
,

NOVINY
INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK MĚSTA

Z obsahu

Říjen 2013
č. 10, ročník XL                                      cena 10 Kč

Úvodní slovo
Vážení čtenáři,

máme tady podzim a s ním i tra-
diční akce, které se v Nýrsku opaku-
jí každým rokem (různé besedy, kur-
zy, taneční...). Začalo nám i topné  
období a mnozí z vás připravují své 
zahrádky na příchod zimy. Zatím 
nás netrápí špatné počasí, a tak si 
můžeme užívat i opožděné houbař-
ské sezony.

V  říjnovém čísle se ještě trochu 
ohlížíme za letními akcemi, přináší-
me informace o blížících se volbách, 
vzpomínáme na všestranně nada-
ného občana Antonína Terzla i na 
zbouraný nýrský kostel a přinášíme 
pozvánky na celou řadu zajímavých 
akcí.     

Příjemné čtení za redakci Nýr-
ských novin přeje

          Ing. Martin Kříž
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Léto zájemcům o amatérské divadlo v Nýrsku opravdu přálo. Po studeném 
květnu a ubrečeném červnu plném vody hrozící záplavami, které se nám naštěs-
tí povětšinou vyhnuly (ne tak v jiných částech naší republiky), přišlo nádherné 
léto. Přiznám se, tolik sluníčka, oblohy bez mráčků, to si nepamatuji za celý svůj 
život. Téměř každý rok se udělalo na dva nebo tři týdny krásně, kdy teploty pře-
sahovaly každý den třicet stupňů, ale pak zapršelo a bylo chladněji. Ale letošní 
prázdniny opravdu stály za to, prostě dva měsíce v kuse nádhera. Ať jste si vy-
brali čas na dovolenou v jakémkoliv termínu, trefili jste se – bylo krásně. A tak 
na rozdíl od jara, kdy se rušilo, případně alespoň posouvalo na pozdější termín 
jedno představení za druhým, v létě proběhlo vše. 

První a velmi očekávaným prázdninovým představením byla slavná opereta 
Mam´zelle Nitouche (česky „Slečna Netýkavka“) v podání amatérských herců 
našeho města. Hra z roku 1883 je zřejmě nejznámější operetou skladatele Flori-
monda Hervé. Libreto k ní napsali Henri Meilhac a Albert Millaud. O český pře-
klad se v roce 1938 postaral Oldřich Nový.  (Pokračování najdete na straně 5)

Představení „Slečna Netýkavka“ v podání nýrských ochotníků.
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Z města povede do Bystřice
nová stezka

Město začalo s realizací připravované akce, a to s vý-
stavbou smíšené stezky z Nýrska do Bystřice nad Úhla-
vou. Stezka je určena pro pěší i pro cyklisty. Bude 
zčásti umístěna mezi komunikací směrem na Klatovy  
a řekou Úhlavou. Od komunikace bude oddělena svodidly, 
po celé trase bude vybudováno veřejné osvětlení a smě-
rem k řece zábradlí. Na základě výběrového řízení, kte-
rého se zúčastnilo pět firem, byly jako zhotovitel vybrá-
ny Lesní stavby, s.r.o., Nýrsko. Výstavba stezky bude do-
končena do poloviny příštího roku. Náklady na realizaci 
celé akce jsou smluvně stanoveny na částku cca 7 miliónů  
a 168 tisíc Kč. Částkou 470 tisíc Kč přispěje formou dota-
ce Plzeňský kraj.                                                              (MěÚ)

Volby do Poslanecké sněmovny 
Parlamentu ČR

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České  
republiky se uskuteční:
- v pátek 25. října 2013 od 14.00 do 22.00 hodin
- v sobotu 26. října 2013 od 8.00 do 14.00 hodin

Místem konání voleb do Poslanecké sněmovny Parla-
mentu České republiky jsou:
Volební okrsek č. 1
Volební místnost: Městský úřad, Náměstí 122, 340 22 
Nýrsko - pro voliče s trvalým pobytem v Nýrsku (uli-
ce: Dobrovského, Domažlická, Erbenova, Hodousická, 
Chodská, Kaplířova, Klatovská, Křižíkova, Luční, Ná-
dražní, Náměstí, Raisova, Riegrova, Rybářská, Strážov-
ská, Školní, U Banky, U Radnice, Úzká, V Lukách, Vrch-
lického, čp. 853, čp. 864, čp. 927).

Volební okrsek č. 2
Volební místnost: Kulturní dům, Prap. Veitla 23, 340 22 
Nýrsko - pro voliče s trvalým pobytem v Nýrsku (ulice: 
Jiráskova, Klostermannova, Kpt. Kufnera, K Zahradám, 
Milenecká, Práce, Prap.Veitla, Sídliště I, Sídliště II, Van-
čurova, Thámova, čp. 778, čp. 925, čp. 932) a pro voliče  
s trvalým pobytem ve Staré Lhotě.

Volební okrsek č. 3
Volební místnost: Základní škola, Komenského 250, 340 
22 Nýrsko - pro voliče s trvalým pobytem v Nýrsku (uli-
ce: Baarova, Boženy Němcové, Československých legií, 

Dvořákova, Elišky Krásnohorské, Havlíčkova, Husova, 
K Cihelně, Karla Čapka, Karla Hynka Máchy, Kollárova, 
Komenského, Mikoláše Alše, Nerudova, Palackého, Petra 
Bezruče, Pod Lesem, Smetanova, Šmilovského, Šumav-
ské nábřeží, Tylova, Tyršova, Žižkova, čp. 915, čp. 926). 

Volební okrsek č. 4
Volební místnost: Bystřice nad Úhlavou čp. 31 – hasičská 
zbrojnice - pro voliče s trvalým pobytem v Bystřici nad 
Úhlavou a Starém Lázu.

Volební okrsek č. 5
Volební místnost: Hodousice - společenská místnost Na 
Řáholci - pro voliče s trvalým pobytem v Hodousicích  
a Blatech.

Volební okrsek č. 6
Volební místnost: Zelená Lhota čp. 17 - společenská místnost 
U Jakuba - pro voliče s trvalým pobytem v Zelené Lhotě. 

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže 
svoji totožnost a státní občanství České republiky (plat-
ným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým 
nebo služebním pasem České republiky nebo cestovním 
průkazem). Neprokáže-li volič svou totožnost a státní  
občanství ČR některým z uvedených dokladů, nebude mu 
hlasování umožněno. 

Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede 
dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může 
obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.        (MěÚ)

INFORMACE 
Z RADNICE

Prodej  slepiček 
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, 

opět prodává slepičky snáškových 
plemen Hisex hnědý, Tetra hnědá 

a Dominant  žíhaný, kropenatý, černý, žlutý, modrý 
a bílý.

Slepičky pouze z našeho chovu! 
Stáří slepiček 15. - 19. týdnů,  

cena 149 - 170 Kč/ks 
- v začátku snášky 178 Kč/ks

Prodej se uskuteční: ve středu 23. října 
Nýrsko - u vlakového nádraží - v 17.50 hod.

Případné bližší informace  
(po - pá od 9 do 16 hod.) na tel.: 

728 605 840, 728 165 166, 415 740 719

Při prodeji slepiček zajišťujeme novou službu 
- výkup králičích kožek, 

cena 15 - 22 Kč/ks

Příspěvky do Nýrských novin zasílejte 
na e-mail: nyrskenoviny@gmail.com
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JAK SE U NÁS ŽIJE?

Další poplatek, který si v našem seriálu probereme, se 
týká většinou podnikatelů. Jde o poplatek za užívání veřej-
ného prostranství, který se vybírá za jeho zvláštní užívání. 
Tím se rozumí provádění výkopových prací, umístění do-
časných staveb a zařízení sloužících pro poskytování pro-
deje a služeb, umístění stavebních nebo reklamních zaříze-

Ceny vyhrazeného parkování se výrazně liší

Město Cena
Domažlice 10 000 až 36 500,- Kč za místo
Horažďovice 2000,- Kč za místo
Horšovský Týn 1500,- Kč za místo
Janovice nad Úhlavou 4200,- Kč za místo
Kašperské Hory 10 000,- Kč za místo
Klatovy 600,- až 1500,- Kč za m2

Nepomuk 3000,- Kč za místo
Nýrsko 150 Kč za m2

Strakonice 3000,- Kč za místo
Sušice 5000,- Kč za místo
Tachov není paušál

Tabulka porovnává výši paušálu v jednotlivých centrech měst za vyhra-
zení trvalého parkovacího místa na rok (uvádí se za m2 či za celé stání). 
Parkovací místo je většinou velké 10 - 14 m2.

ní, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, 
umístění skládek, užívání tohoto prostranství pro reklamní 
akce a vyhrazení trvalého parkovacího místa. 

Jde o poměrně širokou problematiku s různými sazba-
mi, proto jsme se tentokrát zaměřili jen na poplatek za vy-
hrazení trvalého parkovacího místa. Ten se ve městech po-
čítá dvěma způsoby - na m2 a den (v řádech několika ko-
run), nebo paušálem nejčastěji na rok. Ve druhém případě 
se poplatek výrazně liší. Nejvyšší je ze sledovaných měst 
v Domažlicích a v Kašperských Horách (náměstí). Jeden 
z nejnižších naopak v Nýrsku. V některých městech je na-
víc rozdělen podle toho, zda se jedná o stání pro osob-
ní či nákladní automobil (v našem přehledu sledujeme jen 
za osobní auto), či zda je parkovací místo v centru nebo  
v jeho okolí (Domažlice, Klatovy). Roční paušál města se 
uvádí za m2 či častěji za celé parkovací stání.             -mk-                                                                       

V okolí města houby
zatím rostou

Psala jsem to již na ji-
ném místě tohoto čísla Nýr-
ských novin. Počasí v létě 
bylo opravdu nádherné. Po 
špatném jaru přišlo slunečné 
léto, takže na polích a na za-

hrádkách se rostliny – zelenina, květiny, vzpamatova-
ly a zaskvěly se v plné kráse. Pravda, ne vše se podařilo 
zachránit, ale obilí dozrálo včas a po celou dobu skliz-
ně sluníčko také svítilo, takže to nakonec docela dob-
ře dopadlo. Úrodu jsme tedy ze zahrádek mohli sklidit 
včas, dříve než začátkem září přišel déšť a chladno. No 
nevadí, na zahrádkách hotovo, tak se vypravíme třeba 
do lesa na houby. Po celé léto bylo v lese sucho, tak zá-
řijové deště navlhčily podhoubí. A najednou to tu bylo, 
během několika dnů začali houbaři chodit s plnými ko-
šíky. Hlavně hřiby. A bylo jich opravdu hodně. Až po 
dvou týdnech se přidaly další druhy hub. Zvláštní bylo, 
že se houby v takovém množství objevily v okolí Nýr-
ska a přehrady. Na Domažlicku prý nic moc neroste. 
Tak nevím, čím to je. Ale přiznám se, moc nad tím ne-
přemýšlím, hlavě že přinesu plný košík a mohu si něja-
ké usušit na zimu, nebo si pochutnat na smaženici, pe-
čených houbách se šlehačkou, nebo na řízkách z hub. 
Mňam, to je dobrota. Přeji i vám, ať máte plný koš. Jen 
pozor, sbírejte pouze ty houby, které znáte, ať se spolu 
zase setkáme u příštího vydání Nýrských novin.

           Jitka Vlková
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Bohatá Šumava
Záměrně jsem si zvolil takovýto titulek, přestože chci 

psát něco o činnosti muzea a ne přímo o krásách Šumavy. 
Ale nejde to bez toho, protože jsme to v plné míře uviděli, 
když jsme se vydali na dva samostatné výlety po královác-
kých rychtách. Nebyl nás sice ani jednou plný autobus, ale 
tak pěkné výlety jsem už dlouho nezažil. K již zmíněným 
krásám musíme přičíst počasí jako na objednávku, zvláště 
při druhém výletu, a také průvodce, pana Jardu Svobodu, 
který byl na výlety perfektně připraven a pověděl nám mno-
ho zajímavých informací. A jako dobrou tečku jsme ještě na 
hřbitově ve Stachách objevili hrob posledního rychtáře staš-
ské rychty. Nejsmutnější byl ovšem pohled na údolí, kde bý-
vala rychta stodůlecká. Nejen, že byl prostor zarostlý a až 
na jeden přístřešek neudržovaný, ale ještě tam stály i tabul-
ky upozorňující na zákaz vstupu, protože v bývalém vojen-
ském prostoru je ještě nevybuchlá munice. To tedy to hospo-
dářství vedeme…

Z NÝRSKÉHO MUZEA
Tobogán

V klubku kluků to spiklenecky šumělo. Hlavy u sebe, ně-
kteří z nich měli vykulené oči a jiní otevřené pusy. Bedřich, 
kterému ale říkali Béďa, se zaujetím vyprávěl, co slyšel od 
otce. Že prý, když byl jeho otec kluk, přijel do města na pouť 
několikrát tobogán. Spolužáci to slovo slyšeli poprvé a vů-
bec nevěděli, o co jde. Béďa jim tedy vyprávěl to, co slyšel 
od otce. „No, dřevěná věž, na ní je namontované dřevěné ko-
ryto s vyhlazeným dnem, se všelijakými zatáčkami. Za koru-
nu dostaneš tlustý hadr nebo polštářek a svištíš dolů, div že 
v zatáčkách nevyletíš ven. Už jsem si vloni myslel, že to při-
vezli, ale byla to „lochneska“. Táta říkal, že s tím přijížděli 
každý rok, tak to by bylo, aby to nepřivezli letos.“ Béďa vy-
právěl tak přesvědčivě, že se kluci nemohli dočkat až zazvo-
ní. Tušili, že se na náměstí sjíždějí vozy naložené až k prask-
nutí. Kdyby se jim podařilo uhádnout, co se letos na náměstí 
objeví ještě před začátkem poutě, víte, co by to bylo za důle-
žitou informaci? Jak by ostatní kluci záviděli?

Ale z těch latí, podpěr, špalků a pomalovaných dílů se ne-
dalo zjistit nic. Jednou se zdálo, že tobogán je určitě nalože-
ný na těch vozech, co stojí u zdi kostela, jindy zase, že už ho 
začali stavět mezi benzinovou pumpou a řezníkem. Nakonec 
to zůstalo při „klecích, velkém řetízáku a lochnesce s košíky 
na házení míčem“. Nezbývá než si počkat do příštího roku. 
Vždyť přece táta říkal, že tobogán vozili každý rok!

Ještě pár let snil Béďa o tobogánu. Pak začali přijíždět 
s autíčky, se strašidelným hradem, plným všelijakých světel, 
ale to už měli odrostlí kluci jiné zájmy. Na tobogánu by se 
stejně holky bály.                                        Karel Velkoborský

Účastníci výletu po králováckých rychtách.

Na prvý výlet přijeli i nějací zájemci z německé strany  
a i oni se zapojili svými znalostmi kraje do vzpomínání, kdy 
ještě bylo vidět osídlení jednotlivých rychet. Co mě ale potě-
šilo nejvíce, bylo, že přijeli i takoví, kteří nám chtějí pomoci 
s naší snahou vybudovat Park paměti nýrských literátů. Pan 
Friedrich Hornik nám přivezl informace a kontakty na rodi-
nu Hanse Multerera. To má pro nás velkou cenu, protože od-
padá možná i náročné pátrání po rodině.

A teď pozvání. Od 15. října se otvírá výstava s jednodu-
chým názvem „Josef Blau“. Během ní proběhne křest knihy 
PhDr. Marie Majtánové „Piruety na ostří nože“, což je belet-
risticky zpracovaný životopis Josefa Blaua. Když jsme z něj 
při konferenci měli příležitost slyšet úryvek, musím se při-
znat, že se velmi těším, až se do románu začtu. Sama výsta-
va vlastně bude uzavírat celý blok aktivit, které jsme během 
roku osobnosti Josefa Blaua věnovali. 

A začneme se chystat na rok příští.  
Karel Velkoborský, Muzeum Královského hvozdu
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Andílek s ďáblem v těle...
Pokračování ze strany 1

Příběh o hravém andílkovi s ďáblem v těle – klášterní 
schovance Denise, která díky svému učiteli zpěvu Céles-
tinovi podlehne lákadlům divadelních prken, je nesmírně 
vtipnou konfrontací tří rozdílných světů: kláštera, divadla 
a kasáren. Na amatérské divadlo docela velký úkol. Všich-
ni jsme byli zvědaví, jak se s tím herci poperou. Když si 
ještě uvědomíte, že kvůli velmi špatnému červnovému po-
časí, neměli herci téměř možnost vyzkoušet si hru přímo 
na jevišti. 

Plni očekávání jsme přišli v neděli 7. července do Lesní-
ho divadla. A jak to dopadlo? Nádhera, paráda, úžasné…! 
Zvládli to. Před představením sice v jejich řadách vládla 
nervozita, která ale s prvními větami opadla. Všichni herci 
nás provedli známým představením, obohaceným dokonce 
o několik vlastních nápadů, zdárně do konce. Chvílemi bylo 
slyšet také publikum, jak si s herci společně zpívá. Dokon-
ce i paní režisérka Bohunka Mejcharová své „ochotníky“ 
pochválila. Bylo vidět, že když o něco jde, dokážou společ-
ně zabrat. A že jsou opravdu dobrá parta, to jste mohli vi-
dět i při svatbě jedné z nich – Dany Pomahačové, kdy jí při-
šli kolegové společně popřát. A nebyli by to oni, kdyby si 
pro obveselení nepřipravili malé „divadýlko“. Nám divá-
kům ale letos zbývá jen čekat, co si pro nás připraví přes 
zimu na další sezonu, a mezi tím se podívat, jak na tom byla 
konkurence. 

Amatérským představením totiž ještě nebyl konec. V létě 
jste mohli zajít na šermířské představení skupiny Romanti-

Ochotníci přišli na svatbu v kostýmech.

ka z Plzně s názvem „Loupežníci“. V srpnu nás čekali naši 
staří známí z Divadla Strašín s hrou „Za scénou“. Pak nýr-
ští zopakovali loňské představení plné písniček „C´EST LA 
VIE“. Známé dílo „Čtyři vraždy stačí, drahoušku“ k nám 
přivezli divadelníci ze Sušice. Posledním prázdninovým 
představením byla repríza „Mam´zelle Nitouche“. 

Bohužel se začátkem září se opět pokazilo počasí, tak-
že jsme přišli o komedii divadla Kbel „Proutník pod pantof-
lem“. Posledním představením se tak staly 22. září „Šumav-
ské pověsti“ Divadla Rynek.

A teď nám zbývá buď si zajet do nějakého kamenného 
divadla do většího města, nebo si počkat na příští sezonu, co 
nám v Lesním divadle přichystají.                   Jitka Vlková

Dovoluji si vás pozvat na cyklovýlety do blízkého  
i vzdálenějšího okolí Nýrska. Tyto výlety jsou určeny  
pro všechny přátele cyklistiky a to zejména na hor-
ských a trekových kolech. V žádném případě se nejedná 
o sportovní akci, ale o výlet, kde si ukážeme krásy oko-
lí Nýrska, nádherné výhledy, kulturní památky a přírodní  
zajímavosti.

Sobota 5. 10. v 9.00 hod. - pojedeme od informačního 
centra okolo města v rámci Dne turistiky v Nýrsku.

Trasa: Nýrsko - Bystřice nad Úhlavou - Nové Pocíno-
vice - Liščí (hájovna) - Svatý Bernard - U Račína - Suchý 
Kámen - Horní Polánky - Stará Lhota - Matějovice - Dě-
poltice - Žíznětice - Blata - Starý Láz - Bystřice nad Úhla-
vou - Nýrsko (http://www.cykloserver.cz/f/df21134994.

Na trase, která je dlouhá okolo 50 km, pojedeme po 
asfaltových, lesních a polních cestách. Doporučuji horské 
kolo. Výlet je vhodný pro aktivní cykloturisty - místy je 
větší převýšení.

Sobota 26. 10. v 9.00 hod. - od informačního centra po-
jedeme na Ostrý (1293 m n.m.) a poté v kempu ukončíme le-
tošní cyklistickou sezonu.

Trasa: Nýrsko - Zadní Chalupy - Ostrý -  Nýrsko.

Říjnové cyklovýlety z Nýrska 
Na trase, která je dlouhá okolo 50 km, bude větší převý-

šení. Výlet je vhodný pro aktivní cykloturisty. Většina tra-
sy vede po asfaltových komunikacích a zpevněných ces-
tách, zbytek tvoří lesní cesty. Doporučuji horské kolo. Ne-
zapomeňte s sebou průkaz totožnosti, pojištění do zahraničí 
a svačinu na celý den.

V případě nepříznivého počasí, nebo pokud se vám ne-
chce do kopce, se od 15.00 hod. sejdeme v nýrském kempu, 
kde zhodnotíme a ukončíme letošní sezonu. Všichni přízniv-
ci cyklistiky jsou vítáni.

Na všechny výlety doporučuji trekové nebo horské 
kolo v dobrém technickém stavu, přilbu na kolo a dobrou 
náladu. V průběhu výletu zastavíme někde na občerstvení, 
jinak je dobré mít s sebou pití a tyčinku nebo sušenky. Za-
stávám názor, že co se nedá vyjet, se nechá vytlačit. Vždy 
se bude tempo řídit podle méně zdatných. Na křižovatkách 
se čeká na posledního. Výlet je bez poplatku.

Bližší informace:
František Bechyně
Mob.: +420 605 412 193
E-mail: bechyne@posumave.cz; www.posumave.cz
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Ahoj prázdniny! 
Pokračování ze zářijového čísla

V záříjovém čísle Nýrských novin 
jsme stručně připomněli první část 
letních táborů DDM Nýrsko. Nyní 
představujeme zbytek.

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE

Za hranice všedních dnů
Kdo má rád plavání, vodní sporty a jen tak si v létě 

užívat, ten si nikdy nenechá ujít tábor, během kterého  
navštěvujeme vodní parky v německém Lamu, letos nově 
také v Bad Kötztingu. Za poznáním jsme vyrazili do sklár-
ny v Arnbrucku. Kdo tam ještě nebyl, doporučujeme! Děti 
se vydovádí, poznají nové možnosti k rekreaci a když tá-
bor končí, je  všem líto, jak rychle utekl. A tak zase příš-
tí prázdniny.

Florbalový tábor 1
Sportovci nezaháleli ani o prázdninách a hráli florbal 

jako o život. Na konci soustředění sehráli turnaj.
Crazy tábor

Záhady, hry, rébusy, hlavolamy a další zábava pro chyt-
ré hlavičky.
Záhada Sherlocka Holmese

Angličtina trochu jinak ve spojení s výletem i nočním 
dobrodružstvím.
Gymnastické soustředění

Školní rok klepe na dveře, je třeba rozcvičit svaly. Malé 
gymnastky se každoročně schází poslední srpnový týden, 
aby se společně připravily na nadcházející období. 
Florbalový tábor 2

Malí florbalisté už se také nemohli dočkat a florbalo-
vou hokejku zapřáhli už o prázdninách.    
Kvak a žbluňk

Přírodovědný tábor byl letos zaměřený na život ve vod-
ních tocích, za kterými děti cestovaly.  Děti navštívily sád-
ky v Milencích, ZOO v Plzni, prameny Úhlavy i přečerpá-
vací stanici na Černém jezeře. Výlety byly krásné a pouč-
né a děti si odnesly celou řadu zážitků. 

Ať žijí duchové
Turisté z jiných míst naší republiky jezdí na Šumavu za 

cyklistikou a my tady bydlíme. Proto je i pro nás cyklisti-
ka jedním z nejoblíbenějších ale také nejnáročnějších tá-
borů. Během týdne děti najezdí spoustu kilometrů, co se 
nedá vyjet, klidně vytlačíme. Cyklostezky známe ze všech 
stran. K tomu luštíme rébusy, zkoušíme zručnost a šikov-
nost v dalších oborech – letos to byla střelba ze vzduchov-
ky. Také si sami vaříme. Úspěšně. Tábora se zúčastnilo 
36 cyklistů a abychom se vzájemně lépe užili, tak jsme ve 
čtvrtek vůbec nešli domů a zůstali jsme až do pátku. Pro-
tože nás čekala noční stezka odvahy na nýrské sjezdovce.  
Tak tedy „Ať žijí duchové!“                     Pavlína Karlovská

Městský úřad Nýrsko
Úřední hodiny

pondělí a středa 8 - 17 hodin,
úterý 8 - 15 hodin, 

čtvrtek 12 - 15 hodin
pátek 8 - 14.30 hodin 
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Z NÝRSKÝCH ŠKOL
Základní škola, Školní ul. 

Novinky školního roku 2013/2014
uNový školní rok zahájen!  –  odpočatí, vyslunění jsme 
si pomalu a nenásilně začali zvykat na každodenní škol-
ní povinnosti. Sešli jsme se ve větším počtu než v minu-
lém školním roce, přivítali jsme nové pedagogické pra-
covníky a především 28 nových, sympatických prvňáč-
ků. Doufáme, že následující dny, týdny a měsíce školní-
ho roku nejen „přežijeme“, ale hlavně dobře a smyslupl-
ně prožijeme!
uNovinky v oblasti vzdělávání  –  ve školním vzdě-
lávacím programu máme nově zařazena témata: finanč-
ní gramotnost, dopravní výchova, korupce, obrana vlas-
ti, ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných udá-
lostí a zdraví. Žáci 7. – 9. ročníku zahájili povinnou výu-
ku druhého cizího jazyka.
uCeloroční celoškolní projekt „Fantazií k vědění“  –  
toto zaměření velmi úzce koresponduje s naším ŠVP, pro-
tože se jím snažíme podporovat kreativitu našich žáčků. 
Jsme si vědomi, že fantazie provází lidské myšlení od sa-
mého vzniku lidstva, protože právě díky ní spělo lidstvo 
kupředu. Právě dětem je tato „obrazotvornost“ velmi blíz-
ká a mnohdy ji při setkání s realitou opouštějí. My ji na-
opak chceme v průběhu letošního školního roku výrazně 
podporovat a posilovat. Fantazie a představivost jsou jed-
ním z klíčových faktorů pro budoucí úspěšnost, a to nejen 
u nadaných dětí. Někdo může být fantazií obdařen boha-
tě, někdo méně, ale je potřeba ji systematicky a soustavně 
rozvíjet. A to nejen v uměleckých předmětech, ale i v hu-
manitních a přírodovědných předmětech. Lidská fantazie 
prý nemá mezí, takže uvidíme, kam nás za hranice běž-
né reality fantazie našich žáčků zanese a jak jim tyto fan-
tazijní prožitky pomohou při uchopování světa reálného.

uVybavenost školy v oblasti ICT  –  zapojením školy 
do již druhého projektu financovaného z ESF jsme velmi 
dobře vybaveni moderními komunikačními technologie-
mi. V současné době mohou všichni vyučující využívat 
ve třídách počítačové vybavení  ve spojení s dataprojek-
torem a plátnem nebo interaktivní tabulí (5), pro domá-
cí přípravu mohou požít 8 notebooků. Žáci mají ve škole  
k dispozici 19 PC. Všechny pracovní stanice jsou připoje-
ny interní počítačovou sítí k internetu.

uRekonstruovaná tělocvična – zlepší podmínky školy 
v oblasti sportu a aktivit s ním souvisejících; využíváme 
ji však i jako místo pro společná celoškolní setkání. Díky 
zájmu zřizovatele, Města Nýrska, zastoupeného panem 
starostou Ing. M. Rubášem a Ing. J. Necudou, se již „hod-
ně pamatující“ tělocvična v průběhu června – září 2013 
proměnila v prostor, který odpovídá současným trendům 
a nabídne žákům i možným zájemcům o pronájem moder-
ní a hezký prostor pro pohybové aktivity.

  Mgr. Alena Linhartová

DDM Nýrsko oznamuje, že byl zahájen podzimní kurz tance a společenské výchovy, těšíme se na vaši návštěvu.
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Pan Antonín Terzl (*11. 6. 
1910 Předslav u Klatov, +22. 
4. 1997 Nýrsko) pocházel ze 
skromných poměrů z chaloupky 
v Nedaničkách u Předslavi, kde 
prožil své dětství. Vyučil se zá-
mečníkem ve Škodovce v Plz-
ni. Povinnou vojenskou službu si 
odsloužil na útvaru v Domažli-
cích. Po vojně se oženil s Barbo-
rou Strnadovou z Habartic a 7 let 
žili v Plzni. Po válce v roce 1946 

Antonín Terzl a jeho fotografie

i pozdější proměny Nýrska, ma-
loval, vypaloval do dřeva. Byl 
u zrodu fotokroužků v Nýrsku 
i v Klatovech. Věnoval se také 
hudbě. Hrál na lesní roh, trubku, 
basu a bicí. Jako muzikant hrál 
v kapele pana Fürbachera, kte-
rý svého času učil v LŠU Nýr-
sko. Hrál v orchestru, který do-
provázel divadelní představe-
ní v Lesním divadle. Našel si  
v Nýrsku přátele, s nimiž měl 
společné zájmy. Byli to pan 
Hrach – místní fotograf profe-
sionál a pan Hynek Pulánek, se 
kterými ho pojil zájem o histo-
rii a o Šumavu. Antonín i díky 
tomuto spojení fungoval pozdě-
ji velmi úspěšně jako turistic-
ký průvodce. Zužitkoval tak své 

znalosti. S prvotním nápadem založit v Nýrsku muzeum 
přišli pan Pulánek a A. Terzl. K realizaci tehdy bohužel 
nedošlo, ale oba cítili potřebu uchovat znalosti o historii 
Nýrska a připomínat je veřejnosti. Jeho další zálibou byly 
malé motocykly. Na Pionýru dojel až do Polska a na Slo-
vensko. Trempoval, tábořil, na kajaku sjížděl řeky. Uměl 
opravit cokoli, se vším si dle pamětníků věděl rady. V prá-
ci ho znali jako velkého pracanta. K padesátým narozeni-
nám byl oceněn v Okule jako nejlepší pracovník. Byl dob-
rovolným hasičem a vedl kroužek malých požárníků. Měl 
cit pro kresbu a v mládí psal básně. Ale především vždy 
zůstával skromným člověkem. Jeho osobní život pozna-
menaly ztráty jeho nejmilejších - syna, dcery, manželky  
a zetě. Své životní poslání dokončil beze zbytku. Pomá-
hal dceři s výchovou tří vnuček. Ještě v 86 letech se vracel  
v dobré náladě z pěších výletů z Ostrého. Bohužel se už 
nedožil úspěšné výstavy „Šumavské kořeny“, kterou při-
pravoval v Nýrsku s panem Pulánkem. Skromně na tento 
svět přišel a skromně z něj odešel. 

V článku zavzpomínala paní Sylva Kalianková na na-
šeho bývalého spoluobčana Antonína Terzla. Proved-
la Vás jeho životem, který byl plný nejen práce, ale také 
elánu, kreativity, zájmů, koníčků… Pokud máte zájem se-
známit se s částí jeho tvorby, jste srdečně zváni na vý-
stavu „Kulturák objektivem Antonína Terzla“ v restaura-
ci kulturního domu v době od 11. října do 15. prosince  
(v provozní době restaurace). Můžete si prohlédnout dnes 
již historické fotografie nýrského amatérského fotografa 
Antonína Terzla z opravy kulturního domu v padesátých 
letech, doplněné o starší snímky KD.

Srdečně Vás zvou autoři výstavy 
Soňa Hladíková, Radek Adamka 

a Sylva KaliankováÚpravy kulturního domu na snímku Antonína Terzla.                                 

se manželé přestěhovali do Nýrska, kde zakoupili domek  
v Lesní čtvrti, a Antonín začal pracovat v Okule. 

Antonín už od mládí fotografoval. Tehdy to byl dra-
hý koníček. Fotil nejen rodinu, ale i město, okolí, přírodu. 
Byl to právě Antonín Terzl, kdo spolu s panem Hrachem 
nafotil cenné snímky z bourání nýrského kostela na ná-
městí a části náměstí v sedmdesátých letech. Fotografoval 

Antonín Terzl.                               
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Proč do toho jdu? Jako poslanec jsem se snažil zlep-
šit české zdravotnictví. Chtěl jsem, aby lidé dostali u léka-
řů co nejlepší péči. Spolu s kolegy jsem napsal a podpo-
řil zákony, které legalizují nadstandardní péči o nemocné 
a přestože Ústavní soud rozhodl jinak, nechci opouštět bo-
jiště. Znáte ten pocit z něčeho nedodělaného? Zrušení na-
šich návrhů totiž považuji za obrovskou chybu a dokon-
ce za asociální krok, který paradoxně iniciovala sociálně  
orientovaná strana. Když přijde člověk do oční optiky, 
může dostat buď brýle předepsané a placené zdravotní po-
jišťovnou, anebo si vybrat a doplatit lepší obroučky. Nitro-
oční čočku ale musí přijmout takovou, jakou se mu zdra-
votní pojišťovna rozhodne uhradit. V opačném případě si 
při implantaci lepší čočky musí zaplatit celý výkon sám. 
Není to diskriminace? Každý přece máme stejný nárok 
- jako řádní plátci zdravotního pojištění, protože jde jen  
o doplatek za nadstandardní materiál. 

Moji motivaci zvyšuje přesvědčení o tom, že dělám 
správnou věc.  Pacienti znají moje názory, vědí, že jsem do 
velké politiky vstupoval proto, abych pro ně mohl udělat 
víc, než jako doktor svázaný v léčbě nesmyslnými naříze-
ními. Volební program TOP 09 je racionální, nepopulistic-
ký a realizovatelný. Budu za ním stát kdekoliv: jedno, jest-
li to bude v parlamentní lavici, nebo v ordinaci s pacienty.

MUDr. Michal Janek
kandidát TOP 09

do Poslanecké sněmovny P ČR

Proč do toho jdu?
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Požární útok domácího ženského družstva.                                    

Vždy jednou za rok připadne na náš sbor pořádání jed-
noho kola Pošumavské hasičské ligy (PHL). Stejně tomu 
bylo i letos. Zároveň se s touto soutěží koná Memori-
ál Václava Nejedlého. Termín byl oproti minulým rokům 
posunut o jeden týden dříve. Letos na sobotu 24. srpna. 
Již v pátek jsme se sešli v hasičské zbrojnici a připravili 
si všechny věci potřebné pro uspořádání soutěže. Jelikož 
se jednalo o již dvacátý ročník memoriálu, muselo být vše 
perfektní. Na hřišti jsme postavili stan pro diváky a namě-
řili jsme dráhy. 

V sobotu v sedm hodin ráno jsme provedli posled-
ní úpravu hřiště a zázemí pro občerstvení. Kolem devá-
té hodiny začali přijíždět první soutěžící. Začátek soutě-
že byl naplánován na desátou hodinu. Proběhla rozprava  
a ve čtvrt na jedenáct se již první družstvo připravovalo 
na základně k provedení požárního útoku dle pravidel po-
žárního sportu. Časomíra byla OSH Klatovy a terče jsme 
měli nástřikové o objemu deset litrů. Celkem se do soutě-
že přihlásilo dvacet družstev (šest ženských a čtrnáct muž-
ských). Závodilo se ze dvou stavů a soutěž tak plynule 
ubíhala. K příjemné atmosféře soutěže jistě přispěl i mo-
derátor Jan Adamec, který vše super komentoval a přiná-
šel spoustu informací o soutěžních družstvech. Kolem po-

ledního byla liga odběhnuta. Po malé přestávce byla vy-
hodnocena a družstva, která chtěla, se mohla přihlásit do 
Memoriálu Václava Nejedlého. Naše ženy skončily na 
krásném třetím místě a Muži I („Jogurti“) taktéž. Druž-
stvo Muži II („Staříci“) obsadilo šestou příčku.

Čas potřebný pro výměnu terčů za naše sklopné byl vy-
plněn ukázkou našich starších členek v provedení požár-

 Nýrské kolo Pošumavské hasičské ligy
doplnil jubilejní ročník memoriálu 

Závan podzimního chladu již přemohl léto a tma neúpros-
ně prodlužuje studené večery. Nastal čas stvořený pro vyprá-
vění i naslouchání. Před staletími byl u našich keltských ro-
dových klanů tento způsob komunikace dokonce tradiční. 

V předávaných příbězích svěřených jen paměti bardů se 
odrážela především metamorfóza života, víra ve věčný ko-
loběh a znovuzrození. Bájní hrdinové vstupovali do nadpři-
rozeného světa bohů i do života překrásných královen; vy-
právělo se ale také o moudrosti druidů, o darech víl a velké 
moci čarodějek. Později, na štěstí pro nás, fragmenty těchto 
básnických vizí a legend zaznamenali středověcí písmáci…

Je známo, že keltský Nový rok připadal již na listopado-
vý svátek Samhain. Ten světlem ohníčků ohlašoval čas zá-
světí a zimy. Pro bojovné Kelty navíc představoval i chvíle 
klidu, míru a přátelství - se světem mrtvých i živých. 

Pokud chcete získat alespoň malou účast na kráse kelt-
ského duchovního světa a vychutnat si keltskou družnost 
protkanou poezií a oslavnými příběhy, zároveň s vůní a chu-
tí svařeného vína, pak vás srdečně zvu (již s měsíčním před-
stihem) 8. 11. 2013 od 19. hodin na listopadový poetický 
večer do Cukrárny Manuel Coffe na nýrském náměstí. 

„U dveří směrem západním, na straně, kde padá slunce  
k obzoru…“ bude se těšit průvodkyně večerem                                                                                                                                 

Soňa Křečanová

Keltský večer aneb připomínka svátku Samhain
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ního útoku dle pravidel, podle kterých se soutěži-
lo před čtyřiceti lety. Vše okomentoval Jaroslav  
Hrdlička. Útok se ženám podařil a byly po záslu-
ze odměněny potleskem od přítomných diváků.

Nyní již nic nebránilo v zahájení dvacátého 
ročníku Memoriálu Václava Nejedlého. Soutěž se 
konala na jedno kolo a startovalo se ze dvou stavů 
najednou. Nejlepší čtyři ženská družstva (a nej-
lepších osm mužských) postoupila do dalších vy-
řazovacích bojů. Protože se přihlásilo pouze šest 
družstev žen, postoupily čtyři nejlepší rovnou do 
semifinále. Mužských družstev bylo čtrnáct, po-
stupovaly tedy nejprve do čtvrtfinále. Zde se již 
soutěžilo vyřazovacím způsobem. Výherce po-
kračoval do dalšího kola. Domácím celkům se da-
řilo, a tak se naše družstvo žen utkalo se ženami  
z Pačejova o třetí místo a podařilo se mu po vy-
rovnaném útoku toto družstvo porazit. Mezi muž-
skými družstvy dokonce družstvo Muži I („Jogur-
ti“) postoupilo až do samotného finále. Zde už bo-
hužel nestačilo na celek z Dehtína a obsadilo tak 
druhou příčku. Kompletní výsledky obou soutě-
ží může případný zájemce najít na www.sdhnyr-
sko.mypage.cz.

Co říci závěrem? Počasí nám přálo, soutěž se 
obešla bez zranění a nesla se v přátelském duchu. 
Poděkování patří sponzorům, soutěžním druž-
stvům a divákům, kteří si našli trochu času a při-
šli nás podpořit.

     Ladislav Sýkora                           
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V letošním roce jsme vzpomněli 40 let od zboření kos-
tela Čtrnácti svatých pomocníků, který stál na náměstí  
v Dolním Nýrsku. Kostel byl postaven iniciativou nýr-
ských měšťanů, kteří také nesli náklady na jeho stavbu. Ta 
byla podle tradice financována sbírkou, kterou dělali zá-
stupci města po světě. Dva z těchto prosebníků se prý ne-
vrátili, snad byli přepadeni.

Kostel byl vysvěcen 9. října 1712. Zasvěcení 14 sva-
tým pomocníkům bylo poměrně rozšířeno v Bavorsku 
a mělo být ochranou proti nemocem, zejména moru, je-
hož tehdy aktuálně poslední epidemie skončila roku 1711. 
Stavba byla provedena z lámaného kamene a její kněžiště 
bylo obráceno k západu. Patronátní právo ke kostelu měla 
bystřická vrchnost (tehdy Diviš Koc z Dobrše - +1717).

Autorem návrhu na stavbu byl Markus Antonius Gil-
metti. Tento klatovský stavitel italského původu se naro-
dil roku 1662 ve městě Como blízko stejnojmenného je-
zera v severní Itálii. Od roku 1684 snad působil na chude-
nickém panství. Podle zápisu v poběžovické matrice uza-
vřel 22. ledna 1686 „zedník“ M. A. Gilmett sňatek s Bar-
barou, dcerou tamního měšťana a řezníka Jana Spinnerla.

Interiér zdejšího kostela byl zmenšeninou klatovského 
dominikánského kostela sv. Vavřince, jenž Gilmetti stavěl  
v letech 1694 - 1709. Zvnějšku si kostely nijak podobné ne-
byly. Klatovský kostel má na rozdíl od toho nýrského dvě 
věže a vstupuje se do něj po schodech. Gilmetti mimo to na-
vrhl také stavbu kostela sv. Anny na Tannabergu u Všerub, 
který vznikal ve stejnou dobu jako kostel v Dolním Nýrsku.

Gilmetti v době stavby snad v Nýrsku bydlel, podle pra-
menů zde od roku 1709 vlastnil dva selské dvory. V té souvis-
losti je zmiňován i jeho syn Nikolaus. Mezi roky 1718 - 1721 
přestavoval kostel v Javorné. Podílel se i na dalších stavbách 
v Poběžovicích a v Čachrově, kde také roku 1730 zemřel. 

Kostel 14. svatých pomocníků byl pak po dlouhá léta 
středobodem náměstí. Na dobových fotografiích můžeme 
spatřit četná slavnostní shromáždění, která se ve městě kona-
la právě na tomto místě.

Kostel byl stižen požárem, při němž mu roku 1867 sho-
řela střecha. Oheň vypukl 1. září v 9 hodin večer mezi čp. 88  
a 87 a tyto domy včetně čp. 86 shořely. Zvony byly teh-
dy spuštěny pomocí lan, byly však velmi poškozeny. Zni-
čeny byly i věžní hodiny. Novou střechu získal kostel až  
v roce 1872, předtím byl provizorně zakryt prkny. Toho roku  
20. února si obec stěžovala na patronátním úřadu v Bystři-
ci, neboť obyvatelstvo Dolního Nýrska shledalo „že žádný 
důvod neospravedlňuje takovýto postup úřadu (zřejmě likna-
vý), když křesťané nemohou být zvonem svoláváni k modlitbě 
a zvony nemohou zaznít ani v případě požáru...“ Do věci se 
vložil i tehdejší okresní hejtman, a tak na podzim roku 1872 
byla opravena věž kostela a do ní vsazeny zvony nové, na je-
jichž odlití se použil materiál ze zvonů původních, zničených 
požárem. Slavnostně posvěceny byly 20. října jmény Barbara 
a Walburga.                                               (Pokračování příště)

PhDr. Lenka Sýkorová

Z historie:
zaniklý nýrský kostel






