v našem zájmu je 

v podstatě zahrnutí celých rodin do 

kulturních akcí,“ doplnila manžela 

Lenka Vyskočilová, která dále na-

vazuje tím, že mě stručně seznámí 

s akcemi, které s týmem každoročně 

pořádají. 

„Začínali jsme akcí „Vynášení Mo-

rany“, což v lidové slovanské tradici 

znamená zpodobnění zimy či smrti, 

která je topena, upalována či zako-

pávána při symbolickém vynášení 

smrti. Na to jsme podle staročes-

kých tradic volně navazovali pořá-

dáním s tím spojované akce „Vítání 

jara“. I letos se nám akce povedla, 

přestože byla vedena v menším ko-

mornějším duchu.“ 

„Vyrobili jsme a ozdobili Moranu, 

nazdobili líto - břízu, hojně se pilo a 

jedlo. Vždy jsme při této příležitosti 

jedli staročeské pokrmy a letos jsme 

dokonce poprvé roztopili i pod buř-

ty,“ zakončil představení této akce 

Martin a dalšími akcemi mě již 

slovně prováděla Lenka Vyskočilo-

vá. 

„Následují za sebou dvě akce, které 

jsou oblíbené zejména mezi dětmi, 

z nichž té první se opět dočkáme již 

zanedlouho 30. dubna a těmi jsou 

„Čarodějnice“. Druhá akce se jme-

nuje „Hurá prázdniny“, se kterou 

nás oslovil Pavel Stránský, jehož to 

byl nápad. V létě již náš Hopfruit 

team pořádá akci „Slavnosti vína“. 

Jedná se o akci s doprovodným pro-

gramem, která je stejně jako pod-

zimní akce „Burčák“ organizována 

pro dospělé. Na konci roku, těsně 

před Vánoci, pořádáme akci s ná-

zvem „Betlémské světlo“. Světlo je 

skauty převáženo vlakem po celé 

republice. My od nich na nádraží 

v Nýrsku světlo převezmeme a dále 

ho předáváme lidem na náměstí. 

Letošní rok jsme také vůbec poprvé 

zorganizovali akci s názvem „Tři 

králové“, kdy jsme spolu s paní ře-

ditelkou Oblastní charity Klatovy  

a místní farou vedenou panem fará-

řem Potegou, rovněž v rámci sbírky 

připravili doprovodný program na 

náměstí. Podařilo se nám zorganizo-

vat skutečný příjezd Tří králů na 

koních i s doprovodem 

v kostýmech. Celá akce se odehrála 

přesně v ten samý den, kdy po měs-

tě chodili koledníci, a občané tak 

měli v rámci kulturního programu 

možnost koledníčkům přispět na 

charitu. S manželem jsme veškerý 

výdělek z občerstvení věnovali na  

Tříkrálovou sbírku. Společné úsilí 

vynaložené na akci smysl rozhodně 

mělo, protože podle sdělení paní 

ředitelky z charity byl dosažen mi-

nimálně patnáctitisícový nárůst 

oproti loňsku. S realizací výstavby 

nového kluziště v Nýrsku vznikl  

i nápad pořádat „Karneval na ledě“, 

pololetní prázdninovou akci.“ Závě-

rem jsem se manželů Vyskočilo-

vých zeptal, zda by rádi něco vzká-

zali vám, čtenářům. 

„Rádi bychom touto cestou poděko-

vali všem, kteří s námi spolupracují, 

podporují nás a leckdy svým nápa-

dem přispějí pro dobro věci. Je vás 

mnoho, a i když nemůžeme jmeno-

vat všechny, jste pro nás velmi důle-

žití. Bez vás by to nešlo. Stejně jako 

by to nešlo bez návštěvníků - vel-

kých i malých. To oni jsou důvo-

dem, proč tohle vše děláme. A přes-

tože se někdy něco malého nepove-

de, vězte, že jsme také jen lidé, kteří 

se akcím věnují ve svém volném 

čase a jen pro radost dětem. Za celý 

náš široký Hopfruit team všem pře-

jeme krásné léto a budeme se na vás 

těšit.“ 

Rostislav Lussier 
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Vítání občánků 22. 2. 2018 

Jiří Toman 

Karolína Vokáčová 

Pavel Kawulok 

Milan Škvarenina 

Valentýna Hambeková 

Samuel Ďurko Zoe Kučerová Adam Pešta 

22. února 2018 se konalo první letošní vítání našich 

nových  občánků. Přivítaly je děti z Duhové školky 

Nýrsko. I naše redakce přeje dětem do života co 

nejvíce zdraví, štěstí a radosti. 
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Přehled akcí 

Jaroslav Wolf Tereza Bošková 

Na náměstí se slétnou čarodějnice 

Každoroční slet čarodějnic, čarodějů, kouzelníků, kouzelnic, ježibab, babizen a další havěti se tentokrát usku-

teční na náměstí v Nýrsku v pondělí 30. dubna od 16.00 hodin. Přijďte si zakřepčit, zaskřehotat, zazpívat, zatan-

čit, vyměnit čarodějnické zkušenosti, ochutnat ježibabí mlsy, navštívit čarodějný zvířecí koutek a strašidelnou 

dílnu. Čekají na vás čarodějnické úkoly, fotokoutek a překvapení. Chybět nebude ani čarodějnický průvod a 

opékání buřtů.  

Vítání občánků 22. 2. 2018 
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27. 2 -   
22. 4. 

NÝRSKÝ PITAVAL - výstava 
Muzeum Královského hvozdu 

7. 4. 
Sobota 
10.00 

ZÁVODY RC MODELŮ AUT 
Areál bývalých kasáren Nýrsko 

9. 4.  
Pondělí 
17.00 

MÝDLOVÁNÍ s Aničkou 
výroba mýdel, šumivých koulí do koupele 
pro děti i dospělé, cena: 50 - 150 Kč 
Galanterie kreativ, hobby 

11. 4. 
Středa 
15.00 

HRNEČEK 
hravá nevšední četba knih 
volnočasová aktivita pro děti 1. - 4. ročníků 
kapacita 10 dětí, zdarma 
Městská knihovna Nýrsko 

19. 4. 
Čtvrtek 

8.30, 
10.00 

DOBRODRUŽSTVÍ HASTRMANA TATRMANA 
divadelní představení pro děti 
pořádá MěK 
KD - DDM 

20. 4. 
Pátek 
17.00 

DOMAŽLIČANKA 
k tanci a poslechu zahraje domažlická dechová hudba 
předprodej vstupenek v MěK 
KD - DDM 

23. 4. 
Pondělí 
17.00 

MALOVÁNÍ TRIČEK, TAŠEK A POLŠTÁŘKŮ  
s Katkou 
pro děti i dospělé, cena: 160 Kč 
Galanterie kreativ, hobby 

26. 4. 
Čtvrtek 
16.30 

POHÁDKOVÉ ČTENÍ S ČARODĚJNICÍ 
doplněné o výtvarnou dílnu 
Městská knihovna Nýrsko 

27. -  
28. 4.  
Pátek 

Sobota 

LAST ADVENTURE 
závod čtyřkolek 
Areál bývalých kasáren Nýrsko 

28. 4.  
Sobota 
10.00 

DEN ZDRAVÍ 
den plný ukázek sportovního vyžití s aktivními  
ukázkami 
Areál Pod sjezdovkou 

30. 4.  
Pondělí 
16.00 

PÁLENÍ ČARODĚJNIC A STAVĚNÍ MÁJE 
Náměstí 

1. 5.  
Úterý 
9.30 

JARNÍ PŘESPOLNÍ BĚH 
Areál pod sjezdovkou 

3. 5. 
Čtvrtek 
18.00 

KAŽDODENNOST POSLEDNÍCH TÝDNŮ VÁLKY  
 - pokračování 
beseda s Janem Jirákem, archivářem klatovského  
muzea 
Městská knihovna Nýrsko 

4. 5.  
Pátek 
10.30 

KLUB 3. ARMÁDY PLZEŇ 
Náměstí 

4. 5.  
Pátek 
16.00 

PŘEHLÍDKA ČINNOSTI DDM 
KD - DDM 

8. 5.  
Úterý 

VELKÁ VÁLKA 
výstava 
Muzeum Královského hvozdu 

12. 5. 
Sobota 

VYCHÁZKA PAŠERÁCKOU STEZKOU  
JOSEFA HOLUBA 
Muzeum Královského hvozdu 

12. 5. 
Sobota 
10.00 

ZÁVODY RC MODELŮ AUT 
Areál bývalých kasáren Nýrsko 

13. 5. 
Neděle 

PYŠNÁ PRINCEZNA 
dětský divadelní spolek Nýrsko 
Lesní divadlo Nýrsko 

17. 5. 
Čtvrtek 
18.00 

POMNÍKY 1. SVĚTOVÉ VÁLKY NA KLATOVSKU 
přednáška Antonína Gibiše z Janovic nad Úhlavou 
Muzeum Královského hvozdu 

25. 5. 
Pátek 

NOC S ANDERSENEM 
pro děti 1. - 4. třídy 
dobrodružné nocování s pejskem a kočičkou 
přihlášky v MěK 
Městská knihovna Nýrsko 

26. 5. 
Sobota 

MANŽELSTVÍ NA DRUHOU ANEB BARILLONOVA 
SVATBA - divadlo Plánice 
Lesní divadlo Nýrsko 

27. 5. 
Neděle 
14.00 

POUŤOVÁ DECHOVKA 
hraje Oplova dechovka 
Bystřický park 

2. 6. 
Sobota 
13.00 

DĚTSKÝ DEN 
Bystřický park 

3. 6.  
Neděle 
16.00 

ŽIDOVSKÉ PAMÁTKY JIHOZÁPADNÍCH ČECH 
přednáška PhDr. Ing. Václava Freda Chvátala s ná-
slednou prohlídkou nýrského židovského hřbitova 
Městská knihovna Nýrsko 

7. 6.  
Čtvrtek 
16.30 

POHÁDKOVÉ ČTENÍ S HAJNÝM ROBÁTKEM 
pořádá MěK 
Lesní divadlo Nýrsko 

9. 6.  
Sobota 
14.15 

NA KOLE DĚTEM 
vedoucí peletonu Josef Zimovčák 
Náměstí 

10. 6. 
Neděle 

VÍTR VE VĚTVÍCH SASAFRASSU 
divadlo Za oponou 
Lesní divadlo Nýrsko 

15. 6. 
Pátek 
16.00 

Kapela 35. plzeňského pěšího pluku FOLIGNO 
doprava z náměstí do Lesního divadla zajištěna 
Lesní divadlo Nýrsko 

16. 6.  
Sobota 
20.00 

NIGHTWISH  
INTERITUS - 25 let na scéně 
ghotic metal a symphony metal 
Areál Pod sjezdovkou 

  11. 6. -
22. 6. 

Městská knihovna v Nýrsku bude uzavřena  
z důvodu revize knihovního fondu. 

29. 6.  
Pátek 
15.00 

HURÁÁ PRÁZDNINY 
zábavné odpoledne pro děti plné her a soutěží 
Areál Pod sjezdovkou 

Bude 
upřesně-

no 

KRÁSKA A ZVÍŘE 
premiéra muzikálu 
KD - DDM 

Bude 
upřesně-

no 

OSLAVA DNE DĚTÍ 
turnaj 
KD - DDM 
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nyrskenoviny@gmail.com 

 

 

 

 

UZÁVĚRKA : 

Květnové číslo Nýrských novin  vyjde ve středu 2. května 

2018. 
Uzávěrka příjmu příspěvků od dopisovatelů je v neděli  

15. dubna 2018.  
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 - 45. ročník 

Měsíčník města Nýrska 

Inzerce 

Prodej slepiček 
 

Červený Hrádek prodává slepičky Tetra hnědá, Dominant 

ve všech barvách a slepičky Green Shell - typu Arakauna. 

Stáří 15 - 20 týdnů.  

Cena 159 - 195 Kč/ks. 

Prodej :  3. května a 22. června 2018 

Nýrsko – u vlak. nádraží 17.50  hod.  

Při prodeji slepiček i výkup králičích kožek - cena dle  

poptávky.   

Informace : Po-Pá  9.00 – 16.00 hod.  

tel. 601576270, 728605840 


