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Léto v Domě dětí a mládeže
Česko německý týden dětí
Třináct českých a stejný počet německých dětí
společně strávily týden od 20. do 24. srpna.
Zúčastnily se totiž Česko německého týdne dětí.
Tato akce se konala již počtvrté. Její počátek se
datuje od roku 2004, kdy se poprvé sešly české
a německé děti na společném místě Šumavy Ostrém. Od té doby se dvoudenní piknik změnil
v celotýdenní akci, během které je pro děti
připraven poutavý program jak v České
republice, tak v Německu. A co organizátoři
nabídli dětem letos ? V pondělí jsme zahájili
setkání v Domě dětí a mládeže v Nýrsku.
Zahráli jsme si hry, vyzkoušeli obratnost při soutěžích. Po obědě jsme odjeli do Lamu, kde děti navštívily
místní krytý bazén s atrakcemi. V úterý jsme si prohlédli hrad Švihov a odpoledne děti soutěžily při hudbě
v tělocvičně. Poprvé jsme se pokusili sehrát sportovní utkání, a to zápas ve vybíjené. Pro německé kamarády
to byla veliká práce, protože tuto hru ve škole ani jinde nehrají. Ve středu nás ředitelka ZOO v Lohbergu
provedla celým areálem a u každého zvířete vyprávěla. K obědu si děti vlastnoručně upekly pizzu ve čtyři sta
let staré peci. A návštěva bobové dráhy na Hohenbogenu se všem líbila. Děti si užily celé odpoledne na
lanovce a jízdou na speciálních plastikových bobech. A ve čtvrtek nastalo každoroční vyvrcholení akce –
putování na Ostrý, a to z německého Lambachu, program připravený německými policisty, horskou službou a
záchranáři a hlavně nocleh v chatě na Ostrém. Dobrodružství bylo letos kořeněno letní bouřkou, která děti
přepadla při noční vycházce. V pátek děti přešly na Hamry a závěrečné grilování pak akci ukončilo.
Za organizační tým mohu prohlásit, že akce proběhla bez sebemenšího zaváhání. Naše děti poznaly mnoho
zajímavých míst v Německu, kam jistě vezmou v budoucnu i své rodiny. A totéž platí i opačně. Děkuji tímto
za finanční zajištění Plzeňskému kraji, Městu Nýrsku, obchodnímu domu Kaufland. Velkou část nákladů
ponese také DDM Nýrsko. Pro děti, které byly do akce vybrány, je to forma odměny za celoroční práci v
DDM. Všechny vzorně reprezentovaly jak DDM Nýrsko, tak i své školy a rodiče, protože prokázaly velké
znalosti zejména o přírodě. Jsou také zdatné a odolné, což dokázaly při sportovně turistických úkolech.
A tak ještě jednou děkuji Natálii Jonášové, Josefu Kubečkovi, Marii Kubečkové, Zuzce Raiserové, Adéle
Aškové, Víťovi Jiříkovi, Simoně Krákorové, Lukáši Hoškovi, Míše Hoškové, Filipovi Karlovskému, Karolíně
Bláhové, Kateřině Svobodové a Lence Bednářové.

Pokračování o činnosti DDM na str.5

Zemřel pan Václav Anděl.
Zemřel náhle v neděli 26.8. 2007 ve věku jednasedmdesáti let. Od listopadové revoluce v roce 1989
se významně podílel na změnách v životě města. Byl prvním polistopadovým starostou Nýrska.
V této funkci setrval do roku 1994. Dále byl do roku 2006 členem zastupitelstva města a pracoval
aktivně v jeho komisích. Mnozí jej poznali i jako oddávajícího při svatebních obřadech. Do života
přivítal na nýrské radnici mnoho nově narozených občánků města. Až do posledních dnů
navštěvoval dříve narozené spoluobčany, kterým jako zástupce města gratuloval k jejich životnímu
jubileu. Velice aktivně se podílel na činnosti sportovních a zájmových sdružení fungujících v našem
městě. Za všechno, co pro město vykonal, mu patři poděkování a hluboká poklona.

Ze svodky Městské policie v Nýrsku
Alkohol za volantem
1,68 promile alkoholu naměřil alkoholtester řidiči vozidla Renault, který v ulici Prap.Veitla nejprve neuposlechl
výzvu strážníků k zastavení. Místní 46letý řidič byl následně zastaven přivolanou hlídkou policie ČR. Protože
hladina alkoholu překročila 1 promile, bude se muž zodpovídat ze spáchání trestného činu řízení pod vlivem
návykové látky.
Ze stejného soudku je případ ukrajinského řidiče vozidla Favorit, kontrolovaného městskou policií na parkovišti před
podnikem Okula. Čtyřiadvacetiletý cizinec nepředložil řidičský průkaz. Dechovou zkouškou bylo zjištěno 1,14
promile alkoholu. I tento výtečník skončil v rukou policie ČR.
Jezdil s vozidlem bez STK
S vozidlem VW Golf bez platné STK se v ulicích města proháněl dvacetiletý Polák. Řidič byl strážníky kontrolován
v ulici Jiráskova. Případ si k dořešení převzala přivolaná policejní hlídka.
Nepoučitelný řidič
Dalším řidičem jezdícím bez platné STK byl strážníky zjištěn dvaadvacetiletý mladík. Řidič vozidla Opel Tigra byl
strážníky řešen v ulici Kpt. Kufnera. I tento hříšník byl předán policii ČR. Překvapením pro strážníky bylo, když o
několik dnů později byl tento řidič znovu přistižen s vozidlem bez platné STK.
Strážníky i policisty počastoval nadávkami
Značně posilněn alkoholem obtěžoval kolemjdoucí v ulici Prap.Veitla devětapadesátiletý muž z Hodousic.
Zasahující strážníky slovně napadal a nechtěl se uklidnit. Ve slovním napadání pokračoval i po příjezdu policistů a
jeho agresivní jednání se stupňovalo. Muž byl proto umístěn do protialkoholní záchytné stanice v Plzni. Jeho
chováním se bude zabývat přestupková komise městského úřadu. Kuriozitou případu je zjištěných 2,4 promile
alkoholu zjištěných v deset hodin dopoledne!
S „hubertusem“ u zahrádek
Neobvyklý případ byl strážníky městské policie řešen těsně před začátkem letních prázdnin. Několik žen se obrátilo
na strážníky se žádostí o pomoc. Neznámý muž si vždy vyhlédl okamžik, kdy na některé ze zahrádek u Bystřice
zůstala osamocená žena. Přišel k plotu zahrádky a následně ukojil svou sexuální potřebu. Strážníci si proto na muže
počíhali. Po zadržení byl čtyřicetiletý muž z Nýrska, kterého čeká obvinění z trestného činu výtržnictví, předán
policii ČR.
M. Kolář, velitel MěP
Městský úřad Nýrsko, Náměstí 122, 340 22 Nýrsko; tel.: 376 377 811, fax: 376 571 959, e-mail: info@mestonyrsko.cz
úřední hodiny: pondělí a středa 8:00 – 17:00 hod., úterý 8:00 – 15:00 hod., čtvrtek 12:00 – 15:00 hod., pátek 8:00 – 14:30 hod.

Rekonstrukce pomníku padlým v 1. světové válce
Nejprve trocha historie
1869 – bylo rozhodnuto, že kašna (Röhrkasten) v Horním Nýrsku (pod hostincem Tietz čp. 7, nyní Haas) bude zrušena a
místo obou dřevěných (zřejmě korýtek) postavit jednu účelnou nádrž ze žuly.To se uskutečnilo v roce 1872.
1872 – byla pod farou postavena kašna ze žuly. (O 40 let později v roce 1912 byla nerozvážně a uspěchaně zničena.)
1912 – 28. listopadu bylo usneseno zřídit vodovod v Horním Nýrsku a kašnu pod farou odstranit, bylo zasypáno sedm
studen s pumpou.
1928 – za účelem rozšíření ulice byla 10. dubna částečně stržena zeď vedoucí od severní části hřbitova k faře, která byla
postavena před mnoha lety a oddělovala severní část hřbitova. Přitom byl odhalen hrob, jehož cihly byly uloženy v bílém
vápně a mnoho kostí. Nová zeď byla posunuta ke kostelu a do ní vloženy dvě žulové desky jako lavičky, pocházející ze
staré kašny zrušené roku 1912.
1929 – Stavba pomníku padlým v 1. světové válce. Výkopy ke stavbě pomníku začaly 9. dubna. 16. dubna byly základové
práce dokončeny. Mnoho metrů krychlových kamene bylo zastavěno do základů. 23. dubna se podařilo vztyčit základní
sloup památníku, kámen k tomu byl posunován po lahvích, přičemž bylo mnoho diváků. Další den byla na vrchol o půl
dvanácté posazena helma. 4. května byl kolem dokola studniční nádrže dán věnec (desetistranný). Všichni se ze stavby
radovali, neboť existovala do roku 1912 a nyní byla obnovena v krásnějším a smysluplnějším tvaru. Plán na památník
pochází od mladého nýrského umělce absolventa státní průmyslové školy Roberta Böhma z čp. 34 v Horním Nýrsku.
Náklady hradí zakladatel památníku, Spolek vysloužilých vojáků v Nýrsku a okolí. Kamenické práce obstarala firma
Alois Metzner, stavební práce Ing. Johann Fremtuh, stavitel v Nýrsku. Nápisy na kameni sestavil řídící učitel Josef Blau
v Nýrsku, jako obecní kronikář sepsal jména padlých podle roku úmrtí a podle abecedy. Nápis směrem do ulice obsahuje
věnování:
Vám všem, již jste padli v boji, již jste byli ve válce zmařeni a v domově zemřeli, buď tato studna z kamene pomníkem.
EUCH ALLEN, DIE IHR IM KAMPF GEFALLEN, DIE IHR IM KRIEG VERDORBEN UND IN DER HEIMAT GESTORBEN, SOLL DIESER
BRUNNEN AUS STEIN DAS DENKMAL SEIN. 1914 – 1918.
1929.

Ostatní tři strany pomníku zaznamenávají jména padlých, na 1. jižní straně jsou to padlí z let 1914 – 1915, na 2. straně
směrem k městu padlí z let 1916 – 1917 a na 3. západní straně padlí z posledního válečného roku a doma v důsledku
války.
2006 – v rámci rekonstrukce Klostermannovy ulice a přilehlých chodníků rozhodlo město o celkové rekonstrukci
pomníku padlým. Dne 16. prosince zahájil pan Kadlec spolu s pracovníky firmy Lesní stavby Nýrsko a Technických
služeb Nýrsko rozebírání pomníku. Jednotlivé části byly popsány spolumajitelem Lesních staveb Nýrsko panem ing.
Svejkovským, který rovněž zaměřil polohu stávajícího pomníku. Otec pana Kadlece Alois, vyrobil šablonu pro přesné
vyskládání dílů při montáži. Následně byly jednotlivé části převezeny do sídla firmy Lesních staveb. Na jaře následujícího
roku provedl pan Kadlec jejich opracování a chemické očištění.
2007 – v květnu byly opětovně zahájeny práce na pomníku. Základ pomníku byl vyzděn lomovým kamenem a následně
vybetonován cca 8 m³ betonu a zpevněn drátěnou sítí. Na tento základ vyskládal pan Kadlec ve spolupráci se
spoluzaměstnanci firmy Stocker z Lamu základní kamennou desku. V červnu a červenci došlo k postupnému sestavení
pomníku. Po sestavení hlavního sloupu a zabudování rozvodu
vody byl podle dříve vyrobené šablony sestaven obvod
pomníku, následně pak jednotlivé části obvodu pomníku.
Následovala montáž technické části, kterou provedla
instalatérská firma pana Klímy. Do poloviny srpna bylo firmou
Kilberger a syn vydlážděno celé náměstí Horního Nýrska.
Zahradnická firma pana Vetýšky provedla osázení celého
prostranství. Koncem srpna bylo dílo hotovo a stavebníky
vyzkoušeno. Velkého pochopení a pomoci se stavebníci
dočkali od místních občanů, kteří bydlí přímo na Horním
náměstí. Zejména pan Kolář se účastnil všech stavebních prací.
Bohužel se nedochovaly originály nápisů a ani přilba, která
byla umístěna na vrcholu pomníku. Proto tyto součásti
pomníku budou nahrazeny replikami, které budou dodatečně
instalovány.
Veškeré činnosti a práce prováděli všichni zúčastnění a firmy téměř zdarma a ve svém volném čase. Všem za to patří
poděkování, zejména pak:
panu Jiřímu Kadlecovi, panu Ing. Jiřímu Svejkovskému, panu Františku Kolářovi,
dále panu Aloisu Kadlecovi, členům oddílu kopané SKP Okula Nýrsko, majitelům firmy Lesní stavby Nýrsko a
jejím pracovníkům, majiteli firmy Instalatérství panu Klímovi a jeho pracovníkům, majiteli firmy Stocker z Lamu
a jeho pracovníkům a také městu Nýrsku.
O slavnostní odhalení pomníku, které proběhlo dne 2. září 2007 za účasti pana biskupa Františka Radovského budeme
informovat v dalším čísle Nýrských novin.

Provoz pily Lesní společnosti Železná Ruda a.s. v Nýrsku
Nýrsko je krásné město obklopené Šumavou, a tak není divu, že zde naši předkové vybudovali pilu, na kterou se v
posledních letech snáší kritika ohledně hlučnosti strojů používaných ke zpracování dřeva. V dnešní době je to značná
část kalamitního dřeva způsobená orkánem Kyrill. K omezení hlučnosti a prašnosti byla již zrealizována zejména tato
opatření. Byla postavena nová manipulační linka "Bajler - Zembrod", která přišla na cca 10 mil. Kč. Je podstatně
méně hlučná než původní manipulace dřevní hmoty pomocí motorových pil. Dále linka na štěpkování dřevního
odpadu byla nahrazena méně hlučnou a bezprašnou technologií, která stála cca 4 mil.Kč.
Na hranici oplocení pozemku pily byly vysázeny túje tak, aby v budoucnu omezily prašnost a hlučnost unikající z
areálu pily. Rovněž byl opláštěn štěpkovač, který je největším zdrojem hluku ve výrobní hale. Normy o ochraně
ovzduší se řídí zákonem č.86/2002 Sb. a jejich doplňky.
Protože je zde dvousměnný provoz (zaměstnáno asi 50 občanů z Nýrska a okolí), pracovní doba a činnosti celého
střediska jsou organizovány tak, aby nikdy nepřesáhla dobu od 6.00 do 22.00 hod.
Do plánu dalšího zlepšení životního prostředí jsou také zapojeny Teploslužby Nýrsko s.r.o., které ve spolupráci s
místní pilou přejdou s napojením tepla do objektů pily. Tím dojde k odstranění zastaralé kotelny v místní pile a
napojení na stávající firmu Teploslužby s.r.o., která dodává teplo do značné části domácností v Nýrsku I tato firma
však provedla nutné investice podle normy 177/97 odpovídající emisním podmínkám. Ve 3letých intervalech se
obnovují vyzdívky v kotlích (topeniště). Každoročně se dělají opravy odlučovačů pevných částic a popílku. Česká
inspekce životního prostředí proto
nemá
žádné
připomínky
k
provozování uhelných kotlů v Nýrsku.
I lokální hlučnost aut je ve městě
celkem nízká. V současné době se
opravila
komunikace
v
Klostermannově ulici i s mostem v
návaznosti na ulici Komenského, ve
které pokračuje již druhá etapa oprav
komunikace. Tímto krokem by se
mělo docílit
dalšího snižování
hlučnosti ve městě. Nízká hlučnost
provozu, čistota vzduchu a četná
výsadba zeleně, včetně lesů je spojena
s vlivem životního prostředí na zdraví
člověka. Občan žijící v Nýrsku by měl
být relativně s našim prostředím
spokojený, i když je neustále co
zlepšovat.
Z. Holý, ředitel TSM Nýrsko

Informace z muzea Královského hvozdu
Výstava „Tady žili Židé“
„Barva odvádí pozornost od toho, co je na snímku podstatné....“,
řekl při zahájení nové výstavy Radovan Kodera - autor černobílých fotografií židovských památek na Klatovsku.
Nejstarší fotografie pocházejí z archivu pražského židovského muzea a vznikly někdy mezi lety 1900 až 1920.
Snímky fotograf nazvětšoval na velký formát z originálních skleněných negativů. Místní občané mají příležitost
odhalit historii hasičské zbrojnice v Janovicích nad Úhlavou, která je přestavěna z barokní synagogy. Na
fotografiích je zachycen její vzhled i její interiér. Výstavu doplňují fotografie osobností nýrské židovské obce
z počátku 20. století a historické předměty, např. účetní kniha Jakoba Blocha z Nýrska. Atmosféru výstavy
vytvářejí nejen černobílé fotografie, ale i stojany ze syrového dřeva. Výstava potrvá do 30. září a srdečně Vás na
ni zveme.
Děkujeme všem dětem, které se zúčastnily výtvarné soutěže s názvem „Kašna očima dětí“. Soutěž byla pořádána
u příležitosti rekonstrukce kašny v Klostermannově ulici. Vyhráli Martina Jiříková a Jaroslav Lobodáš.
Irena Vaňkátová

Pokračování ze strany 1 o činnosti DDM Nýrsko

Příměstské tábory v DDM Nýrsko – ohlédnutí
I když prázdniny jsou už minulostí, chceme společně s dětmi zavzpomínat na
chvíle, které jsme prožili během příměstských táborů. Kromě všeobecně
zaměřených táborů jsme letos už potřetí zorganizovali cyklistické tábory. Oba
týdenní běhy byly zcela naplněny a zejména sportovně nadané děti tak
poznávaly okolí Nýrska z cyklistického sedla. A věřte, že jsme všichni poznali
místa, která jsme dosud třeba vůbec nenavštívili, i když jsou nedaleko. Ale
známe to všichni – není čas. Trasy našich výletů vedly z Nýrska směrem na
Orlovice, Dlažov, Bezděkov, Chudenín a Pláně, Hodousice a Strážov a
podobně. Průměrně děti ujely každý den 26 kilometrů a nám organizátorům
nezbývá než všechny účastníky pochválit za výdrž a sportovní výkony a těšit se
na setkání v novém školním roce.
Za dům dětí Pavlína Karlovská
Nabídka zájmových kroužků DDM Nýrsko pro školní rok 2007/ 2008
název kroužku, vedoucí

Charakteristika

ceník

1. Pohybové hry, vedoucí Jana
Hošková
2. Aerobik, vedoucí Pavlína
Karlovská
3. Sportovní gymnastika, vedoucí
Pavlína Karlovská, Vlasta Jaklová

Nebuď líný a pojď si s námi zasportovat do tělocvičny nebo na hřiště
! pro školou povinné děti
Pro školní děvčata se zájmem o rytmus a pohyb !

450,- ročně

Pro šikovné malé neposedky !

600,- ročně

4. Cvičení dívek a žen, vedoucí
Pavlína Karlovská, Jana Hošková,
Jarmila Poupová
5. Rybáři, vedoucí Roman Liebzeit

Přijďte si zacvičit pro zdraví a dobrou náladu !

550,- ročně
nebo 15,- á
hodina
200,- ročně

6. Plastikový modelář, vedoucí
Miroslav Miškovič
7. Florbal, vedoucí Milan Kříž a Jan
Lucák
8. Šachy, vedoucí Zdeněk Polomis

Máš rád vojenskou leteckou techniku ? Pak je to kroužek právě pro
tebe_
Jestliže jsi soutěživý kluk a nechybí ti kondice, přijď se podívat !

400,- ročně

Hra, která neztratí nikdy smysl

400,- ročně

9. Angličtina, různí vedoucí

Výuka cizích jazyků pro děti i dospělé

10. Němčina, různí vedoucí

Výuka cizích jazyků pro děti i dospělé

11. Kytara, vedoucí Pavla Kalistová

Hra na hudební nástroj a zpěv

450,- děti ročně,
700,-dospělí
ročně
450,- ročně děti,
700,-ročně
dospělí
400,- ročně

12.Počítačový kroužek, vedoucí
Jana Hošková

Nechceš počítač využívat jen ke hraní her? Přijď a naučíš se
pohybovat v systému Windows, vyhledat informace na internetu,
odesílat a přijímat e-maily apod. Možná zbude čas i na zábavu !

450,- ročně

13. Sluníčko, vedoucí Lenka Malá,
Leona Kalná
14. Čekárna, vedoucí Jana Hošková,
Jitka Ďurišová
15.Pimprlata, vedoucí Jana Hošková

Oblíbený klub pro děti, které ještě nechodí do MŠ, ale také chtějí
poznat nové kamarády. Nově denně 8. 30- 12. 00 !!!
Každodenní klub otevřený pro každého a zdarma !

50,- dopoledne

Sportovní školička pro děti 4-6 let

450,- ročně

16. Cvičení rodičů a dětí, vedoucí
Leona Kalná
17. Pojďte s námi do pohádky !,
vedoucí Leona Kalná
18. Ponpon, vedoucí Jitka Ďurišová

Společná zábava pro rodiče a nejmenší děti

400, ročně-

Divadelní kroužek zahajuje druhou sezónu a vítá nové členy !

450,- ročně

Aerobní cvičení s třásněmi

550,- ročně

19. Píšťalka, vedoucí Jitka Ďurišová

Veselé pískání s malováním a říkankami pro malé školáky ale i
předškoláky !
Výtvarničení pro menší děti

450,- ročně

Chceš si vyzkoušet práci novináře, napsat si vlastní reportáž a
vydávat noviny ?

450,- ročně

20. Pastelka, vedoucí Jitka Ďurišová
21. Reportér, vedoucí Jana Hošková

Pro školní děti se zájmem o přírodu a rybolov !

500,- ročně

500,- ročně

0,-

450,- ročně

Dokončení nabídky na následující straně.

22. Kreatin, vedoucí Jitka Ďurišová

Výtvarničení pro větší a šikovné děti

500,- ročně

23. Vařečka, vedoucí Jitka Ďurišová

Výroba různých druhů občerstvení

450,- ročně

24. Šikulka, vedoucí Jitka Ďurišová

Od všeho trochu – výtvarka, vaření, hry

450,- ročně

25. Míčovky, vedoucí Jana Hošková

Přijď a naučíš se chytat, házet, používat různé míče, vyzkoušíš si
vybíjenou, přehazovanou, volejbal, sálovou kopanou a další i netradiční
hry
Kroužek pro malé turisty. Budeme dělat výlety pěšky i na kole. Naučíš
se topografii, používat buzolu, uzlovat, číst v mapě.
Kroužek pro malé cukráře. Přijď si k nám vyzkoušet upéci sladké
dobroty, přines si vlastní recepty a vydej si vlastní sladkou kuchařku

450,- ročně

Kroužek pro holčičky od pěti let, které chtějí vyzkoušet první kroky
aerobiku
Velmi zajímavé a poutavé moderní deskové hry. Jestli máš rád novinky,
tak jsme tu právě pro tebe !
Základy práce s digitálním fotoaparátem, počítačová úprava fotek,
vlastní výstavy fotek
Péče o domácí mazlíčky / křečky, kočky apod. / zajímavosti ze světa
zvířat, vědomostí odpoledne

450,- ročně

26. Batůžek, vedoucí Jana Hošková
27. Pusinka, vedoucí Jana Hošková
28. Miniaerobik, vedoucí Jana
Hošková
29. Klub deskových her, vedoucí
manželé Čermákovi
30. Fotografický kroužek, vedoucí
Lenka Malá
31. Přírodovědný kroužek, vedoucí
Lenka Malá

450,- ročně
450,- ročně

450,- ročně
400,- ročně
400,- ročně

Také v tomto roce přispívá zdravotní pojišťovna Metal-Aliance na tělovýchovné aktivity svých pojištěnců !

Městská knihovna Nýrsko
telefon: +420 376 571468
www.knihovnanyrsko.cz

e-mail: knihovna@mestonyrsko.cz
e-mail: rjirikova@mestonyrsko.cz

Městská knihovna Nýrsko pořádá
Malujeme svou oblíbenou postavu z knihy – Obrázky přineste na
formátu papíru A4 – A2 do Městské knihovny do 25.9. Vítěz
soutěže bude vyhlášen a odměněn 1.10. v 15.00 hod. v Týdnu
knihoven.

Ostatní akce
23.9.2007 od 13.00 hod - Třetí ročník drakiády pro děti
pořádají DIVOKÝ OKTANI na louce při řece za Hadravskou
čtvrtí směrem k Bystřici. Odpoledne bude nejen plné létajících
draků, ale také různých soutěží pro děti, vybereme nejkrásnější
draka i toho, co vyletí nejvýše. Pak přijedou indiáni na koních a
novodobí jezdci na trialovém motocyklu a čtyřkolce ukáží, co
umí. Přijďte všichni – děti i dospělí – jste srdečně vítáni.
V případě špatné počasí přesuneme drakiádu na 30.9. ve stejném čase. Více na www.divokyoktani.wz.cz

Kulturní dům v Nýrsku přijímá přihlášky do podzimního tanečního kurzu – nejpozději do 14.9.2007 !
Zájemci hlaste se osobně v Informačním centru (Autobusové nádraží Nýrsko) nebo na tel: 376 571 616,
e-mail: ic@mestonyrsko.cz

Informační centrum města Nýrska
Po – Pá 10 – 12,00 13,00 – 16,00
e-mail: ic@mestonyrsko.cz

telefon: 376 571 616
www.sumavanet.cz/icnyrsko

poskytuje a nabízí: informace týkající se turistiky, cykloturistiky, ubytování, kulturních pořadů, autobusových i
vlakových spojů, programy kina ve Kdyni i Klatovech atd. Nabízíme prodej různých turistických map, průvodců,
pohlednic, letecké snímky Nýrska. V případě zájmu umístíme na webové stránky města sportovní, kulturní akce
pořádané místními zájmovými organizacemi a poskytneme jejich zveřejnění v Informačních centrech (v Železné
Rudě, Horažďovicích , Klatovech ....). Kdo má zájem, může si u nás vystavit propagační materiál - zdarma. Uvítali
bychom zejména nabídky z oblasti ubytování a stravování.

Nabídka : nově v prodeji
Klatovsko - turistický průvodce s volnými vstupenkami cena: 149,- Kč (tyto vstupenky lze uplatnit do konce r. 2007 )
Šumava bez hranice - v českém (199,- Kč) i německém (349,- Kč) jazyce
V prodeji dřevěná turistická známka města Nýrska No. 886 , štítek na hůl s motivem hradu Pajrek, suvenýr z Nýrska
v podobě keramické píšťalky.

Trocha historie nikoho nezabije …
Bystřice nad Úhlavou (něm. Bistritz an der Angel)
V minulém čísle jsme uveřejnili první část miniseriálku o obcích v okolí Nýrska věnovanou Blatům. Tentokrát
zaměříme svou pozornost na Bystřici nad Úhlavou.
Zatímco o Blatech existuje jen velmi málo literatury a pramenů, Bystřice je na obojí velmi bohatá. O Bystřici proto
můžeme psát hned z několika úhlů pohledu: jakožto o sídle někdejšího feudálního velkostatku, či se věnovat jen
stavebnímu a architektonickému vývoji zámku a zámeckého parku a konečně je možné se soustředit na historii vlastní
přilehlé obce.
Abychom však čtenáře nemořili jen suchopárnými historickými daty, dejme na úvod slovo historikovi Justinu
Práškovi, který roku 1883 popsal Bystřici takto:
Bystřice jest ves úpravná, již zvláštního půvabu dodává hojné i husté stromoví. Za našich dnů přebývá na Bystřici
hojně hospodářských úředníků, kteří odtud spravují rozsáhlý svěřenský majetek knížecí rodiny Hohenzollernské.
Krásný zámek, zbudovaný uprostřed rozsáhlých sadů, jest nástupcem staročeské tvrze, někdy sídla jednoho odvětví
Koců z Dobrše. Širokou branou, nad níž vypíná se věž s hodinami, vcházíme do zámeckého nádvoří, vkusně
upraveného, jehož jižní stranu zavírá průčelí zámku. Jest to stavení dvoupatrové, uvnitř s královskou nádherou
upravené, nyní však opuštěné. Přední jeho vzácností...jest síně zrcadelná, nádherně ozdobená slohem XVIII. století.
(Ottovy Čechy I, Šumava)
První písemná zmínka o Bystřici pochází z 12. března roku 1339. Tehdy Sezema, syn Protivy z Dolan koupil statky
bystřické (libera bona in Bistrsycz) za 330 kop grošů. Roku 1369 byl majitelem Bystřice Boček z Velhartic a v letech
1374 – 1379 Racek z Prostiboře. Snad už v této době byla v Bystřici postavená tvrz, neboť zde byl purkrabím jistý
Jíra, jenž měl údajně neshody s kněžími v Nýrsku. Po smrti Racka z Prostiboře bylo panství rozděleno a jeho majitelé
se rychle střídali až do roku 1444 a 1446, kdy koupil oba díly panství Oldřich z Janovic. Tehdy náležely k panství tvrz
Bystřice, tři rybníky, řeka Úhlava, ves Bystřice, městečko Dolejší Nýrsko s trhem, německou stezkou a dvěma
třetinami mýta, hořejší Nýrsko, Pláně, Uhliště, dvě pusté vsi zvané Vysoké Lhoty, ves Hodousice a dvory v Blatech.
Vnuk Oldřicha z Janovic Heřman
prodal bystřické panství roku 1491
Petrovi a Přibíkovi Kocům z Dobrše,
jejichž potomci vlastnili Bystřici až do
roku 1720. Za Koců z Dobrše se
panství rozrostlo postupně o Milence,
Staré Bydlo (Starý Láz), Matějovice,
pustý dvůr v Třebově, Starou Lhotu,
Běhařov, Úborsko, Miletice, Petrovice
nad Úhlavou, Dubovou Lhotu a
Loučim.
Roku 1720 získal panství Karel ze
Schmidlinu, ale zadlužené jej roku
1730 prodal Karlu Jáchymovi Bredovi
a stále zadlužené je roku 1755 získal
Karel Josef Palm Gundelfingen. I
v tomto období se panství rozšířilo
ještě o Opálku, Bezděkov a Klenovou
ovšem jen dočasně. Za hrabat z Palmů byly připojeny Dešenice, Janovice, Slavíkovice, Malá Buková a Zdeslav,
posléze Dobříkov a opětně Opálka.
Po smrti syna hraběte z Palmů rovněž Karla Josefa bylo panství Bystřice prodáno jako zadlužené v soudní dražbě
roku 1839 Karlu Antonínovi Bedřichovi knížeti Hohenzollern za více než půl milionu zlatých. V tu dobu už k panství
náleželo 56 míst včetně 6 králováckých rychet. Roku 1852 koupili Hohenzollerni ještě statek Železná Ruda a Hůrka a
roku 1868 lesní statek Debrník. Mimo to vlastnili ještě majetky ve východních Čechách (Štoky a Horní Cerekev)
zhruba stejné hodnoty. Správa všech hohenzollernských držav v Čechách však nadále sídlila v Bystřici, neboť rodinné
sídlo Sigmaringen v Sasku bylo příliš vzdáleno. Za Leopolda z Hohenzollern roku 1876 byly lesy panství rozděleny
na revíry Bystřice, Dlažov, Jezerní les (Seewald) a Hůrka. V režii velkostatku byl pivovar v Dešenicích, lihovar v
Opálce, tři pily aj. Sklárny na Hůrce a v Hamrech byly pronajaty. V držení rodiny Hohenzollernů bylo panství až do
roku 1945, kdy bylo zkonfiskováno. Jistou zajímavostí je, že roku 1927, kdy majetek přešel na Bedřicha
z Hohenzollernu se stal majitelem 1/10 panství i rumunský král Carol.
L.Sýkorová
Pokračování historie Bystřice nad Úhlavou si můžete přečíst v následujícím čísle Nýrských novin.

OREA Wellness hotel Horizont
OREA Hotel Špičák
nabízí volná pracovní místa :
Recepční  středoškolské vzdělání
 zdatnost na PC
 znalost německého jazyka slovem i
písmem
 anglický jazyk není podmínkou
 směnný provoz
 komunikativní schopnosti
Číšník, servírka - možnost i pro
nevyučené v oboru
 směnný provoz / týden – týden /
 znalost německého jazyka
Pracovník obchodního oddělení hotelu –
marketing
 středoškolské vzdělání
 ovládání grafických programů PC
 německý jazyk – slovem i písmem
 anglický jazyk je výhodou
 komunikativnost
Kontaktní osoby :
Fischer Jaroslav – ředitel hotelu 602 207
283
Jana Lásková – personalistka
376
365 140

NOVINKY PRO KLIENTY
Klient přivede klienta – pokud přivedete nového
klienta, získáte poukázku do lékárny v hodnotě
300 Kč a nový klient v hodnotě 600 Kč.
Novinky od září 2007:
POZOR!! Plavání zdarma již v září !!: Klatovy,
Horažďovice
Příspěvek pro děti na kurzy plavání
Příspěvek na rehabilitační cvičení
Mimořádné prevent. očkování proti klíšťové
encefal. – až 500 Kč nad roční příspěvek
Příspěvek na masáže podle délky trvání pojistného
vztahu 300-600 Kč
Očkování proti rakovině děložního čípku –
dívky 12-15 let – 2.000 Kč
Poukázky do lékáren na antikoncepci nebo vitamíny
Příspěvky na očkování
Stomatologická prevence - pro děti balíček produktů
Walmark
Program pro gravidní ženy – DVD + příspěvek na
vit. přípravek
Slevy ve vybraných zařízeních
Regionální program a podrobnosti na
www.sumavanet.cz
www.zpma.cz

info@zpma.cz

Hotel Nová Koruna, spol.s.r.o
nabízí mimo dobrou domácí kuchyni
také narozeninové oslavy pro děti,
včetně dortu od 350,- Kč.
Informace p. Končelík,
tel.: 376571318, mob.602740599
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