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Aktuality z radnice 

Plán rozvoje sportu pro město Nýrsko 

Soňa Hladíková, místostarostka 

V návaznosti na znění novely zákona o podpoře spor-

tu připravuje město Plán rozvoje sportu města Nýrska. 

Jedná se o strategický dokument, který komplexně 

řeší oblast sportu v našem městě i jeho spádových ob-

cích. 

A jak má takový plán rozvoje vypadat? 

Tento dokument obsahuje nejen přehled sportovních 

zařízení ve městě a jejich současný stav, ale také pře-

hled sportovních klubů, které zde působí, včetně jejich 

plánů na několik příštích let. Důležitou součástí plánu 

je i názor občanů města. V současné době probíhá do-

tazníkové šetření. Odkaz na elektronický dotazník na-

jdete na facebookových stránkách Správy Sportovišť 

Nýrsko, Kulturního a informačního centra města Nýr-

ska a na webových stránkách města Nýrska. V tištěné 

podobě můžete dotazník vyplnit v městské knihovně  

i v informačním centru. Na základě vašich názorů a 

potřeb, analýzy sportovních zařízení i přehledu spor-

tovních organizací budou stanoveny priority, kterým 

se město bude při podpoře sportu v budoucnu věnovat.  

V KD - DDM proběhlo setkání starostů 
Ve čtvrtek 17. května se v kulturním domě již podruhé setkali 

starostové a starostky klatovského okresu se členy Rady Plzeň-

ského kraje. Na začátku setkání všechny přítomné přivítal staros-

ta města Nýrska Miloslav Rubáš. Hejtman Plzeňského kraje Jo-

sef Bernard stručně shrnul priority vedení kraje v jednotlivých 

oblastech. Své odbory dále představili členové Rady PK, sezná-

mili přítomné starosty s možnostmi čerpání dotací. Následně se 

rozvinula diskuze. Přítomné starosty obcí zajímala nejvíce oblast 

dopravy. Debatovalo se o změnách ve veřejné dopravě, stavu a 

plánovaných opravách silnic.  

Město omezí vjezd nákladních vozidel na náměstí v obou směrech 

redakce 

V uplynulých měsících řešila Městská policie Nýrsko 

opakovaně porušování zákazové značky u kruhového 

objezdu, která povoluje vjezd nákladním automobi-

lům (pouze dopravní obsluze). Jakýkoliv zásah proti 

hříšníkům nevedl ke zjednání nápravy, protože Odbor 

dopravy v Klatovech jen těžce prokazoval jednotli-

vým řidičům, co je a co není dopravní obslužnost. 

Městu již došla trpělivost s neukázněností některých 

řidičů nákladních aut, těžké zemědělské a lesnické 

techniky. Proto připravilo opatření, které z náměstí 

vyloučí (až na výjimky) nákladní dopravu včetně zá-

sobování. Toto opatření bude platit pro oba směry 

průjezdu a výjimky udělené Odborem dopravy 

v Klatovech se budou týkat pouze vozidel TS, vozidel 

na svoz odpadů firmy ZKD a autobusové dopravy. 

Toto opatření vstoupí v platnost od 1. srpna letošního 

roku. 

25. června od 16.00 hodin proběhne veřejné zasedání zastupitelstva ve společenském sále  

Městské knihovny Nýrsko. 

Soňa Hladíková, místostarostka 
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Jak dál s náměstím  

Miloslav Rubáš, starosta 

Jednoduchá otázka, ale ne zrovna jednoduchá odpo-

věď. Nicméně po několika projednáních na poradě 

starosty si myslím, že se rýsuje řešení, které přinese 

další posun v této problematice. Na výše uvedených 

jednáních jsme hodnotili tři studie obsahující jednotli-

vá řešení budoucí podoby našeho náměstí. Jednalo se 

o návrhy zpracované architekty, kteří již mají zkuše-

nosti s podobnou prací, proto bylo ze všech návrhů co 

vybírat. Ideální by asi bylo spojit všechny návrhy do 

jediného. Ještě předtím, než jsme vyřkli konečné roz-

hodnutí, vyslechli jsme si názor komise, kterou jsem 

za účelem odborného posouzení vytvořil. Komisi tvo-

řili paní místostarostka Hladíková, páni zastupitelé 

Šťasta a Svejkovský. Komise hlouběji posoudila 

všechny návrhy a navrhla řešení, které po společné 

diskuzi bylo přijato a které odpovídá i na jednotlivé 

body zadání. Kde začít s rekonstrukcí a s kterým ar-

chitektem? Zde je výstup z jednání: 

Již dříve jsme se shodli na tom, že prvním krokem 

řešení musí být rekonstrukce objektu rampy a obcho-

dů na ní, prázdné místo po zdravotním středisku  

a prostor kolem ATÚ. Tato etapa musí být vzhledem 

k technickému stavu rampy řešena nejdříve a tento 

první krok se jeví z našeho pohledu jako finančně 

nejpřijatelnější. Tato etapa bude rozložena do 3 let  

a měla by probíhat v letech 2021 - 2023. 

Z nabízených variant řešení jsme vybrali návrh od 

firmy AREA Group, s. r. o., který dle našeho názoru 

nejlépe řešil uspořádání rampy a navazujících prostor. 

Dalším krokem bude dokončení rekonstrukce domů 

na náměstí čp. 124, 126. S realizací počítáme v letech 

2019 - 2020. 

Následně budou řešeny jednotlivé plochy náměstí. 

Jedná se o plochy tzv. obslužné a shromažďovací. 

Vzhledem k tomu, že budeme muset při realizaci řešit 

i přeložky vedení a inženýrských sítí, bude tato etapa 

realizována zhruba do konce roku 2024. 

Jako poslední a dle našeho názoru nejnákladnější bude 

řešení proluky vlastněné panem Dvořáčkem. 

Vzhledem k objemu jednotlivých stavebních prací 

předpokládaných a skrytých složitostí při řešení celé 

problematiky si myslím, že reálným termínem pro 

celkové dokončení náměstí je rok 2027. V tomto roce 

bude naše město slavit 700 let od první písemné zmín-

ky a nová podoba náměstí by byla tím nejlepším dár-

kem pro nás všechny, občany našeho města. 

Aktuality 

Pečovatelská služba v novém 

Vzhledem k tomu, že pečovatelská služba změní svoje 

sídlo, navštívila jsem Danielu Míkovou, vedoucí or-

ganizace, a položila jsem jí několik dotazů k činnosti 

a chystané změně. 

Proč se bude vaše organizace stěhovat a kam? 

„Pečovatelská služba od svého založení pracuje ve 

stávajících prostorách. Vzhledem k tomu, že přibývá 

požadavků na sortiment a četnost námi poskytova-

ných služeb, je nutné těmto požadavkům přizpůsobit  

i prostor, ve kterém budeme tyto služby nabízet. Proto 

jsme velice rády přijaly nabídku města na možnost 

obsazení prostor, které vznikají v právě dokončova-

ném bytovém domě v Klatovské ulici.“ 

Řešil s vámi někdo požadavky na vybavení a pro-

storové upořádání místností? 

„Od okamžiku, kdy jsme se rozhodly pro nový pro-

stor, jsme měly možnost si určit, jak prostor uspořádat 

a vybavit. Nové zařízení bude splňovat naše požadav-

ky včetně dovybavení myčkou a dalším zařízením.“ 

Budete nabízet svoje služby i novým nájemníkům 

z tohoto domu? 

„Ano. Jsme připraveny na rozšíření počtu klientů. Již 

dnes zaměstnáváme dostatečný počet pracovnic včet-

ně výpomoci našimi seniory. Pokud bude zájem o na-

še služby růst, jsme připraveny rozšířit náš kolektiv 

pracovnic o další. Uplatnění u nás najdou pracovnice 

z oboru a můžeme přijmout i pracovnice na poloviční 

úvazek.“ 

Jak tedy bude znít adresa, na které vás zájemci 

najdou? 

„Naše nové pracoviště najdete na adrese Klatovská 

ulice č. p. 972 a bude fungovat od října letošního ro-

ku.“ 

Děkuji za rozhovor. 

Pozemkový úřad zajišťuje opravu komunikace  

redakce 

Návštěvníci okolí Blat a Žížnětic se zanedlouho na 

spojovací cestě mezi oběma vesnicemi potkají 

s těžkou technikou. V rámci pozemkových úprav, kte-

ré v katastrálním území Blata probíhaly, bude na ná-

klad státu vybudována spojovací komunikace. Zodpo-

vědnost za stavbu nese pozemkový úřad. Po kolaudaci 

bude cesta převedena do vlastnictví města Nýrska. 

Cesta, zdánlivě vedoucí od nikud nikam, bude v části 

Blat navazovat na lesní cestu, jejíž rekonstrukci při-

pravuje město na následující období. V části Žížnětic 

bude cesta rovněž navazovat na komunikaci vzniklou 

z pozemkových úprav v tomto katastru.  

redakce 
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Aktuality 

25 let Městské policie Nýrsko  

Milan Kolář 

Dne 24. 11. 1992 rozhodlo tehdejší zastupitelstvo 

města schválením vyhlášky o městské policii o zřízení 

Městské policie Nýrsko. Následovalo zřízení služebny 

v čp. 81 (dnes knihovna), proškolení a vystrojení prv-

ních strážníků. Na základě vyhlášky o městské policii 

a zejména zákona č. 553/1991 Sb. o obecní policii a 

dalších zákonů začali v jarních měsících roku 1993 

čtyři strážníci plnit úkoly především na úseku veřejné-

ho pořádku, dohlížení na dodržování městských vy-

hlášek, podílet se na dohledu nad dodržováním záko-

na o pozemních komunikacích, podílet se na prevenci 

kriminality, spolupracovat s orgány města, Policií ČR 

a dalšími státními orgány a organizacemi. Do dnešní-

ho dne se v řadách Městské policie Nýrsko vystřídalo 

13 mužů a 1 žena.  
Postupně došlo změnou některých zákonů dotýkají-

cích se práce městské policie  k navyšování pravomo-

cí strážníků. Na místě psacích strojů jsou dnes moder-

ní počítače, zastaralé vysílačky nahradily mobilní te-

lefony. Dalším pomocníkem se stal městský kamero-

vý systém a fotopasti. Před rekonstrukcí domu čp. 81 

byla služebna přestěhována do nových prostor  

v I. patře budovy městského úřadu. Z důvodu bezpeč-

nosti strážníků, zejména v houstnoucím silničním pro-

vozu, byla černá barva horního dílu uniformy nahra-

zena barvou žlutou s využitím reflexních prvků. 
V roce 2017 řešila Městská policie Nýrsko 183 pře-

stupků podle zákona o pozemních komunikacích  

a 102 ostatních přestupků (veřejný pořádek, městské 

vyhlášky, občanské soužití, majetek atd.). Velký ne-

švar, který strážníci sledují již delší dobu, je značný 

nepořádek u nádob na tříděný odpad. V loňském roce 

bylo uložení odpadu mimo sběrné nádoby řešeno s 23 

osobami. Dalším problémem, na který se strážníci 

v poslední době více zaměřují, jsou majitelé psů, kteří 

při venčení neuklízí exkrementy. V oblasti dopravy se 

jedná především o  nerespektování dopravního znače-

ní či parkování v městské zeleni. 
V současné době slouží tři strážníci v nepravidelných 

směnách přizpůsobených situaci a dění ve městě. Po-

kud má některý ze strážníků službu, dovoláte se mu 

prostřednictvím pevné linky 376 555 655 na jeho slu-

žební mobilní telefon. K písemným podnětům je mož-

né využít email: mpolicie@mestonyrsko.cz. 

Rybník „Na Cihelně“ je po rekonstrukci  

V pátek 18. května proběhla slavnostní kolaudace 

největšího rybníka „Na Cihelně“, který od loňského 

podzimu prošel rekonstrukcí. Firma JSF stavební, 

s.r.o. provedla opravu výpustního zařízení, rekon-

strukci hráze a vybudování bezpečnostního přelivu. 

Součástí rekonstrukce bylo také odstranění nevhod-

ných dřevin. Na rekonstrukci získalo město Nýrsko 

dotaci z dotačního programu Ministerstva zeměděl-

ství. 

Slavnostní kolaudace se zúčastnili zástupci města 

Nýrska, Českého rybářského svazu, zástupci doda-

vatele stavby i Odboru životního prostředí Městské-

ho úřadu Klatovy. 

Na hřbitově bude zřízeno kolumbárium 

V letošním roce zahájilo město přípravné práce na 

výstavbu kolumbária, které vznikne na pravé straně 

příjezdové cesty ke smuteční síni. V současné době 

probíhá proces vydání stavebního povolení. Výstavba 

bude rozdělena do etap a v první etapě, s níž počítáme 

v příštím roce, vznikne 42 míst pro uložení uren. Po 

dokončení celého díla bude k dispozici zhruba 150 

schránek. Celkový náklad na vybudování dosáhne cca 

2 mil. korun. 

ilustrační foto Miloslav Rubáš, starosta 

Soňa Hladíková, místostarostka 
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Aktuality 

Demontáž kotlů zahájena  
V minulých dnech zahájila dodavatelská firma EVČ s. 

r. o. demontáž teplovodních kotlů. Jak dokládá sní-

mek, technický stav zařízení byl na hranici životnosti. 

Je pravdou, že v minulých letech byla prováděna čás-

tečná rekonstrukce trubkových rozvodů kotlů, ale 

pouze v některých jejich částech. V posledních měsí-

cích se tato skutečnost projevila nárůstem oprav. 

Na to, jak pokračují práce, jsem se zeptala pana sta-

rosty a jednatele teplárny pana Maláta. 

 

Pane starosto, předpokládá se dodržení stanove-

ných termínů dokončení rekonstrukce?  

„Od zahájení rekonstrukce, v lednu letošního roku, 

probíhají pravidelné kontrolní dny každý týden. Zhru-

ba do 20. května by měly být demontovány kotle Sla-

tiny. Následně nad rámec dodávky bude realizována 

celková oprava podlahy. Přejímka kotle proběhne pří-

mo u výrobce v termínu do 25. června a následně bu-

de dopraven do Nýrska. Jeho umístění do prostoru 

kotelny bude probíhat montážním otvorem ve střeše. 

Pro představu čtenářů uvádím, že celková hmotnost 

nového zařízení včetně cihlových vyzdívek je cca 50 

tun. A teď k vaší otázce. Smlouva s dodavatelem byla 

uzavřena tak, aby první dodávky byly zahájeny od  

1. 10. letošního roku. Vzhledem k tomu, že dodavatel 

kotle na výrobě intenzivně pracuje, jsem přesvědčen, 

že je vytvořen předpoklad pro dodržení tohoto termí-

nu. Kromě toho bude v těchto dnech podepsána 

smlouva na dodávku plynového kotle, který bude osa-

zen v souběžně rekonstruované výměníkové stanici. 

Předpokládaný termín zprovoznění tohoto zařízení je 

do začátku topné sezony.“  

A co budete dělat s teplovodními rozvody, které 

vykazují poměrně značné tepelné ztráty? 

„Máte pravdu. Tepelné rozvody vykazují poměrně 

velké ztráty. Dle auditu je to zhruba 10 - 15 %. Není 

to chybou provozovatele, ale stářím a stavem izolace, 

která brání ochlazování teplovodního potrubí. Jak 

jsme již dříve deklarovali, i tyto rozvody čeká rekon-

strukce. V těchto dnech jsem podepsal smlouvu 

s dodavatelem a v nejbližších dnech bude rekonstruk-

ce zahájena. Naší snahou bude ji rozdělit do dvou let  

a tím i minimalizovat již výše zmíněné výpadky dodá-

vek tepla.“ 

 

Děkuji a další otázka směřuje na jednatele společnosti 

pana Maláta.  

Jakým způsobem omezují práce na rekonstrukci 

vlastní provoz a bude mít rekonstrukce dopad na 

výrobu a dodávky tepla? 

„Zatím se nám daří veškeré práce koordinovat 

s provozem kotelny. V současné době je již značná 

část původního vybavení demontována. I tak zvládá-

me zachovávat provoz dvou kotlů na ohřev teplé vody 

v letních měsících. Odstávky ve výrobě, které touto 

dobou vznikají, jsou v řádu hodin a vždy mimo hlavní 

špičky odběru, takže je odběratelé zpravidla ani ne-

zjistí. Snažíme se, aby rekonstrukce koncové odběra-

tele omezovala co nejméně. Z tohoto důvodu všechny 

kroky pečlivě plánujeme a dbáme na jejich návaznost. 

Velkou část zodpovědnosti přebírá i samo Město Nýr-

sko, které k probíhající rekonstrukci přistupuje velice 

zodpovědně a já jako zástupce provozovatele tuto 

spolupráci velice chválím. V následující době nás ješ-

tě společnými silami čeká výstavba dvou dalších kot-

lů, vlastně celé nové kotelny, a zahájení prací na re-

konstrukci rozvodů, takže se bude jednat vlastně  

o koordinaci celkem 3 staveb tak, abychom mohli být 

v září zdárně připraveni na novou topnou sezonu.“ 

 

Pozn. redakce: 18. května v 16.03 hodin vyrazila míst-

ní jednotka hasičů na ohlášený požár tamní kotelny. 

Byly povolány další tři sbory hasičů. Při paličských 

pracích na demontáži zařízení došlo k zahoření uhel-

ného prachu mezi stropem a střechou. Nevznikly žád-

né škody na majetku. 

redakce 
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Spádové obce 

Placená inzerce 

Jak se žije ve spádových obcích: Starý Láz 

Soňa Klugová, red. 

Starý Láz je malá vesnice, která leží 3 kilometry od 

města Nýrska směrem na Klatovy. První zmínka  

o vesnici pochází z roku 1450. A jak se lidem v této 

vesnici žije? Položili jsme paní B. pár otázek. 

 

Jak pečuje Město Nýrsko o vaši vesnici? 

„Oproti Hodousicím o naši vesnici tolik nepečuje. 

Když vezmu jeden příklad, tak je to sekání trávy. Ve 

vedlejší vesnici se tráva seče, aby bylo veřejné pro-

stranství uklizené, ale tady ne. Musíme si vše sekat 

sami, ať je to soukromý pozemek nebo veřejný.“ 

I když jste malá vesnice, pořádáte nějaké akce? 

„Nepořádáme žádné akce. Nemáme prostranství. Dětí 

ve vesnici je hodně, ale nemají si ani kde hrát. Chybí 

tu nějaké místo na setkávání. Krásné by tady bylo 

hřiště, ať dětské, nebo nějaké malé sportovní. Určitě 

bychom pak mohli pořádat nějaké společné vesnické 

akce, aby se navázaly lepší vztahy ve vesnici.“ 

Ještě něco byste chtěli ve vesnici změnit? 

„Určitě by byla hezká vývěska, na kterou by se mohly 

dávat kulturní akce z okolí. Na Osině, vesnici kousek 

od nás, ji mají. Je malá, ale přesto tam vývěska je, aby 

mohli být informováni. U nás, pokud neumíte 

s počítačem, abyste si akce našli na internetu, se ne-

dozvíte nic. Jedině když si koupíme Nýrské noviny,  

tam jsou akce vypsané. Proto bychom i takovou drob-

nost tady uvítali.“ 

 

Na tento rozhovor nám poskytl odpověď pan starosta 

Miloslav Rubáš. 

Vývěska je to nejmenší, co můžeme udělat. Do konce 

srpna bude osazena. Pokud si občané Starého Lázu 

vytipují místo, které by šlo upravit, můžeme napravit  

i tento nedostatek. Problematiku sekání trávy jsem 

projednal s panem ředitelem TS, který mi sdělil, že 

sekání  probíhá pouze kolem cest. Na základě uvedené 

připomínky opětovně posoudí nutnost sekání někte-

rých jiných ploch.   

Pro doplnění si dovolím ještě připomenout, že město 

v minulosti v obci Starý Láz provedlo opravu vodovo-

du s napojením na skupinový vodovod, čímž jsme 

vyřešili letité problémy se zásobováním vodou. Ve 

stejné době jsme provedli opravu místní komunikace 

vedoucí přes obec. 

Se svými připomínkami se můžete obracet na vedení 

města Nýrska. 

Město prodá čtyři byty 
V minulých dnech obdržela bytová komise města žá-

dost o koupi bytu od nájemníka bydlícího v č. p. 161 

v Erbenově ulici. K obdržené žádosti se komise vy-

jádřila kladně. Uvedený požadavek byl následně pro-

jednán na poradě starosty, kde zastupitelé rozhodli  

o zahájení procesu vedoucího k prodeji všech čtyř by-

tů, které ve výše uvedeném domě město vlastní. Před-

nostně budou byty nabídnuty stávajícím nájemníkům. 

Prodejní cena bude stanovena na základě znaleckého 

posudku. 

Aktuality 

Miloslav Rubáš, starosta 
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Víte, že… 

• 18. 6. 1815 byl Napoleon Bonaparte poražen v bitvě 

u Waterloo. Pro francouzského panovníka se bitva stala 

jedním z jeho posledních vystoupení v roli vojevůdce, 

stratéga a hlavy státu, pro Evropu znamenala ukončení na-

poleonských válek. 
• 4. 6. 1942 zemřel na následky atentátu z 27. května 

v nemocnici Na Bulovce Reinhard Heydrich, zastupující 

říšský protektor v Čechách a na Moravě.  
• 1. 6. 1953 byla v Československu provedena měnová 

reforma. Důsledkem bylo znehodnocení úspor, propadnutí 

vázaných vkladů všeho obyvatelstva a pokles jeho životní 

úrovně. V některých městech došlo po reformě k nepoko-

jům, zejména mezi dělníky. Největší odpor vzbudila měno-

vá reforma v Plzni, kde byl její dopad ještě zvýrazněn tím, 

že plzeňská Škodovka úmyslně vyplatila mzdy dříve, před 

reformou (tzv. plzeňské povstání). Nepokoje byly potlače-

ny silou.  
○ 24. června 1983 se v Nýrsku konal táborák spojený se 

soutěžemi a opékáním vuřtů. Tuto akci pořádal OV č. 4 

pro všechny děti z obvodu a byly pozvány i děti 

z mateřské školy. Byla to odměna za to, že po celý rok 

nejstarší děti z mateřské školy chodily přát starším obča-

nům k jejich významným výročím. 

○ 13. června 1986 byl n. p. Okula vyznamenán a na slav-

nostní schůzi mu byl předán Rudý prapor vlády ČSSR  

a ÚRO. Podnik splnil za rok 1985 všechny závazné  

i orientační ukazatele plánu.  

○ 14. června 2008 proběhl v Kulturním domě Nýrsko od 

10.00 hodin 1. ročník tetovací show - Tattoo from West 

Bohemia. Bylo zde k vidění na 21 studií, příchozí mohli 

zhlédnout i na vlastní kůži si vyzkoušet práci tatérů i ta-

térek z různých koutů naší republiky, nechat si udělat 

nový účes nebo se ozdobit piersingem. Doprovodný pro-

gram byl večer zakončen vystoupením několika kapel, 

převážně punkových. V předsálí byl umístěn stánek Cen-

tra protidrogové prevence a terapie z Plzně - DANTE, 

kde byly podávány rady a informace o prevenci drogové 

závislosti. 

Kultura 

Nýrsko opět osvobodili  

američtí vojáci!  

V pátek 4. května jsme si připomněli výročí osvo-

bození Nýrska americkou armádou v roce 1945.  

Pro diváky byl připraven v dopoledních hodinách 

průjezd historických vojenských vozidel z Klubu  

3. armády z Plzně. Pan starosta s paní místostarost-

kou a zastupiteli města položili na náměstí u pa-

mětní desky na budově radnice věnec 

s českou  trikolorou. Poté se pan starosta se zastu-

piteli vydali na městský hřbitov, kde uctili památku 

obětí fašismu. Paní místostarostka s paní tajemnicí 

položily věnec v Bystřici nad Úhlavou v místech, 

kde byli popraveni vězni při transportu smrti. 

Druhou světovou válku provázely otřesné zločiny 

proti lidskosti, proto se z historie poučme a neza-

pomínejme!  

redakce 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Napoleonsk%C3%A9_v%C3%A1lky
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Aspory
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vklad
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDivotn%C3%AD_%C3%BArove%C5%88
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDivotn%C3%AD_%C3%BArove%C5%88
https://cs.wikipedia.org/wiki/D%C4%9Bln%C3%ADk
https://cs.wikipedia.org/wiki/Plze%C5%88
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0koda_(podnik)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Plze%C5%88sk%C3%A9_povst%C3%A1n%C3%AD_(1953)
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Kultura 

Dařbuján a Pandrhola  

V neděli 1. července a 26. srpna 2018 se jeviště nýr-

ského divadla promění v chudou havířskou osadu, kde 

se odehraje pohádkový příběh havíře, který se za po-

moci kmotříčka Smrťáka začne svébytně věnovat 

doktořině. 

Příběh Dařbujána z Kocandy napsal Jan Drda a reži-

sér Martin Frič ho v roce 1959 za pomoci samotného 

Jana Drdy zfilmoval. Tento film, známý všem genera-

cím, byl pro nás výzvou již na devátou letní sezonu. 

Ve filmové verzi hlavní postavy ztvárnili zejména 

páni herci Jiří Sovák, Rudolf Hrušínský, Václav 

Lohnický a řada dalších hereckých velikánů. Z nýr-

ských ochotníků se hlavních rolí zhostí Miloslava Ko-

houtová, Jiří Arendáš a Marek Mašek. 

Dařbujánův příběh nebude v našem podání kopií fil-

mové verze. Děj a kulisy jsme si upravili tak, aby by-

lo možné tuto pěknou pohádku na nýrském přírodním 

jevišti důstojně a se vztyčenou hlavou odehrát. 

O hudební doprovod a kulisu se nám tradičně stará 

Jaroslav Jandovský, což samo o sobě slibuje, že ani  

v této hře nebude nouze o poutavé zvukové efekty.  

O technické a estetické záležitosti všech potřebných 

kulis a rekvizit se společnými silami starají kolegové 

Rostislav Poškarský, Jiří Čada a Jiří Arendáš. 

Věřte, že i v Lesňáku dokáže Dařbuján nemožné! Do-

konce přinutí bohatou pivovarskou panímámu splnit 

všechna svá přání. Ta se pro zdraví svého nebohého 

chorého manžela bude snažit, což jí síly budou stačit. 

Za všechny účinkující mohu říci, že budeme opět rádi, 

jestli vás, diváky, příběh Dařbujána a Pandrholy  

v našem podání pobaví. Smích a potlesk spokojeného 

diváka je pro nás tou největší odměnou a důvodem, 

proč jsme v roce 2010 začali dobrovolně a s velkým 

nadšením věnovat svůj volný čas nýrskému ochotnic-

kému divadlu. 

Začátek divadelního představení plánujeme na 15. 

hodinu. Nicméně přesný čas bude upřesněn na tradič-

ních zelených plakátech vyvěšených čtrnáct dní před 

vystoupením. 

Pár řádků bych ještě chtěla věnovat loňskému prosin-

covému přestavení a zároveň prostřednictvím Nýr-

ských novin poděkovat zúčastněným kolegům za vy-

naloženou píli při učení veršovaného textu a za odve-

dený jevištní výkon. Mílo, Jirko a Věruš, klobouk do-

lů! 

V rozepsaném programu účinkujících divadelních 

souborů pro rok 2018 se naskytl termín pro reprízu 

této úsměvné veršované frašky. V souboru jsme uva-

žovali o jejím opakování, a proto jsme se domluvili, 

že se v neděli 22. července 2018 odehrají v Lesním 

divadle představení dvě. O první se postarají herci ze 

souboru Kord v srdci, kteří odehrají romantický pří-

běh ze 17. století pod názvem Rozmarné cesty osudu. 

Druhým krátkým představením bude již zmiňovaná 

Fraška o kádi. 

Dana Tomanová 

V Nýrsku se po roce slétly čarodějnice 

Děkujeme všem dobrovolníkům, kteří se podí-

leli na přípravě a zdárném průběhu čarodějnic-

kého setkání. Další poděkování za podpoření 

akce patří Městu Nýrsku a Technickým služ-

bám města Nýrska a v neposlední řadě vám, 

účastníkům, za to, že jste přišli a tím ocenili 

naši práci. Fotografie najdete ve fotogalerii na 

webových stránkách městské knihovny www. 

knihovnanyrsko.cz a reportáž můžete zhlédnout 

tamtéž v sekci Aktuality-Reportáže z akcí nebo 

na www.filmpro.cz. Za rok na shledanou!  
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Kultura 

Prázdninová provozní doba v Městské knihovně Nýrsko od 2. července do 31. srpna 2018. 

 

Pondělí     9-12   13-16 

Úterý 9-12   13-16   

Středa 9-12   13-16 

Čtvrtek 9-12   13-16 

Pátek   Zavřeno      

Oznámení o revizi knihovního fondu knihovny 

Městská knihovna Nýrsko oznamuje uživatelům, že bude v době od 11. do 22. června 2018 uzavřena. Dů-

vodem uzavření je revize knihovního fondu. Povinnost provádět revizi vyplývá z knihovního zákona  

257/2001 Sb., § 16, odst. 2 písm. a). Děkujeme za pochopení. Výpůjčky spadající do tohoto období budou 

automaticky prodlouženy.  
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Kultura 

Atleťáček má za sebou první soutěžní úspěchy 

Již několik let jsem si zahrávala s myšlenkou založit  

v našem městě atletický kroužek. Vždy ale bylo něco 

proti mně, možná největším nepřítelem byl můj 

strach, jestli je to reálné zvládnout, jestli by měly děti 

zájem, abych při trénincích nakonec netrénovala sa-

ma. Dnes už vím, že to byl velký omyl. V září loňské-

ho roku tento kroužek vznikl pod TJ Nýrsko, které 

moc děkuji  za zázemí a hlavně za velkou pomoc při 

trénincích. Sama bych totiž tak velký počet zájemců 

nezvládla. Děti si každý trénink moc užívají, mnoho-

krát přijdou se špatnou náladou nebo se jim na krou-

žek vůbec nechce, nakonec odcházejí, ač unaveni, tak 

s úsměvem na tváři a samy říkají, jak se těší na další. 

Během celého roku jsme se pravidelně scházeli každé 

úterý buď v Areálu pod sjezdovkou, nebo přes zimu 

ve sportovní hale, kde jsme vše zaměřili na všestranný 

sportovní rozvoj všech  našich atleťáčků. Velký den 

"D" nastal ve čtvrtek 10. května, kdy se konal před 

Velkou cenou Klatov závod těch nejmenších, kterého 

jsme se zúčastnili. Byl to vlastně takový pětiboj, 

všichni museli projít pěti disciplínami (běh přes pře-

kážky a běh mezi kužely, hod medicimbalem a rake-

tou, skok z místa).  Bohužel jsme se nemohli zúčastnit 

v plném počtu, protože řada dětí měla tento den jiné 

kroužky. I tak ale byla naše výprava více než úspěšná. 

První opravdové závody a hned první stupně vítězů, 

co víc si přát. Mezi mladšími dětmi v kategorii chlap-

ců 2012 - 2015 se na 2. místě umístil Mareček Tichota 

a kategorii vyhrál Ondrášek Dvořák, v té starší 2009 - 

2011 se na krásných 2. místech umístil v kategorii 

chlapců Matýsek Brettschneider a v kategorii dívek 

Pavlínka Hlaváčová. Dovoluji si ale říct, že velký po-

díl na úspěších mají i všichni ostatní, protože nebyla 

disciplína, kde by si navzájem nefandili a nepovzbu-

zovali se. Pro mě jsou vítězové všichni, překonali 

strach ze závodů a dali do toho úplně všechno. Nejdů-

ležitější přece není vyhrát, ale zúčastnit se, užít si zá-

vody společně se svými parťáky a novými kamarády, 

které během roku poznali. A co si přát na závěr? Aby 

příští rok byl stejně nabitý energií jako ten letošní. Již 

v tuhle chvíli jsou přihlášky na příští školní rok k má-

ní v informačním centru.  

Sport 

 Děti soutěžily ve čtení 

V pátek 4. května si malí čtenáři ze základních škol 

z Nýrska a okolí naposledy změřili své čtenářské síly. 

Uskutečnil se totiž poslední dvanáctý ročník Soutěže 

ve čtení, který byl určen pro žáky 1. až 3. tříd. Soutě-

žící četli neznámý text přiměřený jejich věku a mohli 

si tak porovnat své dovednosti a čtenářské umění 

s ostatními. Výkony ohodnotila tříčlenná porota, která 

rozhodla následovně: 

Kategorie 1. ročník 

1. místo - Petr Bláha 

ZŠ a MŠ Nýrsko, Komenského ul. 

2. místo - Martin Kellnhofer 

ZŠ Janovice nad Úhlavou 

3. místo - Laura Süttö 

ZŠ a MŠ Nýrsko, Komenského ul. 

Kategorie 2. ročník 

1. místo - Eva Rayserová 

ZŠ a MŠ Nýrsko, Komenského ul. 

2. místo - Martina Kurová 

ZŠ a MŠ Nýrsko, Komenského ul. 

3. místo - Štěpánka Trefancová 

ZŠ Janovice nad Úhlavou 

Kategorie 3. ročník 

1. místo - Julie Le Khanh Huyen 

ZŠ a MŠ Železná Ruda 

2. místo - Martin Kakeš 

ZŠ Janovice nad Úhlavou 

3. místo - Ema Tobiášová 

ZŠ a MŠ Železná Ruda 

Druháci a třeťáci postoupili do dalšího kola téže sou-

těže v Městské knihovně v Klatovech. Zde obsadila  

3. místo Julie Le Khanh Huyen ze ZŠ Železná Ruda. 

Martina Bastlová, IC 

Jarmila Poupová, MěK 
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Dům dětí a mládeže 

Mažoretky Ametyst pojedou na mistrovství Evropy  

O víkendu 11. - 13. 5. se vydalo 30 dívek přes celou 

republiku na finále MČR v mažoretkovém sportu vý-

konnostní třídy A do Karviné. Jely tam s domněním, 

že samotná cesta je tím největším dosaženým úspě-

chem, kterého v této soutěžní sezoně dosáhly.  

Juniorky i seniorky bojovaly v soutěžní disciplíně pó-

diová sestava (sestava na taneční ploše 12 × 12 m)  

a pochodové defilé (pochod vpřed 4 × 25 m). Děvčata 

předvedla své sestavy v jejich maximálním nasazení  

a v neskutečné konkurenci juniorky získaly 11. místo 

v defilé, 18. místo v pódiové sestavě. Seniorky si vy-

bojovaly v obou disciplínách 11. místo.  

Z Karviné se odjíždělo s pocitem dobře odvedené prá-

ce a s motivací na další rok. To ale nikdo netušil, že 

po příjezdu do Nýrska se dozvíme tu nejkrásnější 

zprávu, a to postup seniorek na ME do chorvatské 

Crikvenice, které se bude konat druhý týden v červnu.  

Věřím, že se ani v této obrovské konkurenci děvčata 

neztratí a budou se ctí reprezentovat nyní nejen město 

Nýrsko, Plzeňský kraj, ale i Českou republiku. 

Touto cestou bych chtěla poděkovat rodičům děvčat, 

fanouškům, DDM Nýrsko a Městu Nýrsku za finanční 

podporu cesty za postupem na ME. 

Sport 

Den sportu a zdraví  

V loňském roce se konal „Den zdraví“ ve sportovní 

hale našeho města. Letošní ročník jsme chtěli trochu 

obměnit a návštěvníkům nabídnout zase něco jiného, 

vždyť co je lepší a zdravější než pohyb na čerstvém 

vzduchu. A tak byl pro konání „Dne sportu a zdraví“ 

vybrán Areál pod sjezdovkou, který nabízí velké mož-

nosti vyžití a také mnoho prostoru pro představení 

daných sportů. V sobotu 28. dubna si mohli všichni 

návštěvníci vyzkoušet in-line bruslení přes překážky, 

zumbu, atletiku, tai-chi či jógu. Zkušení instruktoři 

rádi zodpovídali jakékoliv dotazy a dávali užitečné 

rady. Při potřebném odpočinku nebo ve volných chví-

lích bylo pro děti i dospělé připraveno velké množství 

deskových her. 

Tím ale program zdaleka nekončil. Tento „Den“ byl 

totiž využit ještě ke slavnostnímu otevření nově vybu-

dovaného fitnessparku a bikové dráhy. První se nachá-

zí přímo v areálu, již od podzimních měsíců je zde 

možné vyzkoušet své síly. Jak správně cvičit s vlastní 

váhou těla a jak plně využít tento park nám přijel uká-

zat tým Street Workout z Rakovníka a jeden člen 

z Wourkout Fanatic, kterým zdatně sekundovali i nýr-

ští siláci. Biková dráha pro horská kola se nachází 

hned vedle areálu a kopíruje nýrskou sjezdovku. Po 

tříletém snažení a velkém úsilí byla konečně dokonče-

na. Mohli jsme tak vidět rozdíl mezi normální kolem a 

kolem pro sjezd, vybavení a oblečení jezdců a také 

samotný sjezd trati se závěrečným skokem. 

Eva Koryťáková 

Martina Bastlová, IC 
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Muzeum Královského hvozdu 

A najednou člověk neví, co má psát dřív…  
V sobotu 14. 4. jste si možná všimli nějakého hemže-

ní na náměstí. To přijela na návštěvu Nýrska a našeho 

muzea paní Helga Ruschel se svým manželem. Je ro-

dačka z Nýrska, jménem Kollrosová, Žižkova (Neu 

Gasse ) 378. V roce 1945 se museli odstěhovat, přes-

tože její otec nebyl ani nasazen jako voják. Byl ale 

tehdy považován za špióna, a tak byl dokonce 3 měsí-

ce v Klatovech zavřený. Ale o tom nechci psát. Důle-

žité je, že nám paní Helga přivezla plné auto věcí, kte-

ré pocházejí z Nýrska. Její maminka je celý život peč-

livě opatrovala, takže jsou všechny na své stáří ve vel-

mi dobrém stavu. Nebudu je všechny vypisovat. Byl 

by to dost dlouhý seznam. Zmíním se jen o malých 

litinových kamnech. V roce 1945 byly prakticky no-

vé. Vzít si je místo jiných věcí nešlo. Padlo rozhodnu-

tí. Přepraví je tajně přes hranice. Nevím, kdo je nesl, 

ale mají dobrých osmdesát kilo a v noci je někdo 

dokázal přenést lesem přes hranici. Máme docela urči-

tě unikát. Ptal jsem se v Klatovech v muzeu. Mají tam 

několik předmětů, které při pašování zabavili celníci, 

ale nemají ani jeden, který by se vrátil jako úspěšně 

propašovaný po sedmdesáti dvou letech. 
Minule jsem psal, že bychom chtěli vydat velmi zají-

mavou knihu o historii válečných střetů v tomto kraji. 

Je již přeložená, paní učitelka Plasová laskavě slíbila 

kontrolu textu a paní Dr. Sýkorová stejně ochotně 

zkontroluje přesnost historických údajů. Myslíte, že 

už zbývá jen sehnat peníze? Už ne. Pan Šabatka 

z Hamrů nám daroval staré přívodní potrubí, které 

kdysi koupil od lesů s úmyslem zbudovat vodní elek-

trárnu. Ale kdy se nám ho podaří dostat z lesa! Jan 

Burghauser, Jan Tichota a já už přece jen nejsme mla-

díci. Trochu víc jsme naříkali na bolavé nohy, trochu 

víc „funěli“, křičeli na sebe „tahej“ nebo „počkej“, ale 

už to vše nákladní auto odvezlo do sběru. A dvě třeti-

ny předpokládané ceny za tisk jsou doma. 
Tak se to někdy semele. Dlouho třeba nic, a pak se 

najednou daří. Už máme i adresu člověka, který vlast-

ní historické dokumenty spisovatele Hanse Multerera. 

Napíšeme mu a uvidíme, zda se to podaří. Ale ve 

všem to není tak ideální. Jinému člověku v Německu 

se pokoušíme psát i volat, i s pomocí německých přá-

tel a rodiny, a je to docela bez odezvy. Podařilo se 

také prokázat trasu ústupové cesty divize SS kolem 

Nýrska. Přijeli kamarádi z okolí i z Prahy a ti ze Strá-

žova našli mimo jiné i záslužný kříž s meči 2. třídy za 

statečnost. Jsme rádi, že už máme v muzeu z této 

ústupové cesty předmětů několik. Ten nejnovější, zá-

služný kříž, vidíte na obrázku. 
Potěšilo nás také, že nám vedení města přidělilo dota-

ci na naši práci. Je trochu nižší, než jsme žádali, ale 

nějak to zvládneme. Je pravda, že do lesa už asi jezdit 

nebudeme. Snad se to podaří jinak. V každém případě 

jsme za dotaci vděčni, protože nám pomáhá realizovat 

plány, o kterých si myslíme, že přinášejí městu pro-

spěch. Na peníze bývá delší fronta než na práci. 

Dům dětí a mládeže 

Text + foto: Karel Velkoborský, MKH 

Gymnastické závody - „Jarní pohár Sokola Plzeň 1“  

V sobotu 21. 4. 2018 se vydalo 13 gymnastek 

z Nýrska na gymnastické závody do Plzně. Tohoto 

závodu se již dívky zúčastnily po několikáté, ale až 

nyní dokázaly zúročit svou píli na trénincích a odvá-

žely si s sebou cenné kovy. Hned několik dívek totiž  

získalo ve své kategorii medaili. 

V kategorii začínající žákyně (ročník narození 2009) 

se na druhém místě umístily hned 2 naše dívky se 

shodným počtem bodů, a to Vanesa Denková a Kate-

řina Kováříková. Ve stejné kategorii, ale s jinými roč-

níky narození (2008 a 2007), zvítězily opět 2 naše 

dívky, Natálie Šotová a Alžběta Beková. 

Ovšem i ostatní dívky předvedly úžasné výkony, 

umístily se na krásných místech a nechaly za sebou 

spousty závodnic z cizích oddílů.    

Gratulujeme!  

V rámci oslav Dne dětí proběhnou tyto dvě akce v DDM Nýrsko: 

 2. 6. od 9.00 - Florbalový turnaj        3. 6. od 14.00 do 16.00 - Dětská diskotéka 

Lenka Bednářová 
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Představujeme 

V našem městě se nenajde nikdo, kdo by neznal míst-

ní Potraviny Dvořáčková s.r.o. Společnost vznikla  

v roce 1992. Zpočátku fungovala pod maloobchodním 

řetězcem SPAR a od té doby prošla několika rekon-

strukcemi. Změny se týkaly jak objektu, tak i sorti-

mentu, který byl během několika posledních let znač-

ně rozšířen o čerstvé maso, pečivo z vlastní pekárny, 

ovoce a zeleninu. Od počátku roku 2010 firma přešla 

pod družstvo provozovatelů prodeje potravin ESO 

Market, které k dnešnímu dni sdružuje celkem 293 

provozoven samostatných podnikatelů. ESO Market 

letos slaví 20 let od svého vzniku. 

Firma Potraviny Dvořáčková je rodinná firma, která 

se zabývá prodejem potravin. Prodejnu naleznete na 

adrese Rybářská 140 naproti poště. Obchod je otevřen 

každý den v týdnu, přičemž ve všední dny bývá ote-

vřeno od 06:30 do 18:00 hodin, v sobotu od 06:30 do 

12:00 a v neděli od 07:30 do 11:00 hodin. Prodavačky 

zde pracují na dvousměnný provoz, ranní směna je od 

5:30 do 14:00 a odpolední od 12:00 do 18:30. 

V otevírací době si zde můžete pohodlně nakoupit 

základní potřeby. Zájemci o zaměstnání si zde mohou 

rovněž zažádat o pracovní příležitost. Obchod se na-

chází v samotném centru města, takže si sem každý 

místní občan může přes den bez problému zajít na-

koupit. V případě, že jedete na nákup autem, jednodu-

še před budovou městského úřadu odbočíte  

a pojedete až na konec ulice, která vás zavede 

na parkoviště. 

Kolik zaměstnáváte lidí a kolik z nich je  

z Nýrska? 

„Pro kvalitní chod prodejny je v první řadě nut-

ný kvalitní personál. V současné době máme 

celkem čtrnáct zaměstnanců včetně brigádníků 

z řad důchodců, bývalých zaměstnanců. Téměř 

všichni naši zaměstnanci jsou z Nýrska. Naší 

snahou je, aby náš kolektiv byl stabilizovaný, 

k čemuž využíváme například motivování po-

mocí pozitivní mzdové politiky.“ 

Máte nadbytek zaměstnanců, nebo naopak 

sháníte do svých řad novou posilu? 

„O propouštění v žádném případě neuvažujeme. 

Naopak, pokud by se našel vážný zájemce a měl 

by chuť se zapojit do kolektivu, rádi ho mezi ná-

mi uvítáme. Poskytujeme příležitost všem ucha-

zečům, kteří mají chuť učit se novým věcem  

a kteří chtějí na sobě i svých schopnostech dále 

pracovat.“ 

Jaké vzdělání, jaký obor potřebuje člověk, 

aby se mohl ucházet o práci ve vašem obcho-

dě? 

„V případě přijímání zaměstnanců není třeba mít 

výuční list. My požadujeme, aby případný zá-

jemce o práci v našem týmu byl pozitivně naladěn  

a měl především chuť pracovat. Náš kolektiv je velice 

přátelský a máme mezi sebou dobré vztahy. Nový pří-

růstek by tedy měl umět pracovat týmově, samostatně 

i svědomitě a naším cílem je, aby u nás byl spokojen  

i on sám. Jestli má zájemce nějaké zkušenosti s prode-

jem zbožím, tak je to vždy výhodou.“ 

Míváte slevové akce? 

„Reklamní letákové akce míváme pravidelně každých 

čtrnáct dní a zahrnují zejména slevy na zboží. Tyto 

akce jsou řízeny z centra družstva Eso Market se síd-

lem v Praze.“ 

Co byste rád našim čtenářům sdělil na závěr? 

„Rád bych jménem nás všech z našeho obchodu zmí-

nil, že jsme zde pro vás, pro zákazníky, kteří u nás 

nakupují. Nacházíme se v samotném srdci našeho 

města Nýrska a byl bych rád, kdybyste nás považovali 

za dobrého souseda, který žije blízko vás, a když je 

potřeba, lze se na něho vždy spolehnout. Náš kolektiv 

společnými silami zlepšuje cokoliv, co je důležité 

zejména pro vás, kteří k nám chodíte nakupovat. Bude 

pro nás velkým potěšením, když se k nám i nadále 

budete rádi vracet.“ 

Rozhovor pro naše noviny nám poskytl pan Petr Dvo-

řáček, majitel a vedoucí obchodu Potraviny Dvořáč-

ková s.r.o. Mnohokrát děkujeme. 

Představují se vám Potraviny Dvořáčková s.r.o. 

Rostislav Lussier 
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Hasiči 

Velké nasazení mladých hasičů z Bystřice nad Úhlavou  

a jejich výsledky za rok 2017 
V SDH Bystřice pracují mladí hasiči v kategorii starší 

a mladší. Po celý rok se jim věnují jejich vedoucí 

v čele s Lubošem Matheislem a Adélou Rabíkovou. 

Nejdůležitější je soutěž hra Plamen, které se pravidel-

ně zúčastňují. Tato soutěž má dvě části, na podzim 

závod požárnické všestrannosti a závěrečné kolo, kte-

ré se koná vždy v květnu. Na podzimním srazu, který 

se konal v Nýrsku, MH z Bystřice-starší se po všech 

disciplínách umístili na 1. místě a zajistili si pěknou 

výchozí pozici. Mladší kategorie skončila na 2. místě. 

Na jaře čekala mladé hasiče ve spolupráci se staršími 

členy brigáda v parku, hrabání listí, sbírání odpadků, 

úklid sportovního areálu. V závěru brigády se opékaly 

buřty a už se přemýšlelo nad další činností. Dále pro-

běhly zkoušky odbornosti, 21 mladých hasičů muselo 

dokázat znalosti z odbornosti 

strojník, preventista, kronikář, 

cvičitel a velitel. Dva mladí 

hasiči sice zkoušky nesložili, 

ale ostatní obdrželi odznak té 

odbornosti, kterou zastávají. 

V té době již začínala velká 

příprava na závěrečný sraz 

MH ve hře Plamen, který se 

konal v Pačejově. Družstvo 

starších prošlo všemi disciplí-

nami bez zaváhání, jen 

v požárním útoku obsadili 2. 

místo. Přesto po sečtení všech bodů obhájili vítězství 

a 1. místem si zajistili postup do krajského kola. První 

místo vybojovali z 37 zúčastněných družstev. V běhu 

na 60 metrů s překážkami  se v silné konkurenci nejlé-

pe dařilo Jakubu Hájkovi (1. místo) a Jaroslavu Den-

kovi (2. místo). Ani družstvo mladších se nenechalo 

zahanbit, do soutěže dali vše a vyrovnanými výkony 

si mezi 22 družstvy zajistili také 1. místo a postup do 

krajského kola. Byla to velká odměna pro všechny 

vedoucí, ale také nový podnět pro další přípravu na 

krajské kolo, které se konalo v Tachově. Před kraj-

skou soutěží se konalo náročné pětidenní soustředění. 

Dopolední část tréninku byla využívána k nácviku 

štafetové disciplíny na stadionu v Klatovech, odpoled-

ní trénink probíhal v zámeckém parku, zde se MH 

věnovali nácviku požárních útoků a disciplín branné-

ho běhu. Všichni tři vedoucí měli plné ruce práce a 

nervy jak provazy. Poté už následoval odjezd do Ta-

chova na dvoudenní krajskou soutěž. Jelo se o den 

dříve, aby si mladí hasiči odpočinuli. Museli si vybu-

dovat svůj stanový tábor a prohlédli si připravené zá-

vodní dráhy. První soutěžní den je čekalo 5 disciplín. 

Družstvo mladších mělo velkou snahu, ale nervozita 

se projevila, ve štafetě CTIF obsadili 5. místo, v po-

žárním útoku CTIF, štafetě 4 × 60 m, štafetě dvojic a 

ZPV se umístili na 3. místě. Starší družstvo, již zkuše-

nější a ostřílenější, si vedlo velice dobře. Ve štafetě 

CTIF, v požárním útoku CTIF  

a štafetě 4 × 60 m obsadilo krásná 2. místa a v ZPV 

pak 3. místo. V neděli je pak čekaly požární útoky. 

Starší vybojovali 2. místo a po sečtení všech bodů ob-

sadili 2. místo v kraji, ale na postup na mistrovství 

republiky to nestačilo. Mladší družstvo požární útok 

vyhrálo a po sečtení všech bodů obsadilo krásné  

3. místo v kraji. Ještě probíhala soutěž jednotlivců 

v běhu na 60 m s překážkami. Z mladších získali 

„bramborové medaile“ Jana Majdáková a Petr Pojžá-

rek, ze starších v kategorii dívek obsadila 3. místo An-

na Slunčíková, v kategorii hoši 1. místo vybojoval 

Jakub Hájek a „bramborovou 

medaili“ Marek Šota.  
Během roku absolvovali mladí 

hasiči řadu soutěží, vždy se 

umístili na stupních vítězů. 

Závěr dětské ligy se konal 

v Malé Vísce, kde mladší 

družstvo obsadilo 2. místo  

a starší 3. místo. Výborně si 

vedli také v branném závodě 

jednotlivců v Chodské Lhotě. 

V jednotlivých kategoriích 

vybojovali 1. místa Marek 

Šota  a Jaroslav Denk, 2. místo Petr Pojžárek, 3. místo 

Iva Babková. Na podzim už MH čekal závod požár-

nické všestrannosti, ve kterém si Bystřičtí (jak mladší, 

tak starší družstvo) vyrovnanými výkony 

v disciplinách zajistili 1. místa. V roce 2017 se MH 

zúčastnili Českého halového poháru v běhu na 60 me-

trů s překážkami v Jablonci nad Nisou, Ostravě a Pra-

ze. Nejlépe si vedl Jakub Hájek, s časem 13,09 se 

umístil v první třicítce mezi 100 závodníky, mezi ně 

se ještě probojovali i Jaroslav Denk a Marek Šota. 

Lukáš Rajšl z 358 závodníků obsadil 121. místo. 

V první stovce závodnic se umístila děvčata Anna 

Slunčíková, Marcela Babková a Iva Babková, a to 

z celkového počtu 344.   
Poděkování patří především vedoucím a jejich pomoc-

níkům. Za rok 2017  MH z Bystřice (v počtu 21 mla-

dých hasičů a 3 vedoucí) absolvovali 17 soutěží, 50 

pravidelných schůzí, 8 mimořádných schůzek a 10 

tréninků v Plzni. Za jejich úsilí a dosažené výkony 

dostali na podzim odměnu v podobě celodenního vý-

letu do jižních Čech (plavba po Lipně, Stezka koruna-

mi stromů).  
Ať se jim v roce 2018 daří a splní se jim sen probojo-

vat se na mistrovství republiky. Hana Králová 
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Hasiči 

Nýrští hasiči pořádali soutěž Plamen 

Šumavské cesty, z. s. zvou o prázdninách opět do Dobré Vody u Har tmanic (nedaleko Sušice). V Domě 

sv. Vintíře proběhne další ročník „Aktivních sobot“.  

Ta první, s názvem „ŠIKOVNÁ“, se bude konat poslední sobotu v červenci, tj. 28. 07. 2018 a bude věnována 

tvůrčí práci. Vyrábět se budou oblíbená šumavská strašidýlka a zvířátka ze šišek, návštěvníky čeká zdobení de-

korativních věnečků, malování na sklo, zdobení svícínků či výroba vlastních terčů a následné střílení 

z minikuše. 

Druhá „Aktivní sobota“ potom čeká na návštěvníky pod názvem „HRAVÁ“ a poslední sobotu v srpnu,  

tj. 25. srpna 2018 si můžete přijít vyzkoušet nejen svoji hbitost, přesnost, držení rovnováhy, ale i další fyzické  

a psychické dovednosti. 

Obě akce se konají za každého počasí a začínají vždy ve 14:00 hodin. A když náhodou dorazíte o nějakou tu 

minutku dřív, organizátoři se vás určitě ujmou. 

Fotodokumentaci z minulých ročníků i aktuální informace o letošních aktivitách najdete na 

www.sumavskecesty.cz 

Aktivní soboty v Dobré Vodě 

Pozvánky 

19. května se do našeho města začaly sjíždět hasičské 

sbory klatovského okresu. Proč tomu tak bylo? Nýrští 

hasiči pořádali dětskou hasičskou soutěž, která nese 

název Plamen. Jedná se o celorepublikovou soutěž  

v požárním sportu. Cílem hry je rozvíjet dětské zna-

losti, dovednosti a vědomosti v oblasti požární ochra-

ny. Jedná se o celoroční mimoškolní aktivitu dětí se 

zájmem o požární sport. Vyhlašovatelem hry Plamen 

je v České republice Sdružení hasičů Čech, Moravy  

a Slezska.  

Děti se utkaly v několika soutěžních disciplínách, 

které prověřily nejen jejich fyzickou zdatnost, ale  

i znalosti. Soutěžilo se v požárním útoku CTIF, který 

děti nemají moc oblíbený, jelikož je náročný na mno-

ho aspektů. Nesmějí mluvit, hadice musí být narovna-

né, musí znát vázání uzlů a značky hasičského nářadí. 

Na této disciplíně většina týmů získává nejvíce trest-

ných bodů. Dalšími disciplínami jsou požární štafeta 

dvojic, štafeta 4 × 60 m s překážkami a nakonec hlav-

ní a královská disciplína - požární útok.  

Tato akce je veliká a na zajištění klidného chodu sou-

těže a všech disciplín je třeba mnoho lidí. Technická 

četa a rozhodčí čítala 65 lidí. Přijelo 31 kolektivů, což 

je 427 dětí  a 96 dospělých, kteří zajišťovali dětem 

doprovod. Děti se dělily ještě na soutěžní družstva, 

starších bylo 27 a mladších 18.  

Program dne byl doplněn o ukázku Kynolo-

gického klubu Nýrsko, který předvedl dě-

tem práci se psy. Děti si samy mohly vy-

zkoušet, jaké to je pracovat se psem při 

sportu agility. 

A jak dopadla naše soutěžní družstva?  Děti 

z Bystřice si odnesly první místo a velice 

jim gratulujeme k úspěchu. Děti z Nýrska si 

vybojovaly krásné třinácté místo. I jim gra-

tulujeme, protože těsně před soutěží  měly 

komplikace v sestavení družstva. 

Za poskytnuté informace děkuji panu Buci-

falovi, vedoucímu okresní odborné rady 

mládeže, a Sboru dobrovolných hasičů 

Nýrsko za organizaci soutěže. 

Soňa Klugová, red. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Po%C5%BE%C3%A1rn%C3%AD_sport
https://cs.wikipedia.org/wiki/Po%C5%BE%C3%A1rn%C3%AD_sport
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sdru%C5%BEen%C3%AD_hasi%C4%8D%C5%AF_%C4%8Cech,_Moravy_a_Slezska
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sdru%C5%BEen%C3%AD_hasi%C4%8D%C5%AF_%C4%8Cech,_Moravy_a_Slezska
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Na kole dětem 

Projekt „Na kole dětem“ je zaměřen na podporu re-

konvalescence, sportovních aktivit a zajištění rekon-

dičních pobytů pro onkologicky nemocné děti. Tváří 

a zakladatelem tohoto projektu je Josef Zimovčák, 

několikanásobný mistr České republiky i mistr světa 

v jízdě na vysokém kole. Na svém kole ujel celou tra-

su Tour de France nebo závod Giro d´Italia. Každý 

rok projede Josef Zimovčák celou republiku na svém 

vysokém kole v rámci cyklotour „Na kole dětem“. 

Jednou ze závěrečných zastávek letošního ročníku je i 

naše město. Peloton dorazí v sobotu 9. června 2018 

ve 14.15 na náměstí v Nýrsku. Odtud bude pokra-

čovat do Klatov a Domažlic, kde letošní tour končí. 

K pelotonu se může kdokoli přidat a část trasy projet 

společně s nimi. Přijďte s námi přivítat peloton cyk-

listů a podpořit tak dobrou věc. 

Pozvánky 

Jako každý rok, i letos naše město navštíví kapela FO-

LIGNO - Kapela pětatřicátého plzeňského pěšího plu-

ku. Letos se koncert znovu uskuteční v Lesním diva-

dle, kde je nejen krásné prostředí, ale i výborná akusti-

ka. Novinkou bude možnost dopravy autobusem pro 

nemobilní občany. Autobus vyjede v 15.15 hodin  

z autobusové zastávky pod vlakovým nádražím, odkud 

bude pokračovat na náměstí a autobusové nádraží.  

V případě naplnění kapacity autobusu zopakuje řidič 

trasu z náměstí do Lesního divadla.  

Zahájení sezony na koupališti 
 

Letní sezonu na koupališti plánujeme zahájit 

v polovině června. Přesný termín uvedeme na we-

bových stránkách sportovišť. Otevírací doba 

v měsíci červnu bude ve všední dny od 13:00 do 

19:00 hodin. O víkendech od 10:00 do 19:00 hodin. 

Od 1. července platí již standartní otevírací doba 

každý den od 10:00 do 19:00 hodin. Pouze při ne-

příznivém počasí je koupaliště zavřené, změny 

vždy zveřejníme na webových stránkách. 
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Pozvánky 

16. ročník Jízdy Klatovskem, mezinárodní soutěže 

historických vozidel, odstartuje v sobotu 9. června 2018 

v 10.00 z Eurocampu Běšiny.  

Na automobilové a motocyklové veterány čeká trať 

v okolí Klatov o délce 95 km, proložená jízdními zkouš-

kami a dovednostními testy. 

Nejstarší přihlášená vozidla jsou z roku 1925. Ze 165 

přijatých přihlášek z Čech, Slovenska, Německa a Ra-

kouska je více jak 1/3 vozidel vyrobených před rokem 

1945.  

Divákům doporučujeme dopolední část 

v Eurocampu Běšiny. Zde si mohou prohléd-

nout všechna historická vozidla již od 8.00 a 

následně od 10.00 sledovat start do soutěže. 

Proběhne zde také prezentace výrobce moto-

cyklů Jawa včetně nejnovějšího „café raceru“ 

Jawa 350 OHC Special. 

Velmi zajímavé bude dění na Erbenově ná-

městí v Klatovech od 11.30 do 13.30. Kromě 

soutěžících, kteří zde absolvují jízdu zručnosti 

a vystaví své stroje, mohou diváci sledovat i 

aktivní ukázky historických hasičských stříka-

ček. Půjde o dvě ručně poháněné a koňmi ta-

žené stříkačky Smékal z roku 1923. Předve-

dou je hasiči z SDH Brtí a Horní Němčice.  

Příjezd 1. účastníka do cíle v Eurocampu Bě-

šiny je očekáván krátce po 14. hodině. 

Večer od 20.00 zveme zájemce na besedu 

s cestovatelem Romanem Kudroněm o jeho 

cestách na motocyklu Jawa 350 pérák po 

cestách zejména východní Evropy. 

 

Stanoviště jednotlivých zkoušek a čas příjezdu 1. vo-

zidla ke zkoušce:  
Běšiny/náves               10.02  

Dešenice/tvrz               10.35  

Nýrsko/náměstí          10.45 

Pocínovice/u kostela         11.00  

Klatovy/Erbenovo náměstí  11.40 

Javor                  13.10  

Strážov/parkoviště MěÚ      13.50 

Běšiny/náves                 14.05 

Běšiny/Eurocamp/cíl  14.10 

 

Podrobné informace o Jízdě Klatovskem a ostatních ak-

cích Historic clubu PAMK Klatovy jsou k dispozici na 

webových a facebookových stránkách klubu.   

Kromě Jízdy Klatovskem pořádá  Historic club 

PAMK Klatovy v neděli 17. 6. 2018 od 7.00 v areálu 

společnosti DŘEVOTRUST tradiční auto-moto-

veterán burzu. 

Závod historických vozidel proběhne i v Nýrsku 
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Přehled akcí 

Židovské památky jihozápadních Čech 

přednáška PhDr. Ing. Václava Freda Chvátala s následnou prohlídkou nýrského židovského 

hřbitova; Městská knihovna Nýrsko (Pánové nesmí zapomenout na pokrývku hlavy!) 

3. 6. 

od 16.00 

2. 6. 

od 13.00 

Dětský den 

Bystřický park 

Pohádkové čtení s hajným Robátkem  

pořádá MěK Nýrsko v Lesním divadle Nýrsko 

(v případě nepříznivého počasí čteme v knihovně) 

Pyšná princezna 

nýrské dětské představení; Lesní divadlo Nýrsko 

Městská knihovna Nýrsko bude uzavřena z důvodu revize  

knihovního fondu 

Kapela 35. plzeňského pěšího pluku - FOLIGNO 

doprava zajištěna; Lesní divadlo Nýrsko 

Nightwish Interitus - 25 let na scéně 

gothic metal a symphony metal; Areál pod sjezdovkou 

Nohejbalový turnaj 

Řáholec v Hodousicích 

7. 6.  

od 16.30 

10. 6. 

11. 6.  

až 22. 6. 

15. 6. 

od 16.00 

16. 6. 

od 20.00 

23. 6. 

od 8.00 

Taneček přes dvě pekla 

divadlo Klenová; Lesní divadlo Nýrsko 
24. 6. 

Huráá prázdniny! 

zábavné odpoledne pro děti plné her a soutěží; Areál pod sjezdovkou 

3. 6. 

od 14.00 

Dětská diskotéka 

soutěže a hry pro děti za doprovodu hudby; KD - DDM 

29. 6. 

25. 6. 

od 16.00 

Veřejné zasedání zastupitelstva 

společenský sál MěK Nýrsko 

2. 6. 

od 9.00 

Florbalový turnaj 

turnaj dětí z florbalového kroužku; KD - DDM 



 19 

  

Inzerce 
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UZÁVĚRKA : 

Dvojčíslo Nýrských novin  vyjde v pondělí 2. července 2018. 

Uzávěrka příjmu příspěvků od dopisovatelů je v pátek  

15. června 2018.  
Redakce si vyhrazuje právo krátit dodané příspěvky a nepřijmout je  

v případě dodání po termínu uzávěrky. Za původnost a obsahovou 
správnost jednotlivých příspěvků ručí autor, za obsahovou stránku 

inzerátů zadavatel.  

Nýrské noviny - 45. ročník 

Měsíčník města Nýrska 

Inzerce 

Počítačové kurzy pro seniory 
 

Městská knihovna Nýrsko již potřetí připravila pro seniory počítačový 

kurz. Během deseti lekcí se naučíte vše potřebné pro běžný život 

s počítačem. 

- základní obsluha 

- vytváření složek, ukládání souborů 

- internet a vyhledávání informací 

- elektronická pošta (email) 

a mnoho dalšího 

 

Kurz bude probíhat od 4. září 2018 každé úterý dopoledne v sále MěK. 

Přihlášky přijímá městská knihovna do 16. 8. 2018. 

Kurz je pro účastníky zdarma. 

 

BUĎTE VE SPOJENÍ SE SVĚTEM!!! 
Milena Linhartová, MěK 

Nabídka kurzu 


