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In-line dráha obohatila
nabídku sportovních aktivit
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Úvodní slovo
Vážení čtenáři,

v létě na Vás čeká celá řada 
kulturních, sportovních i spole-
čenských akcí. Určitě si alespoň 
na některé z nich najděte čas. Po-
kud narazíte na něco zajímavé-
ho, určitě nám napište. O letních 
prázdninách vycházíme opět jako 
dvojčíslo. To znamená, že Nýrské 
noviny vyjdou až začátkem září. 
Tato informace je zvláště důležitá 
pro dopisovatele.

V tomto čísle se mimo jiné do-
zvíte, jak moc pomáhá životnímu 
prostředí recyklace starých spo-
třebičů, o dalším vývoji plánova-
né těžby štěrkopísků u Bystřice 
nad Úhlavou či o prvním ročníku 
sochařského klání.

Přeji Vám za redakci našich no-
vin krásné prázdniny a příjemnou 
dovolenou.            Ing. Martin Kříž

Olomoucké tvarůžky
od Hanse Multerera - 4

 Začátek prázdnin byl ve 
znamení her a zábavy - 5

Malí rybáři museli 
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Přijďte vybrat nejlepší 
sochu ze dřeva! - 11 

Proces těžby 
štěrkopísků nekončí! - 12 

Středa 4. června byl docela hezký a příjemný den. Před 16. hodinou se blí-
žily k novému areálu pod sjezdovkou hloučky místních lidí. Přišly se podívat 
na slavnostní otevření nové in-line dráhy, kterou zde vybudovalo město Nýr-
sko. Stalo se tak na základě odpovědí žáků a mládeže v anketě, která zjišťova-
la, co jim v Nýrsku chybí. A dráha byla jednou z nich. Projekt vyhotovil pan 
ing. Koura z projektové kanceláře Adestik s. r. o., Klatovy, a vybudovala ji fir-
ma Silnice Klatovy a.s.. Díky všem těmto organizacím a Evropskému fondu 
pro regionální rozvoj jsme se mohli 4. června sejít v tomto areálu na jeho slav-
nostním otevření. Mohli jsme si prohlédnout i zázemí pro sportovce v nově 
postavené budově, kde si do uzamykatelných skříněk můžete odložit své věci  
a lze také využít toaletu nebo případně i sprchu. Součástí tohoto areálu je i nově 
zbudované parkoviště. Vše zářilo novotou a nás zvědavých se sešlo opravdu 
hodně napříč všemi generacemi.                                   (Pokračování na straně 3)

Slavnostnímu otevření nýrské in-line dráhy 4. června přálo počasí, a tak o malé i velké účastníky 
na in-line bruslích i bez nich nebyla nouze. 
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Radnice vychází vstříc zájemcům
o stavbu rodinných domů 

Město Nýrsko i nadále nabízí v lokalitě u hydroglobu 
(nad centrální kotelnou) k prodeji stavební pozemky pro 
individuální výstavbu rodinných domků o výměře 819 až 
900 m2 včetně přípojek vody, kanalizace, elektřiny a ply-
nu. V roce 2014 se počítá v této lokalitě s výstavbou ko-
munikace.  Cena pozemků je 600,- Kč/m2 včetně přípojek 
vody, kanalizace, elektřiny a plynu. 

Bližší informace na tel. 376 377 818 nebo na MěÚ  
v Nýrsku, p. Soušek, č. dveří 2, po předchozí telefonické 
dohodě. Informace o dalších pozemcích určených k vý-
stavbě naleznete na webových stránkách města na odkazu: 
http://www.sumavanet.cz/munyrsko/prodeje.as. (MěÚ)

Pokračují přípravy
na rekonstrukci Chodské ulice
V květnovém čísle Nýrských novin jsme informovali  

o přípravách na opravu Chodské ulice. Plzeňský kraj podal 
žádost o dotaci do ROPu, tato žádost byla v 1. kole hod-
nocení úspěšná. Město uzavřelo se Správou a údržbou sil-
nic Plzeňského kraje „smlouvu o sdružení zadavatele ve-
řejné zakázky“ na vypsání výběrového řízení, z něhož bude 
vybrán zhotovitel akce, neboť na úhradě se bude podílet  
Plzeňský kraj i město Nýrsko. Město již vybralo firmu Gasp-
po, spol. s.r.o., Klatovy, která zajistí plynofikaci této části 
města a výměnu a prodloužení vodovodního řadu.       (MěÚ)

Město investuje 
do tepelného hospodářství

V letošním roce město výrazně zainvestuje do úprav 
technologie tepelného hospodářství. Prvním krokem, 
který byl již zahájen, je výměna stávajících výměníků 
tepla ve výměníkové stanici. Tato zařízení i přes snahu 
provozovatele vykazují značné opotřebení a hlavně tech-
nickou zastaralost. Zařízení bude nahrazeno čtyřmi kusy 
deskových výměníků, které sníží ztráty při přenosu tepla 
do topné vody. Druhým krokem bude investice do opra-
vy dalšího teplovodního kotle přímo v kotelně. Bude se 
jednat o generální opravu tohoto zařízení. Veškeré opra-
vy budou prováděny ještě před zahájením letošní topné 
sezóny a se snahou minimalizovat i výpadky dodávek 
teplé vody. 

Další dobrou informací pro odběratele je to, že nákla-
dy na rekonstrukci výše uvedených zařízení nebudou pro-

INFORMACE 
Z RADNICE

mítnuty do ceny tepla a TUV v příštím roce. Část finanč-
ních prostředků na rekonstrukci město naspořilo v průbě-
hu minulých 5 let z nájemného, které odvádí do rozpoč-
tu města provozovatel a část bude doplněna přímo z roz-
počtu města. Celkové náklady na opravy budou ve výši 
cca 5 mil. Kč.   

Provozovatel tepelného hospodářství spolu s vlastní-
kem dlouhodobě připravují opatření ke snížení dopadů 
možného růstu cen vstupních surovin. Pokud se podívá-
me na cenovou kalkulaci výroby tepla a TUV zjistíme, že 
postupnými kroky se podařilo výrazně snížit spotřebu el. 
energie. Dalším možným krokem je snížení spotřeby spa-
lovaného uhlí a s tím spojených plateb vyplývajících z plat-
né legislativy. Jedná se o poplatky za odpadní produkty, 
vznikající při provozu tepelného hospodářství. Proto měs-
to společně s provozovatelem hledá způsob snížení množ-
ství škodlivých látek vypouštěných do ovzduší. Jednou  
z cest je například kombinace několika systémů – spalová-
ní uhlí, výroba tepla kogenerací (spalování plynu za účelem  
výroby el. energie, kdy vedlejším produktem je teplo), příp. 
další varianty. Všechny tyto úvahy vycházejí ze stanoviska 
odborníků z oboru a ze snahy provozovatele o zachování 
přijatelné ceny pro všechny odběratele.                          (MěÚ)

Rozsáhlá stavba kanalizace
je před kolaudací

Již několikrát jsme vás informovali o průběhu stavby 
kanalizace v rámci dobrovolného svazku obcí Údolí pod 
Ostrým. Dnes přicházíme s konstatováním, že stavba byla 
dokončena v termínu a v současné době probíhá příprava 
k vydání kolaudačního souhlasu na celou stavbu. Předpo-
kládáme, že proces schvalování bude ukončen v průbě-
hu měsíců července a srpna. Následně se budou moci jed-
notliví vlastníci nemovitostí připojit do vybudované in-
frastruktury. Na základě rozhodnutí vlastníka, DSO Údo-
lí pod Ostrým, si bude svazek toto dílo provozovat sám. 
Na základě servisních smluv pak budou zajišťovat někte-
ré práce zkušení odborní dodavatelé. Od tohoto rozhod-
nutí si DSO slibuje úsporu provozních nákladů a tím bu-
dou vytvořeny i předpoklady pro udržení přijatelné ceny 
pro uživatele kanalizačního systému. 

S ukončením díla takovéhoto rozsahu se většinou  
potkáváme s problémem, jak budou dodělány opravy  
dotčených komunikací, terénní úpravy apod. Jak budou 
jednotlivé komunikace vypadat, bude záviset na rozhod-
nutí zastupitelstev příslušných obcí. V případě Nýrska 
jsou na základě rozhodnutí zastupitelů města Nýrska pro-
vedeny opravy dotčených komunikací v celé šíři. Navíc 
byly uvolněny i prostředky na opravy některých navazu-
jících komunikací. Proto se v brzké době dočká opravy  
i komunikace od Lesního divadla až do Staré Lhoty.  
Součástí bude i dokončení II. etapy komunikace na  
Suchý Kámen. Na tyto práce město vyčlenilo v součtu cca 
7, 5 mil. Kč a práce zrealizuje na základě poptávkového 
řízení firma Silnice Klatovy a. s.                                             (MěÚ)
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In-line dráha obohatila...
Pokračování ze strany 1

Z otevření in-line dráhy. Poděkování patří nýrským mažoretkám  
z Domu dětí a mládeže v Nýrsku, které jako první využily tohoto zaříze-
ní ke svému vystoupení.

Městský úřad Nýrsko
Náměstí 122, 340 22 Nýrsko

tel.: 376 377 811, fax: 376 571 959, 
Úřední hodiny

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

čtvrtek 12 – 15 hodin
pátek 8 – 14.30 hodin 

Během tří krásných vystoupení mažoretek z Domu dětí 
a mládeže v Nýrsku, které nám tak zpestřily tuto slav-
nostní chvíli, nás pan starosta Miloslav Rubáš seznámil 
s průběhem výstavby areálu. A pak nastala volná zábava. 
K poslechu nám pouštěli hudbu pánové Michal Strnad  
a Zdeněk Houdek. Velkým překvapením pro příchozí bylo 
občerstvení zdarma – pití, koláčky a klobáska s chlebem. 
Malé děti si mohly pohrát na prolézačkách, skluzavkách 
nebo houpačkách. Dospělí si jen poseděli a popovídali  
s přáteli a známými. Tedy jen někteří. Spousta lidí a li-
diček už to nemohla vydržet a přinesla si s sebou brus-
le, aby mohla dráhu vyzkoušet. Přiznám se Vám, netuši-
la jsem, kolik lidí – ať starších nebo mladších – a kolik 
dětí dnes jezdí na in-linech. Byl to opravdu dobrý nápad. 
Za všechny mi nezbývá než poděkovat.                            

Jitka Vlková

Po novém chodníku budou
následovat opravy komunikací
Na spojovací chodník do Bystřice byl klatovským sta-

vebním úřadem vydán kolaudační souhlas. Schvalovacím 
řízením, které proběhlo koncem května, nebyly zjištěny 
žádné problémy provedené stavby. Již od svého dokon-
čení slouží tento chodník pěším i cyklistům. Velkým pří-
nosem je podle vyjádření paní ředitelky ústavu v Bystřici 
i pro jejich klienty. V rámci intenzivnějšího začleňování 
podnikají klienti ať samostatně nebo s doprovodem stále 
častější výlety do Nýrska a tento chodník výrazně zlep-
šuje jejich bezpečnost. V současné době probíhá zpraco-
vávání projektové dokumentace na opravu všech komu-
nikací v Bystřici. Její součástí je i oprava komunikace od 
ústavu k silnici vedoucí ke spojovacímu chodníku. Tím 
dojde k dalšímu vylepšení pohodlí a bezpečnosti chodců 
a cyklistů.                                                                (MěÚ)

Uzavření kanceláře
 technických služeb města 

Z důvodu čerpání řádné dovolené bude kancelář tech-
nických služeb uzavřena v termínu 28. 7. 2014 – 1. 8. 
2014.            Jan Hladík, ředitel                                                                  

6. ročník „Běhu zelenským údolím“ je minulos-
tí a jsme rádi, že jsme mohli společně s Vámi strávit 
příjemné sobotní dopoledne. Dovolte nám poděkovat 
za Vaši přízeň a doufáme, že se za rok opět setkáme  
v přátelské atmosféře na startu dalšího ročníku.

Poděkování patří také našim sponzorům, kterými 
byli: REFIL, Karlovy Vary; město Nýrsko; Rodinný 
hotel Zach; Čadovi; Vilímovi, Praha; Tany, Nýrsko; 
paní Vadroňová; pila Arendáš, Hamry.

Organizátoři běhu

Běh zelenským údolím
se vydařil

Kolize nejmladší závodnice.

Nejstarší účastníci běžeckého závodu.
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 Pojďme dát hlavy i síly 
dohromady!

Prosím, nelekejte se toho téměř „budovatelského“ nad-
pisu. Jinak to však napsat neumím. A přesto na tom mnoho 
záleží. Ono totiž není v silách ani dvou či tří, aby si všíma-
li všeho, co se ve městě děje. Jednou se kope tady, jednou 
tam, jednou přestavují tenhle domek, jindy zase jiný, jed-
nou se dělá generální úklid v téhle rodině, jindy zase v jiné. 
Na co že je třeba dávat pozor? Například i na obyčejné sta-
ré kresby na kusu papíru. Totiž, v Bezručově ulici v čp. 214 
bydlel až do své smrti dne 23. 6. 1945 Hans Multerer. On 
byl takový všestranně nadaný člověk, i když se nejvíce vě-
noval psaní. Rok dokonce navštěvoval výtvarnou akademii. 
A že maloval i později, jsem se nedávno zprostředkovaně 
dozvěděl od paní Čermákové. Někdejší sousedka přes za-
hradu domu, kde bydlel H. Multerer, si totiž vzpomněla, že 
po jeho smrti jim jako dětem kdosi přinesl Multererovy bar-
vy, pastelky a papíry na hraní. Já vím, že to není příliš prav-
děpodobné, ale co když se ještě někde v těch domcích ko-
lem vyskytuje Multererova kresba? A co třeba nějaké sta-
ré střepy, které najdete při rytí na zahrádce. Místo, kde stojí 
naše město je velmi historické lidské sídlo! Určitě se v tom-
to prostoru vyskytovalo i pravěké osídlení, když jsme jeho 
doklady nalezli v okolí. A což teprve pozdější osídlení, kdy 
už lidé dokázali vyrobit keramiku. Klidně nám do muzea 
přineste jakékoli střepy, my to přebereme a do popelnice to 
nepotřebné můžeme vyhodit stejně jako vy. A pokud byste 
se chystali na nějaké změny na svém pozemku, řekněte nám 
to. Třeba tam společnými silami najdeme něco, co si pone-
cháte jako památeční předmět. Může to být mince nebo prs-
týnek z poutě. Neznamená to, že si nutně všechno budeme 
chtít vzít do muzea. 

Všimli jste si, že se nahoře u „globusu“ začíná stavět? 
Už jsme tam byli s muzejní partou několikrát. Je totiž dost 
možné, že je to místo, kde tábořil doprovod císaře Karla IV. 
Pokud byste tam šli jen na procházku, prosím, dívejte se. 
O to víc, jestli jste zrovna vy majiteli pozemku v těch mís-
tech a budete kopat. Dávejte pozor, jestli se neobjeví v hlub-
ší části nějaká nápadná změna barvy hlíny nebo třeba shluk 
kamenů. Zatím nám spolehlivý důkaz schází, ale nedáv-
no jsem mluvil se zkušeným člověkem a ten potvrdil, že to 
místo splňuje všechny parametry takového tábořiště. Mezi 
znalci krajinné historie je o prostoru bývalých silně němec-
kých příhraničních oblastí velmi malé povědomí. Teprve  
v poslední době začínají odborníci zjišťovat, že osídlení ne-
bylo jen v relativně teplejších nížinách, ale i na vysoko po-
ložených místech. Nesmíme se nechat zmást tím, jak je tep-
lo dnes a co všechno roste kolem nás. V historických do-
bách probíhala období, která si ani nedovedeme představit. 
Takže třeba průměrná roční teplota byla po několik desítek 

Z NÝRSKÉHO MUZEA
let o čtyři stupně vyšší a rázem to sem přivedlo nějaké lidi, 
kteří pak ale zase na dlouhou dobu odešli. To by přece bylo, 
abychom z toho našeho města nějakou tu historii nevydo-
lovali, že?

Karel Velkoborský, Muzeum Královského hvozdu

Olomoucké tvarůžky
(Pražský příběh s bohužel smrtícím závěrem.)

Hans Multerer

Antonín byl jinak velmi milý člověk a měl vlastně je-
dinou opravdovou vášeň, totiž Olomoucké syrečky. Nuže, 
tuto světově proslulou malou dobrotu ten či onen rád 
ochutná, aby poznal v čem vězí její sláva a to zvláště  
v dobrých pivnicích v Praze, kde porozumění a vášeň pro 
„Olomoucké“ přerostlo až téměř na hranici speciální věd-
ní disciplíny. Jenže u Antonína, pokud byly dobře uleželé, 
se vždy dostavil jistý druh opojné žravosti, který pak pře-
rostl v roztodivné křepčení a dokonce v tanec sv. Víta. Ta-
kový byl on.

Jednou dostal Antonín strašlivou rýmu a tento stav mu 
sebral veškerou schopnost čichu a chuti. Přesto byl dál 
syrečky jakoby magicky přitahován navzdory svému zce-
la necitlivému patru. V podloubí Starého Města byl znám 
starý hokynář, který své sýry třídil pečlivě podle zralos-
ti, tak jak to dělávají třeba obchodníci s vínem, a přímo  
k tomu dobrému člověku si to Antonín namířil.

Obchodník, který jeho vášeň pro pomalu zrající sýry 
dobře znal, zvedl s láskyplným úsměvem víko nad tím nej-
uleželejším syrečkem. Antonínova rýma želbohu dosáhla  
v tuto chvíli nejvyššího stupně, nabízený talíř tak opovrž-
livě odsunul zpět a zeptal se. „To mají být tvarůžky? Olo-
moucké tvarůžky? Milý pane, pravé Olomoucké tvarůžky 
musejí být cítit už na kilometr daleko!“ Přitom venku na 
ulici se smrady začali plašit dva koně a lidé jdoucí okolo 
krámku si zacpávali nosy, jenže Antonín měl takovou rýmu, 
že jednoduše nic necítil a začal se hned nahlas rozčilovat 
nad všeobecným úpadkem kvality zboží a tvarůžků zvláště.

To už sýrař nevydržel, popadnul plynovou masku, za-
táhl Antonína do nejtemnějšího zákoutí svého krámku,  
sejmul z čehosi nějaký poklop… a teprve teď byl Antonín 
spokojený a hned prohlásil: „Sice v té tmě nic nevidím, ale 
podle toho opojného smradu tu musejí být, prosím zaba-
lit s sebou tucet“. Hokynář zabalil syrečky do deseti vrstev 
pergamenu, Vytrhl Antonínovi z rukou peníze a téměř ná-
silím ho vystrčil ze dveří na ulici. O své nápadnosti neměl 
Antonín kvůli své čichové slabosti ani tuchy, a tak se vydal 
s lehkou duší směrem k domovu.

V hostinci u Zlatého křižníku, kde se ještě zastavil, vy-
kazoval pergamen už asi jenom polovinu své schopnosti 
odolávat, bohužel, sotva si Antonín sedl mezi známé hos-
ty, byl ochranný obal syrečků už skoro na hadry a jak zná-
mo, proti dobře uzrálému syrečku účinkuje kyselina síro-
vá jako pouhá limonáda. Lékárník Vondrák najednou vy-
skočil a ostře se na Antonína obořil: „Pane, trávíme se 
ctí, ale s tímhle jděte ven!“. Poněkud rozpačitý Antonín se 
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se svým čistým svědomím zmohl jen na nechápavý výraz  
v obličeji. Z druhé strany už také na něj křičel penzionova-
ný ředitel Zapletal: „Fujtajfl pane, musel jste sežrat hro-
madu shnilých slanečků!“ Chudák Antonín stále nechá-
pal, co tím všichni myslí, zcela instinktivně tak sáhl do taš-
ky pro syrečky…, ty zapáchaly teď ještě silněji než před-
tím a pojišťovací inspektor Vurzian zuřil: „Takové všivác-
tví!!! Ke společnému stolu donést tuhle smradlavou bom-
bu.“ Nyní Antonínovi došly v hlavě jako blesk všechny 
souvislosti, rychle rozbalil papír a vyložil s očividnou lás-
kou a péčí na stůl tucet syrečků. „Óóó ano, moje syreč-
ky…“ pravil s omluvným tónem v hlase…, více už nestačil, 
neboť ho pivním půllitrem do čela uhodil vzteky zcela ne-
příčetný lékárník.

Když do hospody o půl hodiny později dorazil domov-
ník Popelka, našel kolem stolu ležet bez sebe všechny  

zúčastněné a uprostřed nich ležel nebohý Antonín v kaluži 
krve. Rychle povolaný lékař postupně přivedl všechny zpět 
k životu až na jednoho, ten už zůstal nehybný.

Případ nebyl nikdy zcela objasněn, nikdo z přítomných 
si totiž na podrobnosti průběhu katastrofy údajně nepama-
toval, možná to lze přičíst na vrub pachovým vlnám syreč-
ků, které tehdy způsobily ztrátu paměti.

A to nejzáhadnější? Corpus delicti, motiv, roznětka 
této tragédie, která svého času hýbala celou Prahou, zů-
stala provždy neobjasněná. Měli bychom tedy Olomoucké  
syrečky zatratit pro jejich známé vlastnosti a jejich cha-
rakteristickou vůni? Nebo je spolu s jejich vyznavači od-
stranit kamsi do ilegality? Na to by jistě dobře odpověděl 
náš nebohý Antonín, který pro tucet milovaných syrečků 
nakonec položil svůj život.                   

Překlad Roman Velkoborský

Začátek prázdnin byl pro děti
ve znamení her a zábavy

Zábavné odpoledne si pro děti a jejich rodiče připravi-
la skupina již déle spolupracujících lidí – dámy z měst-
ské knihovny a informačního centra, Leona Kalná, Pavel 
Stránský, manželé Vyskočilovi a jejich nenahraditelní 
pomocníci. Chtěli dětem zpříjemnit konec školního roku 
a radovat se s nimi, že začínají dva měsíce prázdnin plné 
odpočinku, lenošení nebo i plné sportu. Tak, jak se komu 
líbí. Sluníčko všem přálo, byl nádherný den, jen překva-
pila trošku slabší účast než obvykle. Přišlo 97 dětí a 148 
dospělých. Zřejmě už někteří odjeli na dovolené nebo tá-
bory. To ale vůbec nevadilo, příchozí si to moc užili. 

Děti plnily úkoly a za splnění pak dostaly malý dá-
rek. Kdo měl zájem, mohl si nechat pomalovat obličej 
nebo mu změnili účes. Takže jsme potkávali tygra, ko-
čičku nebo jsme zahlédli obličej plný květin. Soutěži-
lo se v házení šipkami, děti prokazovaly svou šikovnost  
v prolézání obručemi nebo strkání míčku hlavou na  
určené trati. Líté boje sváděly také v molitanovém sou-
boji. Zajímavá byla i klasická hra přehazovaná, kterou 

ozvláštnily deky, jimiž děti dostávaly míč přes síť k sou-
peři. Nechybělo opékání buřtů, na které se vždy všich-
ni moc těší. Poučná byla přednáška s ukázkou výcviku 
dravců. A v neposlední řadě se mohli přítomní podívat 
na pohádku „O Šípkové Růžence“, kterou do Nýrska při-
vezlo Divadlo Víti Marčíka.  

Vše se stihlo jen tak tak před deštěm, ale ten vlastně 
nikomu ani nevadil, protože jsme si užili prima odpoled-
ne.  Za to je třeba poděkovat všem organizátorům a také 
sponzorům – firmám Buvolss s.r.o., Greiner aerospace 
CZ spol. s r.o., K & K potraviny s.r.o., Potraviny Dvo-
řáčková s.r.o. a Uvex ČR s.r.o..                    Jitka Vlková

Děti plnily nejrůznější úkoly.

Netradiční přehazovaná a vystoupení Divadla Víti Marčíka. 
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Z vyhodnocení rybářské soutěže „Zlatá udice“.

Ve dnech 30. 5. až 1. 6. pořádala naše Místní organizace 
(MO) Českého rybářského svazu Nýrsko pro děti organizo-
vané v Západočeském územním svazu ČRS Plzeň územní 
kolo soutěže „Zlatá udice“.

Soutěže se zúčastnily děti reprezentující sedm bývalých 
okresů (Plzeň město, Plzeň jih, Plzeň sever, Tachov, Do-
mažlice, Rokycany a Klatovy). Klatovský okres reprezen-
tovaly děti z MO Nýrsko pod vedením Ing. Pavla Kubin-
ce. Každé družstvo bylo šestičlenné a bylo ve složení čtyři 
žáci, jedna žákyně a jeden dorostenec. Soutěž s přehledem 
vyhrálo družstvo z Tachovska, které bude reprezentovat  
Plzeňský kraj na republikovém kole ZU.

Závodníci z Nýrska se mezi soutěžícími neztratili, ale 
paradoxem je, že na naší vodě (rybníky na Cihelně) dosáh-
li spolu s účastníky z okresu Plzeň sever nejhoršího výsled-
ku v lovu ryb udicí. V ostatních disciplínách byli zdatnými 
soupeři. Mimo lovu ryb udicí se soutěžilo v disciplíně ry-
bářské znalosti, kde soutěžící určovali druhy ryb, vodních 
živočichů, rostlin a ptáků. Dále se soutěžilo v rybolovné 
technice – hodem s udicí do dálky a na cíl.

V jednotlivcích se z MO Nýrsko umístila v kategorii  
žákyň na 4. místě Zuzana Kubincová a v kategorii žáků na 
15. místě Petr Kostolanský, což jsou velmi dobré výsled-
ky, neboť této soutěži se naši mladí rybáři věnují necelé 
dva roky.

vu pracovníků pod vedením pana Zdeňka Fürsta z penzio-
nu Kolibřík na Špičáku, kteří připravovali občerstvení bě-
hem soutěže.

Vedení soutěže, rozhodčí a doprovod soutěžících velmi 
kladně hodnotili připravenost soutěže a její průběh po celé 
tři dny, kdy se soutěž konala, za což patří poděkování všem 
členům naší MO Nýrsko. Ti byli nápomocni během přípra-
vy soutěže a při jejím vlastním průběhu.

Věříme, že MO ČRS Nýrsko zdárně reprezentova-
la město Nýrsko a udělala dobrou prezentaci Nýrska mezi 
účastníky soutěže.  

Na závěr si dovoluji citovat část e-mailu, který obdr-
žela naše organizace od jednoho z rodičů účastníka sou-
těže: „Přeji Vám krásný den a ještě jednou děkuji za nád-
herný víkend. Bylo pro mě pohlazením na duši vidět tolik 
dětí, které se něčemu smysluplnému věnují, které jsou pro 
něco nadšeny a dokážou spolu i na závodech fungovat jako 
kamarádi. Zároveň mě nadchla práce vedoucích kroužků  
a družstev, pořadatelů, organizátorů a dalších, kteří svůj 
volný čas věnují našim dětem a tolik je toho naučili. Mějte 
se krásně…. Petra Netolická.“

Pro pořadatele a organizátora soutěže je pěkným poci-
tem, že vynaložená práce nebyla zbytečná a je kladně hod-
nocena všemi účastníky soutěže.

Sergej Gerberg, jednatel MO ČRS Nýrsko

V Nýrsku je nově otevřena 
poradna alternativní léčby

Kinoziologie – Jednotný mozek – One Brain

Je to metoda ve světě známá i proplacená zdravot-
ní pojišťovnou, ale u nás si hledá své místo už 20 let. 
A stále není v podvědomí lidí, i když má na svědo-
mí tolik zázraků. Píši zázraků, protože i za mé krát-
ké praxe jsem poznala, co se dá díky této metodě na-
pravit. Vím to díky zpětné vazbě lidí, se kterými jsem 
pracovala.

Je možné zpátky najít psychickou rovnováhu, od-
stranit fyzické bolesti, alergie, fobie, strach z výšek, 
vody, jízdy autem a další. Velice zajímavé je, jak to 
pomáhá v partnerských i pracovních vztazích. U dětí 
se projeví zlepšení ve škole, napraví se vada řeči, pří-
lišná tvrdohlavost, vznětlivost nebo bezdůvodný pláč 
a jiné.

Přeji všem, aby našli cestu k této metodě a díky ní 
se osvobodili od věcí, které nemusí být součástí ži-
vota.

                                                   Alena Lorencová
Objednávky telefonicky: 739 040 320

Nýrsko, Praporčíka Veitla 66

Malí rybáři museli předvést i znalosti

Bez podpory sponzorů a organizací, které nám byly ná-
pomocny při zajištění soutěže, bychom na takové úrovni 
soutěž nemohli zabezpečit. Hlavními sponzory byly Zápa-
dočeský územní svaz ČRS v Plzni, město Nýrsko a městys 
Dešenice. Dále patří poděkování provozovatelům auto-
kempu Nýrsko, paní Aleně Hošťálkové za ubytování účast-
níků a panu Hošťálkovi a jeho kolektivu za služby v restau-
raci ATC Nýrsko. Děkujeme panu Stránskému a jeho ko-
lektivu spolupracovníků za poskytnutí sportovního areálu 
včetně jeho zázemí, kde se konala většina technických dis-
ciplín, panu Bekovi – majiteli pozemku, na kterém se ko-
nala soutěž v hodu do dálky, a v neposlední řadě kolekti-
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Z NÝRSKÝCH ŠKOL
Základní škola a Mateřská škola Nýrsko, Komenského ul. 

Starší žáci SKP Okula Nýrsko 
si zahráli na turnaji v Itálii

Ve dnech 31. 5. a 1. 6. se uskutečnil v italském městě 
Rimini mezinárodní turnaj mládežnických týmů v kopa-
né. Turnaj, který se pořádá v rámci turnajů Eurosportrin-
gu, probíhal v 6 kategoriích a zapojilo se do něj 48 týmů. 
Mezi nimi byly i dva týmy z Pošumaví. V kategorii U14 
SKP Okula Nýrsko a v kategorii U11 SK Klatovy.

Celá naše mise začala po pátečním brzkém ranním pří-
jezdu do Itálie, kde jsme navštívili San Marino a vykoupa-
li se v moři. Ale nyní už k turnaji, který probíhal ve spor-
tovních areálech v Coriano a na stadionu Romeo Neri  
v Rimini.

Kategorie U14:
Hrací čas: 2 x 15 min, počet hráčů: 10 + 1, počet týmů 8, 
rozdělených do 2 skupin.
Sobota – výsledky základní skupiny:
NÝRSKO – Elpidiense Cascinare (IT)  0 : 1
První utkání ve skupině se později ukázalo jako nejdůle-
žitější. Hrálo se pořád na půli soupeře, ale jeden rohový 
kop rozhodl o výsledku utkání. Nedokázali jsme proměnit  
minimálně 4 vyložené šance.
NÝRSKO – SV Schwechat (AT)  0 : 4

Utkání s favoritem skupiny bylo ovlivněno hlavně vý-
konem rozhodčího, který nejdříve neodpískal jasnou pe-
naltu proti rakouskému týmu a následně otočil jasný faul 
proti našemu týmu, ze kterého šli hráči Schwechatu do ve-
dení. Svůj trend nezměnil pan rozhodčí ani v dalším po-
kračování utkání, kdy přehlížel hrubé fauly rakouských 
hráčů, a tak měl trenér nýrských co dělat, aby udržel emo-
ce svých hráčů na uzdě. Svou aroganci předvedl i trenér 
Schwechatu, kdy si po zápase ani nepodal ruku.
NÝRSKO – Castelnuovo Vomaro (IT)  9 : 0

2x Bastl Martin, Böhm Sebastian, Brož Michael, Ma-
šek Zbyněk, Pavlík Jakub, Toul Martin, Trumpeš Martin, 
Vacek Adam. Výsledek utkání hovoří za vše. Nýrští byli 
jasně lepší a během půl hodiny nasázeli 9 branek.

Neděle – utkání o umístění
Bohužel v neděli jsme nesehráli již žádné utkání, neboť 

náš soupeř se k utkání nedostavil (zřejmě byl ještě více 
zklamaný ze sobotních výsledků). Proto jsme bez boje  
obsadili 5. místo.

Vítězem turnaje se stal švýcarský tým Foot Région 
Morges, který ve finále zdolal na pokutové kopy tým SV 
Schwechat.

Trenér Ivan Pavlík: „Řekl bych smolný turnaj, který za-
čal sobotním ranním probuzením, kdy jsme zjistili, že opo-
ra týmu, Robin Hranáč, má neštovice. Následovalo prv-
ní utkání, ve kterém jsme narazili na italské „catenaccio“  
a nedokázali proměnit vypracované šance. Druhé utkání  
a nepřízeň rozhodčího (nebo spíše neumění). A v nedě-
li neúčast soupeře při utkání o umístění. Možná, že sys-
tém by mohl být lepší, abychom i druhý den sehráli nějaké 
utkání. Přesto tento turnaj hodnotím kladně, protože klu-
ci si zahráli proti týmům s jinou mentalitou a jiným her-
ním systémem a získali další zkušenosti pro svou fotbalo-
vou budoucnost. O vystupování našeho týmu a jeho repre-
zentování během turnaje svědčí i odměna ve formě uděle-
ní ceny fair play pro naše mužstvo. Chtěl bych poděkovat 
našemu realizačnímu týmu a rodičům, kteří s námi vyjeli  
a podporovali nás během celého turnaje. A nesmím zapo-
menout ani na řidiče (R. Lepší a J. Lepší), kteří nás nejen 
dopravili do místa turnaje, ale zároveň se starali o výbor-
nou atmosféru během cesty.“

Turnaje se zúčastnili tito hráči: Martin Bastl, Sebastian 
Böhm, Michael Brož, Matyáš Hájek, Marek Irlbek, Zby-
něk Mašek, Jakub Pavlík, Kristián Pukač, Jaroslav Rašek, 
Martin Šmíd, Martin Toul, Martin Trumpeš a Adam Va-
cek. Vedoucí mužstva: p. Jiří Novák, p. Miroslav Toul.

Ivan Pavlík, trenér mužstva

Starší žáci SKP Okula Nýrsko v Itálii.

Příspěvky do Nýrských novin zasílejte 
na e-mail: nyrskenoviny@gmail.com
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Žáci uspěli v soutěži technických dovedností
Regionální hospodářská komora Plzeňského kraje  

realizuje již dva roky projekt: ,,Podpora technických do-
vedností žáků Plzeňského kraje“. Tento projekt byl spolu-
financován Evropskou unií, Evropským sociálním fondem  
a Operačním programem vzdělávání pro konkurence-
schopnost. Hlavním cílem projektu je především zvýšení 
zájmu mladé generace o studium technicky zaměřených 
studijních a učebních oborů a celkové posílení prestiže ře-
meslných profesí. Také naše škola se zapojila do tohoto 
projektu. Žáci 8. a 9. tříd se zúčastnili ukázkových dnů 
technických oborů a řemesel na SŠ a SOU a soutěže tech-
nických dovedností.

Základní škola Nýrsko, Komenského ulice
První řada zleva: Bolecová Monika, Gromová Pavlína,  
Málek Zdeněk, Irlbek Marek, Koziar Cornelia, Šota Radim, 
Úlovec Václav, Novák Pavel, třídní učitelka Mgr. Bačeová 
Kateřina. Druhá řada zleva: Kuzan Tomáš, Šafaříková Jana, 
Striežencová Veronika, Nejdlová Karolína, Stančíková Pav-
lína, Idlbek Roman, Šlais Jan. Třetí řada zleva: Luuová Mo-
nika, Válková Michaela, Ledvinová Lenka, Adamcová Hana, 
Zsiga Ondřej. Čtvrtá řada zleva: Speelman Colin Maxwel, 
Novák Jakub, Koryťák Milan, Bureš David, Brož Radim. Na 
snímku chybí: Brůža Vladimír, Voláková Olga.

Základní škola Nýrsko, Školní ulice
Zleva dole: Bára Idlbeková, Simona Přerostová, Mirosla-
va Bouzková, Nikola Horváthová, Mária Trembová, Jitka 
Vovsová, Pavlína Málková, Kristýna Mudrová, Marcela 
Hladíková. Zleva nahoře: Mgr. Miloslava Nagyová (tříd-
ní učitelka), Dominik Süttö, Jakub Ivanič, Kateřina Háj-
ková, Daniela Ďurišová, Luboš Matheisl, Antonín Dražka.

Šťastné vykročení do další životní etapy 
a samé dobré lidi kolem sebe!

    

Noví absolventi opustili brány nýrských škol

Po základním kole této soutěže, které se uskutečni-
lo na naší škole, byli vybráni čtyři žáci do celokrajského  
finále, které se konalo 3. 6. 2014 v Plzni. Naši školu re-
prezentovali z 8. ročníku Dominik Duda a Marek Dvořák  
a z 9. ročníku Jan Šlais a Pavel Novák. Soutěžili v doved-
nostech a znalostech v oblasti fyziky a elektroniky. 

Ve velké konkurenci 72 zúčastněných žáků z celého  
Plzeňského kraje se Jan Šlais a Pavel Novák umístili na 
5. místě. 

Žáci i učitelé hodnotili tuto soutěž technických doved-
ností i celý projekt velmi pozitivně.         

                                                             Jana Šafaříková

7. června 2014 zemřela ve věku 85 let 
paní Miloslava Pulánková. Bývalá učitel-
ka na zdejší lidové škole umění a spolu-
autorka Nýrských novin se společně se 
svým manželem věnovala převážně his-

Žáci 9. ročníku Jan Šlais a Pavel Novák v krajském kole soutěže.

Tichá vzpomínka

torii Nýrska a okolí. Možná si ještě vzpomínáte na 
její poutavé články, v nichž nám popisovala život lidí  
v minulém a předminulém století nebo glosovala ži-
vot v této době. Seznamovala nás také s historií někte-
rých míst a domů v našem městě. Za její práci jí ještě 
jednou děkujeme a spolu s Vámi vzpomínáme.

redakce NN
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DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE

Jistě se všichni divíme, jak je 
to možné, že školní rok utekl ješ-
tě rychleji než ten loňský a prázd-
niny zaklepaly na dveře. Možná je 
to proto, že na konci školního roku 

Závěr školního roku byl tradičně nabitý

Z oslavy Dne dětí – jízda ve čtyřkolce.

DDM Kiss party Live rádia Kiss Proton.

připravujeme řadu akcí, jimiž vrcholí pravidelná zájmo-
vá činnost domu dětí a mládeže. Nabízíme dětem a nejen 
jim zábavné aktivity, závody, soutěže i přehlídky. Letos se  
konaly následující akce.

V pátek 30. 5. zorganizoval tým interních pracovníků 
domu dětí a mládeže tradiční přehlídku činnosti. Program je 
každoročně sestaven z čísel, které připravily zájmové krouž-
ky. Do programu se zapojili i někteří externí vedoucí se svý-
mi týmy. Celkem bylo připraveno 17 hudebních, hudebně 
pohybových a sportovních čísel, kroužek plastikových mo-
delářů doplnil program výstavou modelů. O estetickou vý-
zdobu sálu se postaral výtvarný kroužek Pastelka a krou-
žek Reportér. Pohoštění pro návštěvníky připravil zájmový 
kroužek Pusinka. Návštěvníci přehlídky zhlédli některé vý-
sledky výchovně vzdělávací práce DDM Nýrsko a dosta-
li možnost naplánovat si zájmovou činnost na další obdo-
bí. Na závěr odpoledne byla připravena diskotéka pro děti.

Zábavný víkend v DDM pokračoval v sobotu. Pro dět-
skou oslavu Dne dětí jsme přichystali divadelní představe-
ní Víti Marčíka ml.. Loutková pohádka „Pinochio“ se všem 
přítomným líbila a děti mohly pokračovat v oslavách jízdou 
ve čtyřkolce, prohlídkou silničních motorek, vyzkoušením 
střelby a prohlídkou RC modelů v tělocvičně. Na akci se 
podílelo město Nýrsko, Autoklub Nýrsko, pan Peller a jeho 
tým a velké poděkování patří Ing. Svejkovskému za odva-
hu a trpělivost při jízdě s dětmi. 

V neděli 1. června byl pro děti připraven program s Ton-
dou Obalem. Zábavné ekologické odpoledne bylo všemi 
přítomnými hodnoceno na jedničku. Soutěže, nové poznat-
ky, hry i zajímavé ceny, to vše přivezl do Nýrska Tonda 
Obal. Snad jen dětí mohlo být více.

V úterý 3. června se v tělocvičně DDM uskutečnila sou-
těž Master Class. Každoročně těmito závody končí školní 
rok pro děvčata, která navštěvují v DDM zájmové krouž-
ky aerobiku. Letos soutěžilo 35 dívek ve 4 kategoriích (ma-
teřské školy, 1. – 2. třída, 3. – 5. třída a 6. – 9. třída ZŠ). 
Děvčata cvičila neznámé choreografie a jejich výkon peč-
livě sledovali rozhodčí, kteří jej bodově hodnotili. Cvičen-
ky se choreografii učily, aby ji na závěr samostatně před-
vedly rozhodčím, rodičům i kamarádům, kteří je přišli pod-
pořit. Všechny účastnice závodu si za svůj sportovní vý-
kon odnesly malou odměnu, ty nejlepší medaile. Jednotli-
vé kategorie vyhrály Kateřina Kováříková, Klárka Ticho-
tová, Ester Hypiusová, Štěpánka Kalná, Zuzana Houdková 
a Pavlína Berková. Také sportovní gymnastky se rozlouči-
ly se školním rokem formou závodů. Uspořádali jsme letní  

gymnastické závody, na které jsme pozvali děvčata ze Že-
lezné Rudy a Janovic. Ve čtyřech kategoriích se utkalo 45 
závodnic. Nýrská děvčata cvičila gymnastiku celý školní 
rok a zajistila si tak celou řadu medailí. Vítězkami jednot-
livých kategorií se staly Ellen Baranová, Barbora Bláho-
vá, Nikola Dyková a Aneta Podroužková. Tradice sportov-
ní gymnastiky je v Nýrsku dlouholetá a už se těšíme na dal-
ší nové tváře.

Paní učitelka Kateřina Beková uspořádala pro rodiče 
dětí z obou mateřských škol ukázkovou hodinu anglické-
ho jazyka předškoláků. Děti předvedly, co se za školní rok 
naučily. Rodičům i dětem byla nabídnuta možnost pokra-
čování ve výuce v zájmovém kroužku angličtiny v DDM. 

A na závěr společenské sezóny proběhla ve velkém sálu 
DDM Kiss party Live rádia Kiss Proton. Bezmála čtyři stov-
ky návštěvníků akce se pobavily v rytmu diska. A další akce  
v podobném duchu budou následovat příští rok.

Hezké prázdniny všem čtenářům Nýrských novin přeje 
kolektiv pracovníků DDM Nýrsko.  

Bc. Pavlína Karlovská  
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S komedií o záletníkovi mezi dvěma ženami s názvem 
„Proutník pod pantoflem“ od francouzského spisovatele 
G. Feydeaua k nám do Lesního divadla zavítali v neděli  
1. června ochotníci z Divadla Kbel.

Záletník Fernand de Bois se má oženit s mladinkou Vi-
vianou, jedinou dcerou ctihodné baronky. Problém je ale 
v tom, že nemá odvahu přiznat to své dosavadní milence, 
populární a velice temperamentní šantánové zpěvačce Lu-
cettě. Fernand silně podcení Lucettin temperament a dů-
vtip, dojde k mnoha zmatkům a nečekaným zvratům. Dal-
ší významné role hrají například zamilovaný španělský ge-
nerál Irrigua, písař a poeta Bouzin… a vlastně všechny ne-
odolatelné postavy. To je v kostce děj této hry, při které jste 
se mohli báječně pobavit spolu s ostatními diváky. Největ-
ší potlesk si svým výkonem zasloužila paní Andrea Přibá-
ňová v roli Luccety Gautierové. 

Krásné představení o čtrnáct dní později vystřídala po-
hádka „Královna Koloběžka“, kterou pro děti hrálo Diva-
dlo Klenová a následující neděli „Princezna ze mlejna“, 
což je představení nýrského dětského spolku. Pohádky 
zpříjemnily dětem poslední dny školního roku.

A na co se můžeme těšit o prázdninách a v září? Tady 
máte seznam jednotlivých her, ať si můžete vybrat: 

6. 7. Divadlo Nýrsko – „Náš dům zní smíchem“, 
20. 7. Divadlo Žihobce – „Pýcha a předsudek“, 3. 8. 
Divadlo Sušice – „Trhák“, 8. – 9. 8. šermíři Roman-
tika, Plzeň, 17. 8. Divadlo Plzeň – „Lijavec“, 31. 8. 
Divadlo Nýrsko – „Od čerta až operetě“, 13. 9. Diva-
dlo Plánice – „Masér v dámské lázni“, 21. 9. Divadlo 
Domažlice – „Nuda“. 

Doufám, že nám bude počasí přát a v Lesním di-
vadle se potkáme. Přeji všem krásné léto. 

Jitka Vlková

Ze hry „Proutník pod pantoflem“.

Nabídka Lesního divadla 
je o prázdninách pestrá
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Ve dnech od 9. do 12. července se v Areálu pod sjezdov-
kou v Nýrsku uskuteční první ročník „Nýrského dřevoso-
chání 2014“. Návštěvníci této netradiční akce se na vlastní 
oči přesvědčí nejen o tom, jak s pomocí motorové pily nebo 
dláta vznikne umělecké dílo ze špalku dřeva, ale také mo-
hou svým hlasem rozhodnout o nejlepší soše či řezbě. Vy-
tvořené skulptury obohatí mateřské školy a veřejné prosto-
ry v Nýrsku.

Dřevosochaři budou vytvářet z borovice vejmutovky 
díla o výšce až 2 metry. Celkem pět dřevosochařů, mistrů ve 
svém oboru, ve své práci zhmotní svá díla na předem daná 
témata. Dřevosochaři provádí největší část řezání dřeva mo-
torovými pilami a sochy někteří dále dotvářejí dláty. 

Pomyslným vrcholem Dřevosochání bude vernisáž, 
která se uskuteční v sobotu 12. července od 16:30 hodin, 
a na které návštěvníci vernisáže vyberou nejlepší z vysta-
vených uměleckých děl. Každý příchozí dostane při vstu-
pu do sálu 5 modřínových šišek, prostřednictvím kterých 
může dát svůj hlas nejlepší soše. Díla, která získají nejvíce 
modřínových šišek, se stanou vítězem veřejného hlasová-
ní. Hodnocení bude také provádět odborná komise pod ve-
dením Jiřího Vorlíčka. Součtem obou výsledků bude stano-
ven vítěz „Dřevosochání“, který obdrží hlavní cenu – moto-
rovou pilu od partnera akce, firmy Husqvarna. Pro návštěv-
níky vernisáže je připravena soutěž o hodnotné ceny od dal-
šího partnera akce, rodinného pivovaru Bernard z Humpol-
ce. Na vernisáži rovněž zazní lesní rohy. V rámci doprovod-
ného programu „Nýrského dřevosochání 2014“ bude probí-
hat soutěž ve vaření „Dřevorubeké polévky“.

Pořadatelem akce, která dokazuje, že i s motorovými pi-
lami a dláty se ze dřeva dají vytvářet trvalé a estetické hod-
noty v podobě soch a obrazů, je město Nýrsko a Ing. Jiří 
Vorlíček, který je úspěšným závodníkem v soutěžích v prá-
ci s motorovou pilou. Se svojí pilou Husqvarna je mimo jiné 
úřadujícím mistrem České republiky.

Partneři akce: město Nýrsko, Plzeňský kraj, Husqvarna 
Česko s.r.o. – lesní a zahradní technika, Bernard – rodin-
ný pivovar Humpolec, Vojenské lesy a statky s. p., Alphe-
ga lékárna, Nýrsko, Ing. Jan Pavlík, H&H Metalstav s.r.o., 
K&K potraviny, Mediální partner Šumavanet.cz a Klatov-
ský deník.

Soutěž ve vaření Dřevorubecné polévky!

V rámci prvního ročníku „Nýrského dřevosochá-
ní 2014“ proběhne v sobotu 12. července od 13:00 hodin  
v Areálu pod sjezdovkou v Nýrsku soutěž ve vaření Dře-
vorubecné polévky. Zveme všechny zájemce!
Pravidla soutěže:
1. Soutěží pět dvoučlenných družstev. Tři nejlepší družstva 
získají zajímavé ceny.
2. Soutěž začíná ve 13:00 hod., soutěžící se dostaví 15 mi-
nut před začátkem.

Přijďte vybrat nejlepší 
sochu ze dřeva!

Trojdílná ves
vznikla na flecích

TOULKY REGIONEM

Fleky byly rozhozeny jakoby do tří míst, a tak se do-
dnes rozlišují Přední Fleky, Prostřední Fleky a Zadní Fle-
ky. Toto rozlišení zvolené podle vzdálenosti od sídla vrch-
nosti v Koutě na Šumavě je už zaznamenáno v roce 1697. 
Přední Fleky byly Koutu nejblíže. Fleky byly pojmeno-
vány podle toho, že chalupy v nich byly zbudovány na 
kouscích, tedy flecích pozemku či lesa. Farností patřívaly 
k obci Červené Dřevo. Protože zde žili převážně Němci, 
užíval se častěji německý název obce „Flecken“. 

Fleky, stejně jako sousední Liščí, byly založeny měs-
tem Domažlice (tehdejším zástavním držitelem Chodské-
ho panství) ve druhé polovině 16. století.

Podle berní ruly na Flekách žilo v polovině 17. století 
8 sedláků, 5 chalupníků a 1 zahradník. Ves se podle berní 
ruly rozkládala mezi vrchy na studeném místě, ale stavení 
zde byla v dobrém stavu.

Přes ves vedla původní cesta z Nýrska do Všerub, kte-
rou v roce 1830 nahradila nová silnice. Ta už však vedla ji-
nudy. Na Flekách žilo v roce 1860 420 obyvatel ve 45 do-
mech, v roce 1897 to bylo 463 obyvatel a 59 domů. O tři 
roky později zde stálo už 60 domů, v nichž bylo evidová-
no 448 obyvatel německé národnosti a jen sedm české ná-
rodnosti. V této době zde stály tři mlýny. 

V roce 1930 měly Fleky 66 domů a 413 obyvatel, z nichž 
24 bylo Čechů. Obec tak výrazně postihl odsun německého 
obyvatelstva po roce 1945. Fleky sice dopadly o něco lépe 
než sousední Červené Dřevo a Liščí, ale většina původní 
zástavby také postupně zmizela. Jen v Předních Flecích zů-
stal pomník obětem 1. světové války (nedávno obcí Chu-
denín opravený) na bývalé návsi a několik starších domů.  
V období socialismu zde vznikly i dvě bytovky (v sedmde-
sátých letech) a zemědělský areál. Ze Středních Fleků zů-
stal stát pouze polorozpadlý hospodářský dvůr a ze Zad-
ních Fleků dva domy. 

V roce 1962 byla postavena asfaltová silnice z Nýrska 
přes Chudenín na Fleky a Liščí.               Ing. Martin Kříž

Hodnocení polévek a vyhlášení výsledků proběhne  
v 16:00 hod., 1. místo – večeře pro dva; 2. místo – návště-
va cukrárny pro dva; 3. místo – nákup v K+K potraviny.
3. Každé družstvo obdrží od pořadatelů akce: kotlík a to-
peniště, dřevo, suroviny (zeleninu, vodu a koření), po-
můcky a nářadí (prkénko, škrabka, sekyra).
4. K přípravě a vaření polévky je povoleno pouze nářadí 
poskytnuté pořadatelem akce, není povolen nůž.
5. Přihlášky do soutěže zasílejte do středy 9. července  
na e-mail: ic@mestonyrsko.cz.

Turistické informační a kulturní centrum města



PROMĚNY MĚSTA

Změna koryta řeky Úhlavy a nábřeží.

Mapa s vyznačením rozsahu těžby a dopravního zatížení.

Uzávěrka pro zaslání příspěvků 
do dalšího čísla je 20. srpna. 

 noviny
Informační měsíčník města. Vydalo Město Nýrsko,  
Náměstí 122, Nýrsko. Číslo 7 – 8. Ročník: XLI. 
E-mail pro zasílání příspěvků: nyrskenoviny@gmail.com.
Redakce: Ing. Martin Kříž (e-mail: kriz.arkada@gmail.com), 
Jitka Vlková (e-mail: vlkovi.nyrsko@seznam.cz, mob.: 
606 781 104). Inzeráty přijímá Mgr. Ladislav Janoušek - 
městský úřad, tel.: 376 377 811. 
Redakční uzávěrka vždy do 20. každého měsíce. Nevyžá-
dané rukopisy se nevracejí. Redakce si vyžaduje právo na 
krácení příspěvků či jejich nezařazení. Za původnost a ob-
sahovou správnost jednotlivých příspěvků ručí autor, za ob-
sahovou stránku inzerátů zadavatel. 
Registrační číslo titulu: MK ČR E 19658.

12

Nejprve pro připomenutí několik základních údajů –  
v lokalitě mezi Bystřicí, Úborskem a Petrovicemi plánuje 
investor, Klatovské štěrkopísky s.r.o., vytěžit v první části 
trvající 16 let na ploše 27 hektarů ročně 160 000 tun štěr-
kopísků. Pro představu – je to průměrně (!) 110 nákladních 
souprav za osmihodinovou směnu, tedy asi každých 5 mi-

Proces těžby 
štěrkopísků nekončí!

nut jedna. Obyvatelé se mohli s tímto 
záměrem seznámit na veřejném pro-
jednání 19. 11. 2013 a také projevit 
svůj názor. A tento názor byl nega-
tivní – k dnešnímu dni je pod peti-
cí proti těžbě téměř 1 900 podpisů! 
Také jste vznesli řadu připomínek tý-
kající se životního prostředí, ochrany 
zdraví a také dopravní situace na sil-
nici do Klatov.

A co je tedy nového? Ministerstvo životního prostře-
dí (MŽP) vydalo 30. 5. 2014 souhlasné stanovisko s uve-
deným záměrem těžby štěrkopísků přes nesouhlas řady  
občanů a také nesouhlas městských úřadů dotčených 
obcí – Nýrsko a Janovice nad Úhlavou či také například  
Brnířova.

Co bude dál? Je nutno zdůraznit, že vydáním souhlasné-
ho stanoviska vlastní legislativní proces schvalování těžby 
začíná. A protože i MŽP uznalo, že počet podpisů pod pe-
ticí proti těžbě je významným projevem názoru lidí, může-
te se i nadále k tomuto názoru připojit – petiční archy jsou  
v městské knihovně. Spolek Mikroregion Úhlava bude i na-
dále uplatňovat své připomínky k plánované těžbě a podpo-
rovat negativní stanoviska městských úřadů Nýrsko i Jano-
vice nad Úhlavou.

Další a aktuální informace o průběhu procesu schvalo-
vání těžby štěrkopísků a našich připomínkách najdete nově 
ve vývěsce u Informačního střediska Nýrsko.

Spolek Mikroregion Úhlava
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V loňském roce bylo odevzdáno v Nýrsku k recyklaci 
285 televizí, 116 monitorů a 2 015,04 kg drobného elekt-
ra. Občané naší obce již několik let zodpovědně třídí elek-
troodpad. Nyní lze přesně vyčíslit kolik elektrické energie, 
ropy, uhlí, primárních surovin či vody jsme díky recyklaci 
ušetřili životnímu prostředí. Víme také o kolik jsme snížili 
produkci skleníkových plynů nebo nebezpečného odpadu. 
Informace vycházejí ze studií neziskové společnosti ASE-
KOL, která pro nás zajišťuje sběr a recyklaci vytříděných 
elektrozařízení. Naše obec získala certifikát vypovídající  
o přínosech třídění televizí a počítačových monitorů a také 
o významu sběru drobných spotřebičů.

Přínos zpětného odběru a recyklace vysloužilých elektrospotřebičů 
pro životní prostředí

Město Nýrsko TV Monitory Ostatní EEZ Celkem
Množství sebraných 
za rok 2013

285 ks 116 ks 2 015,04 kg 9 875,04 kg

Úspora elektrická 
energie
(MWh)

46,23 14,54 48,86 109,64

Úspora ropy (l) 823,10 354,03 3 471,51 4 648,64
Úspora primárních 
surovin (t)

2,77 1,22 0,91 4,90

Úspora vody (m3) 225,99 88,11 186,59 500,70
Snížení produkce
nebezpečného odpa-
du (t)

40,37 19,10 38,69 98,17

Snížení produkce 
skleníkových
Plynů (t CO2 ekv)

12,52 3,75 8,99 25,26

Občané Nýrska recyklací starých spotřebičů 
přispěli k ochraně životního prostředí

Kolektivní systém ASEKOL udělil městu Nýrsku  
certifikát k environmentálnímu vyúčtování za rok 2013. 
Občané odevzdali do zpětného odběru celkem 9 875,04 kg 
elektrozařízení – konkrétně 285 kusů televizí + 116 kusů 
PC monitorů – tj. 7 860,00 kg, dále 2 015,04 kg ostatních 
drobných elektrozařízení.

Sběr, doprava, demontáž a následné využití frakcí zpět-
ného odběru vysloužilých elektrospotřebičů představuje 
nezanedbatelný přínos pro životní prostředí a úsporu pří-
rodních zdrojů.

Díky zpětnému odběru:
ujednoho   kusu   televize   (resp.   monito-
ru)   dojde   k úspoře   794   litrů   pitné   vody 
(757 litrů u monitorů), čímž nevznikne stejné 
množství znečištěných odpadních vod.  Stej-
né množství vody je například spotřebováno 
při 60 cyklech myčky nádobí.
ujednoho kusu notebooku se vyprodukuje 
o 91,5 kg méně nebezpečných odpadů. Stej-
né množství nebezpečného odpadu za rok 
vyprodukuje 22 domácností.
ujednoho kilogramu drobného elektra nedo-
jde k vypuštění více než čtyř kilogramů emisí 
oxidu uhličitého (4,46 kg CO2 ekv.). Recyk-
lace tak významně přispívá k čistotě ovzduší.
usta kusů mobilních telefonů je uspořeno 
475 kWh. Stejné množství elektrické energie 
spotřebuje například 60 W žárovka svítící ne-
přetržitě téměř celý rok (11 měsíců a 12 dní).

(MěÚ)

Pro spíše starší spoluobčany byl určen koncert Kapely pětatřicátého plzeňského 
pěšího pluku Foligno v pátek 6. června na náměstí v Nýrsku. Při nádherném poča-
sí se spoustou sluníčka si posluchači společně se zpěváky kapely zazpívali známé  
i ty trochu méně známé lidové písničky. Byla to příjemně strávená odpolední  
hodinka. Těšíme se za rok opět na shledanou.                                    Jitka Vlková 

Koncertu přálo počasí



KULTURNÍ AKCE
10. 8. od 8:22 hod. – Turistika s Pepou „Turistika ve stínu 
Březníku“. Trasa: Šerlův Dvůr – Březník – Dobrá voda –
Hartmanice. Odjezd vlakem na Železnou Rudu v 8:22 hod.
23. 8. od 8:22 hod. – Turistika s Pepou „ Z Onoho svě-
ta až k nám“. Trasa:  Poschingrův Dvůr – Šukačka – Su-
ché Studánky – Městišťské rokle – Křížový vrch – Zele-
ná Lhota.
23. 8. od 10:00 hod. – 21. ročník Memoriálu Václava 
Nejedlého, pořádá SDH Nýrsko, cvičiště u hasičské  
zbrojnice.

Areál pod sjezdovkou
9. – 12. 7. – Nýrské dřevosochání 2014 – sochařské 
sympozium.
12. 7. od 16:30 hod – Vernisáž Nýrského dřevosochání 2014.
12. 7. od 20:00 hod. – Kečup – rocková zábava.
19. 7. od 14:00 hod. –  Eternal hate fest – metalový festival.
26. 7. od 16:00 hod. – Pivní slavnosti – 16:00 hod.  
Kolovanka, 20:00 hod. –  SIFON.
2. 8. od 8:00 hod. –  Nagasaky cup – Memoriál Petra 
Zborníka.
9. 8. od 14:00 hod. – Čevít cup – turnaj smíšených druž-
stev v malé kopané.
30. 8. od 20:00 hod. –  MASH – rocková zábava.

V Muzeu Královského hvozdu
Do 19. 9. – Výstava „Poznej a chraň“ – souhrn informací 
o fauně a flóře naší oblasti.
12. 7. od 19:00 hod. – Druhý česko-německý literární 
večer, zazní poezie významného nýrského rodáka Hanse 
Multerera – akce se koná v hostinci „Gasthof zum Bach“, 
Neukirchen b. Hl. Blut. 

Bývalá kasárna, horní část
30. 8. od 10:00 hod. – Závody RC modelů aut v Nýrsku.

Připravujeme
13. 9. od 16:00 hod. – „Masér v dámské lázni“, divadlo 
Plánice.
18. 9. od 16:00 hod. – Lesní – čtení pro děti s výtvarnou 
dílnou.

Turistické informační a kulturní centrum města 
telefon: 376 571 616, e-mail: ic@mestonyrsko, 

www.sumavanet.cz/icnyrsko
Otevírací doba 

Po – Pá: 10:00 – 12:00, 13:00 – 16:00 hod.

Ve společenském sále městské knihovny
8. 7. od 18:00 hod. – Letní malování pro radost, 
komentované malování s Mgr. Jitkou Chaloupkovou, pro 
děti od 10 let.
14. 7. od 18:00 hod. – Letní malování pro radost, 
komentované malování s Mgr. Jitkou Chaloupkovou, pro 
dospělé.

V Lesním divadle
5. 7. od 14:00 hod. – Slavnosti vína, pořádá Lenka a Mar-
tin Vyskočlovi.
6. 7. od 16:00 hod. – „Náš dům zní smíchem“, divadlo 
Nýrsko.
20. 7. od 16:00 hod. – „Pýcha a předsudek“, divadlo 
Žihobce.
8. a 9. 8. – Šermířské vystoupení, Romantika, Plzeň.
19. 8. od 16:00 hod. –  „Lijavec“, divadlo Plzeň.
31. 8. od 16:00 hod. –  „Od čerta až k operetě“, divadlo 
Nýrsko.

Park paměti u Lesního divadla
23. 8. od 14:00 hod. – Odhalení pamětního kamene Han-
si Multererovi.

Bystřický park
12. 7. od 20:00 hod. – Rockotéka – rocková zábava.
19. 7. od 20:00 hod. – Rockfest – rockový festival.
9. 8. od 20:00 hod. – Ukradený vjecy – rocková zábava.
23. 8. od 20:00 hod. –  Extra Band revival – rocková zá-
bava.

Bystřice nad Úhlavou
16. 8. – Bystřická traktoriáda.

V informačním centru
Do 25. 7. – Výstava obrazů Romana Souška a fotografií 
Petra Štípka.

Sport a turistika
13. 7. od 8:22 hod. – Turistika s Pepou „Okolo Antýglu“. 
Trasa: Antýgl – Vchynice – Tetov – Modrava. Odjezd vla-
kem na Železnou Rudu v 8.22 hod. 
27. 7. od 8:22 hod. – Turistika s Pepou „Po stopách šu-
mavských sklářů“. Trasa: Prášily – Vysoké Lávky – Bý-
valá Hůrka – Nová Hůrka. Odjezd vlakem na Železnou 
Rudu v 8:22 hod.

Další číslo Nýrských novin
vyjde až v září. 


