
  

                                      

 

cena 10 Kč 

Měsíčník města Nýrska 

Červenec / Srpen 2016 

 Nýrské nOviny 

Ve středu 15.6.2016 přivítal Domov pro osoby se zdravotním postižením v Bystřici nad Úhlavou u příležitosti konání 

Sportovního dne pozvané hosty, sponzory a kamarády z jiných zařízení našeho regionu i mimo něj. Klokánek z Janovic, 

Domovy - Liblín, Milíře, Mnichov u Mariánských Lázní. Toto setkání se konalo již po jedenácté na zahradě našeho domova. 

Pro aktivní účastníky akce byl připraven pestrý program s několika stanovišti, např. jízda na koloběžkách, masáž srdce 

s figurínou, hod míčkem, střelba na trenažéru…..O zábavu se postarali Jestřábci ze Kdyně jízdou na koni a prohlídkou tepee, 

navštívili nás Dobrovolní hasiči z Janovic, Policie ČR a Vojenský útvar z Klatov…... Pro všechny účastníky byl připraven nejen 

bohatý program, například účinkování  divadelního spolku Kord v Srdci, vystoupení taneční skupiny Bystřinka či hudebního 

doprovodu skupiny Mikeška, ale také bohaté pohoštění včetně pestré tomboly. Rádi bychom touto cestou poděkovali všem za 

návštěvu a podporu našeho Domova Bystřice. Mé poděkování patří i skupině zaměstnanců domova, kteří vytvořili zázemí pro 

všechny účastníky na této akci.                                                  ( Kateřina Šimková, ředitelka Domova pro OSZP Bystřice nad Úhlavou ) 

                                                                                                                                                                          Fotografie k článku Klatovský deník         

JAK BYLO U NÁS DOMA? 
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AKTUÁLNĚ Z RADNICE 

U 
držování travnatých 

ploch ve městě a spádo-

vých obcích probíhá dle 

plánu, který zpracovává 

ředitel Technických služeb a který 

schvaluje starosta města. Tento 

plán určuje, že na území města bude 

probíhat zhruba 6 cyklů sekání trávy, 

v obcích spadajících do územního 

obvodu cca 3 seče. Návrh počtu sečí 

vychází z technických možností zaří-

zení a počtu pracovníků. Pro informa-

ci uvádím, že za poslední dva roky 

jsme do techniky, která představuje 

nejen nové kvalitní sekačky, ale i no-

sič kontejnerů a vlastní kontejnery, 

investovali cca 4 mil. Kč. Díky tomu 

je práce kvalitnější a efektivnější. 

Tím, že se tráva hned nakládá, nevzni-

kají zahnívající hromady, které se 

stávaly základem pro další odkládání 

odpadu. Vedle techniky je součástí 

plánu i stanovení počtu lidí, kteří tuto 

činnost zajišťují.  

 

  Město informuje: 

T 
echnické služby města 

Nýrska fungují na zákla-

dě Zřizovací listiny. Je-

jich činnost je financo-

vána z rozpočtu města, který po-

krývá tzv. hlavní činnosti, které 

pro města zajišťují. Jedná se např . 

o údržbu zeleně, veřejného osvětlení, 

hřbitova, sportovní zařízení, dopravu 

a další. Pro tyto oblasti jsou součásti 

poskytnutých peněz i prostředky 

např. na opravy. Pokud dojde 

k překročení některých položek roz-

počtu technických služeb, musí 

v rámci tzv. vedlejší hospodářské 

činnosti (podnikání TS) vydělat chy-

bějící finance do rozpočtu organiza-

ce. V letošním roce bylo oproti plánu 

opraveno více komunikací. Proto 

chybějící peníze zajišťuje ředitel TS 

poskytováním placených činností pro 

okolní obce na základě objednávek 

právě v režimu vedlejší hospodářské 

činnosti. Stejně probíhá vedlejší hos-

podářská činnost i u ostatních organi-

zací zřizovaných městem. Základní 

školy jsou příkladem. Myslím, že 

tento systém finanční spoluúčasti 

organizace je nejen výchovný, ale 

vede organizaci k uvážlivým investi-

cím a opravám. A navíc, nenavyšuje 

požadavky organizací na výdaje 

z rozpočtu města. 

P 
oděkování za obnovení 

odpočinkové zóny v podo-

bě dvou nových laviček 

tlumočila na setkání zastupi-

telů se starostou města Nýrska zastu-

pitelka Miloslava Heflerová. Lavičky 

se nachází v ulici Praporčíka Veitla  a 

poděkování přišlo od seniorů.                                                                                                

V 
 poslední době se objevu-

jí stížnosti na nepořá-

dek, hluk či rušení noč-

ního klidu, a to zejména 

v podchodu u bývalého zdravotního 

střediska na náměstí a za touto bu-

dovou. Činnost městské policie za-

jišťují tři strážníci, kteří mají služby 

rozvržené nepravidelně. V případě 

potřeby se s informací o narušování 

veřejného pořádku obraťte na slu-

žebnu Policie České republiky 

v Nýrsku nebo na linku 158. 

S 
ezónní autobusovou linku 

z Hamrů do Bavorska vyu-

žívají turisté již několik let. 

Tato linka je podporována 

bavorským Ministerstvem vnitra, 

stavebnictví a dopravy i Plzeňským 

krajem. Jako poděkování za podpo-

ru a připomenutí několikaletého fun-

gování této autobusové linky se ve 

středu     3. srpna 2016 bude v sále 

městské knihovny konat malá slav-

nost. Celá tato akce začne v jedenáct 

hodin v Neurittsteigu. Kolem půl dva-

nácté k nám do Nýrska již zmíněný 

autobus přiveze skupinu německých 

turistů, zástupců obcí v čele 

s bavorským ministrem Joachimem 

Hermannem. Chybět zde nebudou 

ani zástupci Plzeňského kraje. Celou 

slavnost zakončí pěší výlet z Nýrska 

přes hranici zpět do Neurittsteigu.  

D 
o  poloviny července bu-

de probíhat další etapa 

rekonstrukce cesty ze 

Starého Lázu do Ho-

dousic. Na tuto rekonstrukci získalo 

město Nýrsko dotaci z Plzeňského 

kraje, jak jsme již informovali 

v květnovém čísle Nýrských novin. Po 

dokončení této etapy bude kompletně 

opravena celá tato komunikace. 

D 
ne 20.5. 2016 proběhla 
kontrola se zaměřením 
na  hospodaření s energii 
v budovách ve vlastnic-

tví města Nýrska, uvedenou kon-
trolu prováděli pracovníci Státní 
energetické inspekce. Kontrola se 
zaměřila na následující oblasti. Zda 
jsou vypracovány a vyvěšeny průka-
zy energetické náročnosti budov 
(PENB) v budovách veřejných insti-
tucí (radnice, základní a mateřské 
školy, školní jídelna). Jak je provádě-
na regulace vytápění v budovách 
veřejných institucí KD a základní 
škola Komenského 388, bytové domy 
napojené na CZT, zda jsou topná 
tělesa osazeny termoregulačními hla-
vicemi. Jakým způsobem je provádě-
no měření spotřeby tepla a teplé vody 
a vyúčtování jejich spotřeby jednotli-
vých bytech, které město pronajímá. 
Na základě protokolu, který byl 
městu Nýrsko doručen dne 7.6. 
2016 nebyly zjištěny žádné pochy-
bení. 

V 
 důsledku přívalových 

dešťů byly poškozeny 

dvě komunikace 

v Bystřici nad Úhlavou. 

Jedná se o komunikaci k panu Altma-

novi a komunikaci vedoucí k panu 

Kalábkovi.  Na opravu poškozených  

komunikací  bylo v rámci povodní 

požádáno o dotaci na Plzeňský kraj.  

Výsledek žádosti zatím není znám.  

Oprava komunikací je však nezbytná 

a bude muset být provedena i bez 

přispění dotace z rozpočtu města. 

P 
ozemek, který je situovaný naproti čerpací stanici u silnice Klatov-
ská, bude po dobu rekonstrukce ulice Strážovská, využívaný pro parková-
ní vozidel obyvatel této ulice. V současnosti je hojně využíván nákladní-
mi auty, které jsou po pracovní době na tomto pozemku odstavovány. 

Město upozorňuje na Nařízení obce č. 1/2001, které je tak soustavně porušo-
váno a může být pokutováno.   Pro připomenutí :  Čl. 2 Stání vozidel na území 
města 1. Na celém katastrálním území města Nýrska nelze po skončení pra-
covního výkonu využít místní komunikace a veřejná prostranství územního 
obvodu města ke stání všech silničních motorových vozidel o celkové hmot-
nosti nad 3,5 t, přípojných vozidel, maringotek, traktorů a pracovních strojů 
mimo  označená parkovací místa. Ulice Stražovská  bude uzavřena a vjezd 
bude umožněn před paneláky okolo hotelu Radnice.  
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pouze svých občanů, ale i všech návštěvníků a rekreantů, kteří naše město na-

vštěvují.  

AKTUÁLNĚ Z RADNICE 

Rekonstrukce koupaliště  

Z 
ájemci, kteří by rádi obdrželi  elektronickou poštou   

Nýrské noviny nebo aktuální informace z našeho města, 

se mohou k odběru přihlásit ic@mestonyrsko.cz 

V 
 pátek 9. června začaly 

demoliční práce na kou-

pališti a rekonstrukce je 

již v plném proudu. Po-

čátkem června bylo nýrské koupaliště 

předáno zhotoviteli stavby. Tím jsou 

Lesní stavby Nýrsko, s.r.o, které byly 

vybrány na základě výběrového řízení. 

Výběrová komise, složená ze zastupi-

telů města i odborníků, byla ve stej-

ném složení jako při výběrovém řízení 

na dodavatele projektové dokumenta-

ce k rekonstrukci. V průběhu dubna a 

května se komise sešla třikrát, než 

bylo celé řízení ukončeno a vybrán 

konečný dodavatel, se kterým byla 

následně podepsaná smlouva o dílo. 

Cena navržená projektantem do výbě-

rového řízení byla 20 mil. Kč. Vítězná 

cena je 17,5 mil Kč bez DPH, tedy o 

2,5 mil Kč nižší. Celá rekonstrukce 

bude hrazena pouze z rozpočtu města. 

Stavební práce probíhají ve všední 

dny od osmi  do čtyř hodin odpoled-

ne , abychom tak co nejvíce omezili 

rušení návštěvníků sousedního kempu. 

Často se setkáváme s dotazy, proč 

jsme s rekonstrukcí koupaliště zača-

li v letní sezóně, ne až v září. Vzhle-

dem k tomu, že rekonstrukce je oprav-

du rozsáhlá, a při stavebních pracích 

na bazénových vanách je nutno dodr-

žovat dané technologické postupy 

závislé i na povětrnostních vlivech, je 

nutné tyto práce rozložit do delšího 

časového úseku. K tomuto rozhodnutí 

nás přivedli i zkušenosti z výstavby 

ledové plochy. Z tohoto důvodu jsme 

byli nuceni na letošní sezónu koupa-

liště uzavřít.  Pokud má někdo pocit 

z omezování podnikatelských aktivit, 

měl by se zamyslet nad svojí nabídkou 

poskytovaných doplňkových služeb. 

Pouze pro informaci. Město 

v posledních pěti letech investovalo 

cca 37 mil do výstavby a rekonstrukcí 

sportovních zařízení ne pro potěšení  

Informace o provozu mateřských školek   

a školní jídelny během prázdnin - 

Duhová školka: otevřená celý červenec a celý srpen zavřená. 

Školka Palackého ul.: zavřená celý červenec a následujících 

prvních 14 dní  v srpnu, otevřená pouze druhých, posledních 

14 dní v srpnu. 

Školní jídelna: zavřená od 4. - 17. července. 
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                                      PŘEDSTAVUJEME 

 

 

Jméno a příjmení :  

Petr Janovský 

Věk:  48 

Povolání : IT manažer  

Záliby: Sport 

Motto : nemá 

5 otázek pro Petr Janovský : 

1. Jaký problém města Nýrska 

vnímáte Vy osobně jako nejpal-

čivější a můžete  alespoň nastínit 

případné řešení?  

V horizontu několika let se obá-

vám zajištění dostatečného počtu 

obvodních lékařů. Jsem přesvěd-

čen, že Město Nýrsko je připrave-

no vyjít potřebám lékařům vstříc. 

 

 

 

2. Co máte naopak v Nýrsku nej-

raději ?   

Na velikost našeho města dostatečné 

možnosti sportovního a kulturního 

vyžití. 

3. Jakou skupinu obyvatel města 

vnímáte tak, že by se pro ni 

z vašeho pohledu mělo nejvíce 

udělat?   

Zabavit naše potomky tak, aby netrá-

vili čas pouze před počítačovou obra-

zovkou a s mobilním telefonem v ru-

ce. 

4. Jak vidíte město za deset let?  

Jako městečka na bavorské straně 

Šumavy. Město, které  nabízí dostatek 

pracovních a nákupních příležitostí, 

dostatek  volnočasových aktivit pro 

občany i návštěvníky. 

 

5. Chtěl byste Nýrským 

občanům něco vzkázat?
Buďme pyšní na to se 

v Nýrsku povedlo, nebojme se 

ozvat tam, kde se nám něco 

nelíbí. 

Zastupitel se představuje: Petr Janovský 

(red) 

Pečovatelská služba Nýrsko je  organizační složkou Města Nýrska.  

Pečovatelskou službu poskytujeme od 7.00 do 15.30 hodin v pracovní dny. Službu poskytujeme osobám se 

zdravotním postižením, seniorům a rodinám s dětmi, kteří jsou v situaci vyžadující pomoc jiné osoby, a to 

v přirozeném prostředí jejich domova. Důležitá je spolupráce s rodinnými příslušníky. Klientům umožňujeme 

jednat na základě vlastních rozhodnutí, aby zůstali sami sebou. Respektujeme lidská práva a pravidla ob-

čanského soužití. Dodržujeme etický kodex sociálních pracovníků ČR. Respektujeme rozhodnutí o řešení 

vlastní nepříznivé situace. Jsme schopny plně nahradit péči, která se dostává klientům v Domově pro senio-

ry. Zájemce o službu seznamujeme s průběhem a všemi podmínkami poskytování služby. Se zájemcem 

o sociální službu je sepsána řádná smlouva se všemi náležitostmi. Každá smlouva obsahuje rozsah, místo, čas 

poskytované služby, výši úhrady za službu, povinnosti a závazky smluvních stran, výpovědní lhůty a dobu plat-

nosti smlouvy. Při nedodržování dohodnutých postupů a podmínek poskytování služby lze tuto smlouvu měnit 

nebo ukončit, a to za podmínek stanovených ve smlouvě. Uplatňujeme systém oboustranné komunikace mezi ve-

dením, pracovníky a klienty pečovatelské služby.  

Pečovatelskou službu poskytujeme v územním obvodu města Nýrska a přilehlých obcích. V péči máme nyní sto 

třicet sedm klientů. Z toho jich sedmdesát pět využívá službu nepravidelně nebo ojediněle. Využívají zajištění 

nákupů, pochůzek, úklidu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, dovozu 

obědů, nebo pomoci při zajišťování stravy. Cca šedesát klientů využívá pomoci př i osobní hygieně nebo 

poskytnutí podmínek pro osobní hygienu. Péči poskytujeme vždy po domluvě s klientem, s ohledem na provozní 

a personální možnosti pečovatelské služby. Většina uživatelů využívá převážně donášku obědů nebo alespoň jed-

nu z nabízených služeb. Harmonogram práce sestavujeme dle potřeb klientely. Každý uživatel pečovatelské služ-

by vlastní společně se smlouvou vnitřní pravidla pečovatelské služby, aby nedocházelo k nedorozumění a uživatel 

neměl obavy ze změny průběhu jeho životní etapy.

Kontakty:      Pečovatelská služba: /  376 555 650 , 724 432 751                      e-mail: p.sluzba@mestonyrsko.cz 

Jednotlivé odbory MěÚ radí, informují, upozorňují  

V červencovém čísle pro vás: Pečovatelská služba 
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AKTUÁLNĚ Z RADNICE 

   Ceník pečovatelské služby 
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DĚJE SE VE MĚSTĚ A OKOLÍ 

 

Alena Holá, profesionální i amatér-
ská mistryně světa v kickboxu. 
Členka výkonného výboru ČSFu a 
prezidentka profesionální sekce 
kickboxingu. Je matkou ročního 
syna Maxe  a o návratu do vrcholo-
vého bojového sportu prozatím ne-
přemýšlí. Ačkoliv by se mohlo na 
první pohled zdát, že  sport už defi-
nitivně pověsila na hřebík, opak  je  
pravdou. Třikrát týdně tady u nás 
v Nýrsku trénuje zájemce  kickboxu 
i tzv. kruhové - posilovací tréninky. 
Jaké  byly její začátky a co jí trápí 
dnes? Na to a ještě více jsme se Ale-
ny v tomto článku zeptali. 

 

Můžeš nám prozradit, jak ses 
k bojovému sportu dostala?  

Už na základce jsem byla ve sportu 
hodně aktivní. Dělala jsem gymnasti-
ku, fotbal a zároveň jsem tady 
v Nýrsku začala i s karate. 

Už tehdy jsi chtěla být profesionální 
sportovkyní? 

To vlastně úplně ne, já se chtěla dostat 
po střední škole na policejní akademii. 
Ale nevyšlo to. A když  to hodnotím 
zpětně, tak jsem nakonec ráda.I díky 
tomu jsem pak procestovala  svět a 
něco jsem dokázala. 

Když mluvíme o tom, že jsi cestova-
la, jak jsi na tom se znalostí cizích 
jazyků? 

Maturovala jsem z angličtiny, ale poz-
ději jsem zjistila, že z toho, z čeho 
jsem maturovala, bych si vystačila tak 
akorát na objednání jídla v Mekáči. 
Fakticky jsem se naučila angličtinu až 
díky cestování. 

Karate už dnes neděláš. Proč? 

Je tam mnoho překážek a  já jdu nejra-
ději do všeho naplno. Většina  pravi-
del a omezení je pro mě spíše na obtíž. 
Právě proto jsem se ke konci kariéry 
věnovala hlavně K-1, což je disciplína 
považovaná v kickboxu za jednu 
z nejtvrdších. Je v ní  dokonce i  povo-
leno používání kolen. 

A proto vznikla tvoje přezdívka 
„Brutální Alena“? 

No, jak se to vezme. Smích. Nazvali 
mě tak novináři, ale běžně mi tak ni-
kdo neříká. Já byla v zápasech dost 
tvrdá a  byla jsem nejraději, když jsem 
mohla soupeře rozmetat svojí silou a 
ne jenom na body.  

Určitě nebudu daleko od pravdy, 
když budu tvrdit, že tvé obvyklé  

tréninky by málokdo zvládl. Jak 
moc to pro tebe bylo vyčerpávající a 
co bylo tvým hnacím motorem, abys 
takovou nálož vydržela? 

No tady musím říci, že za to mohu 
velice poděkovat oběma svým rodi-
čům. Tréninky mi braly veškerou mou 
energii a na spoustu věcí, třeba i po-
moc v domácnosti, mi jí  pak prostě 
už  nezbývalo. Jak říkám, trénovala 
jsem často až do vyčerpání a jedinou 
motivací pro mě byla touha po vý-
hře.Já prohrávám nerada.  

Jak jsou pro tebe důležité příspěvky 
od města a  na co je využíváš? 

 Je  pravda, že s financemi pořád zápa-
síme, protože vybavit tréninky pro 
veřejnost kvalitními věcmi dnes stojí  
nemalé peníze. Takže za dotace od 
města jsme moc rádi a  vděční a větši-
nou si  koupíme nějakou opravdovou  
nezbytnost, jako třeba skříně na  náči-
ní. Za každou podporu, jak tu morální 
na sociálních sítích, tak samozřejmě i 
tu finanční, chci všem touto cestou, 
moc poděkovat. 

Jaký byl tvůj nejcennější  vrchol v 
kariéře? 

Z každé výhry jsem měla  obrovskou 
radost a byla to skvělá odměna za mé 
tréninkové úsilí. Musím ale přiznat, že 
asi nejvíc si cením mého vítězství 
z mistrovství světa v Sao Paulu. 

Vzpomeneš si na nějaké vážnější 
zranění, které se ti během kariéry 
přihodilo? 

Ani ne. To musím zaklepat, zranění se 
mi docela vyhýbala. 

Co doma, neměla o tebe rodina 
strach ? 

Mamina jo, ta se ani  nechtěla  chodit  

Zapojte se více do sportu, vzkazuje lvice z Nýrska Alča  

koukat na moje zápasy. Táta to bral 
víc chlapsky a na zápasech mi hlasitě 
fandil. Nutno ale dodat, že se mi od 
obou rodičů dostávalo obrovské pod-
pory a bez nich bych to tak daleko 
nikdy nedotáhla. 

Mývala jsi před zápasem strach? 

To jen fakt v úplných začátcích, pak 
už vůbec ne. Bývala jsem až nezdravě 
v pohodě a to taky nebylo moc dobře. 
Když se zápasí, trochu toho adrenali-
nu potřebuješ a tak jsem párkrát požá-
dala kamarády, aby mě profackovali 
před tím, než zápas začne. Jednou se 
mi to ale vymstilo a můj stotřiceti 
kilový kamarád, mě málem knockou-
toval ještě před zápasem. Smích. 

Co je pro tebe dnes nejdůležitější? 

Určitě je to můj syn Max. Stát se mis-
tryní světa, to už jsem si dokázala a 
dnes nemám potřebu už si dokazovat 
nic. Dnes chci být tou nejlepší v oboru 
máma. 

Co bys našim čtenářům chtěla sdělit 
na závěr? 

Přála bych si, aby v našem městě byl 
ještě  větší zájem o tento sport. Na 
moje tréninky například přijíždějí lidi 
z celého kraje, ale z Nýrska jen pár. 
Netvrdím, že by měl mít každý na 
břiše pekáč buchet, ale trochu mi vadí 
ta lhostejnost. Začala jsem nově tréno-
vat i kruhové (posilovací) tréninky a 
přestože je to makačka, překvapilo mě 
že ke mně chodí více žen, než mužů. 
Je to zase něco nového a já bych to 
určitě všem doporučovala vyzkoušet. 
Je to lepší, než si válet šunky u televi-
ze a na vzhledu i zdraví se to také 
zaručeně pozitivně odrazí.  

                         

                                   ( Rostislav Malý ) 
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KULTURNÍ SERVIS 

Přehled kulturních akcí / červenec a srpen 
  

  

  

Od 4. června do 2. září bude probíhat výstava Pří-

běhy Sudet plná fotografií a hlavně informací o  his-

torických událostech Sudet. 

2. a  3. července odehraje divadlo Nýrsko představe-

ní Holka nebo kluk v Lesním divadle. Od 15.00. 

Od července do konce září je k vidění v Muzeu výsta-

va fotografií spolu s  informacemi z historických pra-

cí nazvaná „Česko - bavorská hranice do r.1918“. 

Tradiční Dřevosochání se odehraje v Areálu pod 

sjezdovkou od 6. do 9. července. Sobotní vernisáž    

a malý program pro děti budou probíhat současně. 

Začíná v 16.00. 

V sobotu 9. července budou probíhat  zároveň          

s Dřevosocháním i tradiční Slavnosti vína, které 

odstartují ve 14.00. K poslechu hraje Kolovanka. 

V pátek 1. července v 15.00 pořádá Městská kni-

hovna Nýrsko spolu se spolkem dobrovolníků akci 

pro děti na zakončení školního roku. HURÁ 

PRÁZDNINY budou plné bojové tématiky . 
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                                       KULTURNÍ SERVIS 

Přehled kulturních akcí / červenec a srpen 
  

  

  

Večer v sobotu 9. července v Areálu pod sjezdovkou 

zahraje kapela Sifon. Akce začíná ve 20.00. 

14. července od 19.00 začíná taneční párty s Lucií 

Jílkovou nazvané TANEC POD ŠIRÝM NEBEM. 

Párty se koná v Areálu pod sjezdovkou. 

16. července startuje ETERNAL HATE FESTIVAL 

V Areálu pod sjezdovkou ve 14.00. 

17. července zahraje spolek Korál ze Strašína v Les-

ním divadle představení Světáci. Čas bude upřes-

něn. 

23. července se budou v kasárnách konat Závody 

RC modelů aut, začátek v 10.00. 

30. července se uskuteční NAGASAKY CUP - me-

moriál Petra Zborníka v malé kopané v Areálu pod 

sjezdovkou. Začátek v 8.00. Večer zábava od 18.00. 
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KULTURNÍ SERVIS 

Přehled kulturních akcí / červenec a srpen 

31. července zahraje divadlo Soustov představení  

Lakomá Barka v Lesním divadle. Čas bude upřes-

něn. 

Minifieldový lakrosový turnaj, fotbalové hřiště Mi-

lence, 30. - 31. července 2016, oba dva dny začínají 

zápasy cca od 10:00. 

Úspěšné atletky ze Základní školy v Komenského ulici 

18. května se v Sušici konaly tradiční atletické závody mladšího žactva o „Pohár rozhlasu“. Soutěže se zúčastnilo 14 škol 

klatovského okresu. Družstvo našich žákyň ve složení Lucie Ledvinová, Simona Kadlecová, Sarah Wnendt, Barbora Bláho-

vá, Kamila Šmerdová, Denisa Nešetřilová, Barbora Fleischmannová, Terezie Karlovská, Štěpánka Zachová,  Eliška Nováko-

vá a Kristýna Vávrová zvítězilo a postoupilo do krajského finále, které proběhlo v Plzni 24. května. Také zde děvčata podala 

výborné výkony a obsadila 4. místo (závodilo celkem 8 družstev). Padaly i školní rekordy – Lucie Ledvinová skočila 140 cm 

do výšky a Simona Kadlecová časem 1:55,1 min pokořila rekord v běhu na 600 m. Všem našim závodnicím blahopřeji 

a děkuji za vzornou reprezentaci školy!                                                                                                          ( Dana Křivánková,  učitelka ) 



11 

                                      UDÁLOSTI VE FOTOGRAFII 

Ve středu 25. května se vítězové nýrského kola Soutěže ve čtení 

zúčastnili stejné soutěže v Městské knihovně v Klatovech. Zde změři-

li své čtenářské dovednosti s nejlepšími čtenáři z klatovských škol. 

Naše  Štěpánka Kváčová ze  ZŠ Školní se umístila v kategorii třetí 

třídy na třetím místě. Gratulujeme!                   ( foto K lat.deník ) 

V sobotu 4. června připravil DDM pro všechny děti z Nýrska a 

okolí svůj tradiční Pohádkový les. Nová trasa, nové pohádkové 

bytosti i netradiční sportovní i nesportovní discipliny čekaly na děti 

v lese pod Pajrekem. Na trati bylo rozmístěno dvanáct zábavných 

stanovišť. Děti se náramně bavily a rodiče také. Celkem sto dvacet 

čtyři dětí bylo odměněno krásnou cenou. 

V pátek 3. června se tř icet spokojených návštěvníků sešlo kvůli 

nepřízni počasí v kulturním domě na koncertě vojenské kapely 

Foligno. Na závěr  akce se návštěvníci dočkali i několika př í-

davků. 

V neděli  5. června hrálo divadlo Žihobce v Lesním divadle  

představení Muž sedmi sester ( ze kterého je i tato fotografie )                  

a 19. června přijelo zahrát Divadlo Klenová Šíleně smutnou princez-

nu. 

V pátek 10. června Městská knihovna v Nýrsku uspořádala ne-

tradiční čtení venku na náměstí, kde se zároveň děti vyřádily     

v malování křídou zvířat a všeho toho, o čem jim teta z knihovny 

předčítala. Akce se  zůčastnilo dvacet čtyři dětí i s dospělými. 

V neděli 12. června se uskutečnil již 17. ročník tradičního Běhu 

na Hraničář. Účast byla kvalitní a počasí se celkem vydař ilo. 

Výsledky  kategorií  jsou k dispozici na  straně  šestnáct v tomto 

čísle. 
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70. let výročí slaví fotbalový klub v Nýrsku 

ŠKOLY / DĚTI - MLÁDEŽ - SPORT 

Ano, je tomu již úctyhodných sedm-

desát let, co skupinka nadšenců žijí-

cích v Nýrsku zakládá fotbalový 

klub DSO Slovan Nýrsko. Počátky 

vzniku fotbalu v našem městě se  

datují kolem roku 1946. Zakladate-

lé nýrského fotbalu jsou  bratři Josef a 

František Hrachovi a  pan Řípa. Při 

vzniku však stojí i mnoho  jiných 

osobností jako Nejedlý, Komár, Juha, 

Jiřík, Rosa. Zanedlouho vznikla tělo-

cvičná jednota Slovan Nýrsko. Klub 

poté prošel svým vývojem a různými 

názvy, a to DTJ, Slovan, Okula, RH, 

SKP až k dnešnímu názvu Fotbalový 

klub Okula Nýrsko, z.s. Střídavě se 

zde hrají okresní a krajské soutěže. 

Postupně se zde měnily i generace. Co 

říkáte na jména Bečka, Vávra, Štau-

ber, Sklenář, Mojžíš, Novák, Strieže-

nec, Solej, Larva, Jiřík, Šnour, Kalivo-

da, Snášel, Tauškové, Kopřiva a mno-

zí další. Při oddíle postupně začali 

vznikat i družstva mládeže, která se 

zapojovala do soutěží a náš oddíl se 

začal pyšnit vlastními odchovanci. 

Určitě už si vzpomenete na jména 

Kadlec, Škach, Steiner, Valeš, Gon-

dor, Rubáš, Valášek, Vavák, Záhor-

ňanský.  

Přelom v činnosti klubu nastává 

v období, kdy do Nýrska přichází 

pan Smetana z ligových Teplic.  

Mužstvo se  postupně  zvedá  z  I. B 

třídy až do krajského přeboru. V tu 

dobu je velkým přínosem spolupráce 

s PS útvarem a postupně se mužstvo 

propracovává až do divize, která je 

vrcholem sportovní činnosti našeho 

klubu. Trenér Jiří Fryš s asistentem 

Steinerem, později Prančl  Antonín 

každoročně obměňovali kádry a bojo-

vali o cenné body v divizi bez mála 

dvanáct let. Jména jako Pavel Vrba / 

současný reprezentační trenér/, Zajac, 

Bertalán, Šedivý, Vonášek, Krejčík, 

Presl, Sajdok, ale  v té době i doros-

tenci Dukly Praha, kteří nakonec zů-

stali v Nýrsku do současnosti Vondra, 

Hvězda vám určitě zůstali v paměti. A 

co odchovanci Škach, Ka-

dlec,Vacovský, Svoboda, Rubáš, Lep-

ší , Holý a z mladší generace Ro-

senheim, Pavlík, Mojžíš, Kadlec, Ka-

livoda .Ti všichni okusili divizi. Bo-

hužel s odchodem armády po roce 

1989 odešla po dvou letech i divize. 

Nastává období stabilizace 

v krajských soutěžích a dle momentál-

ní formy se hraje střídavě  I.A třída  

jako druhá nejvyšší soutěž v kraji či 

samotný vrchol krajských soutěží – 

krajský přebor. Právě letošní sezonou 

se můžeme pochlubit postupem do 

krajského přeboru. A čas ukáže, jak 

se nám bude v tak náročné soutěži 

dařit. Nezapomeňme pochválit i naší 

mládež. Pravidelně se účastní nej-

vyšších soutěží v kraji a svou výcho-

vou posouváme nadějné fotbalisty do 

klubů hrající vyšší soutěže. Bratři 

Hoškové dlouhodobě hrají na úrovni 

první či druhé ligy, brankář Juraši 

chytá v juniorském mužstvu Viktorie 

Plzeň. Jména Vacovský Filip, Svobo-

da Václav jsou příslibem Viktorie do 

budoucnosti. Za zmínku určitě stojí 

jejich trenér mládeže u nás v Nýrsku 

pan Juraši.  

Dnešní oddíl kopané sdružuje přibliž-

ně stopadesát členů, více jak polovina 

tvoří základna mládeže. V oddílu jsou 

následující kategorie. Mladší příprav-

ka, starší přípravka v rámci okresu. 

Nově jsou přihlášení mladší žáci také 

v okresních soutěží. V krajských sou-

těžích máme mladší a starší žáky a 

jedno mužstvo dorostu.  U dospělých 

máme tři mužstva, naše B mužstvo 

hraje IV. třídu na okresu Klatovy a 

naše A mužstvo již zmiňovaný krajský 

přebor mužů. Nemohu ani zapome-

nout na starou gardu, která se 

schází pravidelně v rámci přá-

telských utkání.  

Pro tak velkou základnu s tradicí je 

nezbytné tvořit zázemí. V roce 2007 

se nám podařilo přistavět nové kabiny 

pro všechny domácí mužstva a rekon-

strukcí prošly v loňském roce dokonce 

i kabiny hostů. Na rozvoji klubu měli 

za sedmdesát let velkou zásluhu dob - 

rovolníci z řad hráčů, trenérů a funkci-

onářů. Dnešní uspěchaná doba však 

přináší problémy s dobrovolností a 

moc nám chybí nadšení lidé pro 

práci v klubu. Proto touto cestou 

vyzývám veřejnost k pomoci. Na 

závěr velké díky místním podnikům, 

městu a všem sponzorům, co se za ta 

léta podíleli na rozvoji fotbalu 

v Nýrsku a jmenovitě funkcionářům, 

správcům, trenérům -  pár jmen na 

připomenutí: Předsedové: Hrach Jo-

sef, Záhorňacký Michal, Holý Miro-

slav, Mojžíš Ludovít, Vondra Jiří st., 

Hršel Ladislav a stávající předseda 

Kalivoda Karel. Správci hřiště: Šne-

jdar, Adamka, Vostrý, Holý, Vodvář-

ka, Rendl a současný Steiner. Trenéři:  

tam bych chtěl jako prvního uvést 

pana Karla Šnoura, který v Nýrsku 

odtrénoval přes 50 sezón!!, další 

Smetana, Fryš, Prančl, Vondra, Lev, 

Daněk, Mojžíš, Rubáš, Kalivoda a 

další.    
           ( Karel Kalivoda, předseda klubu ) 



13 

                                      ŠKOLY / DĚTI - MLÁDEŽ - SPORT 

ÚSPĚCH MLADÉHO KLAVÍRISTY 

Na začátku června se konal 

v Lichtenštejnském paláci v areálu 

Hudební akademie múzických umě-

ní v Praze jubilejní 25. ročník kla-

vírní soutěže Prague Junior Note, 

soutěže mladých klavíristů do pat-

nácti let, které se pravidelně účastní 

i žák naší školy Kryštof Matějíček. 

Také v tomto roce nám udělal veli-

kou radost a obhájil loňskou 1. cenu 

mimořádným výkonem ve III. kate-

gorii, která byla umocněna písem-

nou pochvalou jeho brilantní klavír-

ní vyspělosti předsedou poroty. Ještě 

jednou blahopřeji Kryštofu Matějíč-

kovi i jeho učitelce Aleně Vackové 

k tomuto úspěchu. 

                    ( Luboš Vacek, ředitel školy ) 

Dům dětí Nýrsko má i své malé farmáře 

Jako každý rok vyrazily děti z kroužků 

Martiny Jiříkové a letos prvně i Jany 

Hoškové na výlet. Naším cílem se stala 

Farma Moulisových v Milínově. Výlet 

se po všech stránkách podařil a děti si 

ho užily: počasí úžasné, program na 

farmě perfektní, jídlo výborné! Na 

farmě děti trénovaly dojení krávy, 

ochutnaly domácí máslo, které si samy 

utloukly ze smetany. Nechyběla ani 

prohlídka výběhu s kozami, kůzlátky, 

ovečkami  a oslíkem.  Největší úspěch 

měla u dětí jízda na koni a hledání 

jehly v kupce sena. Děti se naučily 

poznat rozdíl mezi biopotravinami a 

obyčejnými potravinami a mlátit obilí 

cepem. Soutěžily v poznávání obilovin 

a luštěnin, mlely mouku…. Nakonec 

každý dostal  ,, Výuční list mladého 

farmáře“. Po svačině v podobě domá-

cích vdolečků s marmeládou a šlehač-

kou se jen zaprášilo. Celý výlet jsme  

završili již tradiční pyžamovou párty v DDM.  

( Martina Jiříková, pedagog volného času ) 
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Hranice na Moravě, Memoriál Jiřího Necida a naše mažoretky! 

ŠKOLY / DĚTI - MLÁDEŽ - SPORT 

Soutěž ve sportovním aerobiku 

Samotný název tohoto města mluví 

za vše, mažoretky z Nýrska zde 

prolomily hranice svých možností. 

Ametyst byl založený před třemi 

lety a od té doby hranice pouze 

překonává. Dívky byly postaveny 

před obrovskou konkurenci ostat-

ních týmů z různých měst ČR, Slo-

venska a Polska, kde si mažoretko-

vý sport vybudoval silnou tradici. I 

přesto byly schopné ukázat svou 

cílevědomost, píli, úsilí, bojovnost. 

V pódiové sestavě se obě skupiny 

probojovaly na Mistrovství Evro-

py, které se konalo první červnový 

víkend v Chorvatsku, ale 

z finančních a organizačních důvodů jsme se ho nezúčastnily. V pochodovém defilé, které je také jednou z disciplín, předved-

ly juniorky a seniorky výkon na takové úrovni, která je vynesla na to bodové ohodnocení, se kterým mají tu čest reprezento-

vat město Nýrsko a Plzeňský kraj na Mistrovství světa, které se bude konat v posledním srpnovém týdnu v Praze. Uvědomu-

jeme si sílu tohoto úspěchu a víme, že se na tomto mistrovství setkáme v takovou konkurencí, o které se nám ani nezdá. Na-

ším cílem je zapsat se do povědomí. Zlepšit si osobní maximum a vytvořit si nezapomenutelné zážitky. Děkuji za neskuteč-

nou podporu těch lidí, kteří přejí úspěch, uvědomují si, co děvčata dokázala a neodsuzují jejich houževnatost a radost 

z pohybu. Jsem na všechny moc hrdá a myslím tím všech šedesát dívek, které navštěvují kroužek mažoretek v DDM Nýrsko. 

Dále děkuji všem sponzorům, kteří nám finančně pomáhají a snad do budoucna dále budou. 

                                                                                                                                                                                 ( Eva Koryťáková, trenérka ) 

Ve čtvrtek  2. června 2016 se v tělocvičně DDM 

uskutečnila soutěž Aerobic  Master Class. Každo-

ročně těmito závody končí školní rok pro děvčata, 

která navštěvují v DDM pohybové  kroužky. Letos 

soutěžilo čtyřicet osm dívek ve 4 kategoriích. První 

byla pro školky, druhá pro 1.-2.třídu, třetí pro 3.-5. 

třídu a čtvrtá pro 6.-9. třídu ZŠ. Nejvíce  soutěžících, 

sedmnáct, bylo přihlášeno v kategorii 6.-9. třída. 

Všechny účastnice závodu si za svůj sportovní výkon 

zasloužily medaile /první tři z kovu, ostatní čokoládo-

vé/ a malou odměnu. Prvenství v nejmladší kategorii 

si odnesla Nikolka Grollová, druhá byla Magdalena 

Beková a o bronzovou příčku se podělily Adélka Malá a Isabelka Večerková. Ve druhé kategorii si nejlépe vedla Alžběta 

Beková,  stříbrnou medaili získala Kateřina Kováříková a třetí byla Simona Miškovičová. První příčku ve třetí kategorii obsa-

dila  Ester Hypiusová, před Sofií Mollerovou a Lucií Edlovou. Z nejstarších soutěžících  se z prvního místa radovala Tereza 

Mollerová, z druhého Eliška Kalná a z třetího  Štěpánka Zachová. Soutěžní Aerobic Master Class je soutěž jednotlivců, kteří 

cvičí podle lektorky. Soutěž probíhá stejně jako běžná hodina aerobiku, upravená pro příslušnou věkovou kategorii. Závodni-

ce mají na sobě startovní čísla, rozhodčí hodnotí schopnost  a pohotovost  přesně zachytit neznámé vazby a sestavy cviků, 

techniku a vzhled soutěžících.  Proto velké poděkování patří celé porotě, která neměla vždy lehké rozhodování. Obliba dět-

ského aerobiku mezi dívkami roste, o čemž svědčí  stoupající  počet  každoročně přihlášených závodnic.  Aerobik  rozví-

jí  všestrannost, buduje dobrý základ pro každý jiný sport a  lze v něm pokračovat neomezeně i s přibývajícími roky. V DDM 

nabízíme toto cvičení pro všechny  věkové kategorie. Děvčátka školkového věku začínají cvičit v Beruškách, školačky pokra-

čují v Mini aerobiku a Junior aerobiku.  A ženy si mohou přijít  zacvičit  do lekcí  bodystylingu a step aerobiku. Závěrem 

bych chtěla pozvat všechny ženy a dívky  na tyto cvičební lekce v novém školním roce.        ( Jana Hošková, veoducí kroužku ) 
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Také už si dlouho říkáte, že byste měli udělat něco pro své zdraví? Turistika s Pepou je pro vaše předsevzetí skvělou 

příležitostí! Tato, dnes už by se dalo říci tradiční (jedná se  již o 6. ročník) , minisérie pěších výletů s  průvodcem spo-

jí totiž příjemné s užitečným. To užitečné je chůze na zdravém vzduchu, což je vlastně pro člověka ten nejpřirozenější 

a tudíž i nejméně násilný způsob pohybu, to příjemné je pak krásná šumavská příroda a sdílení zážitků s partou stej-

ně laděných lidí. A jako bonus se přidává možnost dovědět se i něco bližšího z historie  i současnosti navštěvovaných 

míst. I letošní nabídku pro vás připravil odborník na slovo vzatý. Vedoucí klubu turistů v Nýrsku  Josef Mayer. Ne-

váhejte ji využít , zcela určitě neprohloupíte. A z čeho letos můžete vybírat? 

MINISÉRIE PĚŠÍCH VÝLETŮ S PRŮVODCEM 

Neděle 10.července Sklářská stezka: Alžbětín-Svárožná-Rendlův dvůr- pomník A.Kašpara-Železná Ruda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trasa měří cca 9 km. Odjezd vlakem v 8.22 z Nýrska. 

Jedná se o část rozsáhlejší naučnéstezky s informačními 

panely o historii výroby skla v této oblasti. Mimo to 

uvidíte zbytky někdejšího osídlení Reindlhof, 

z nedávné historie pak místa po někdejších útvarech 

pohraniční stráže a v neposlední řadě horskou bystřinu 

Svárožnou odvádějící vody do Řezné a posléze do Du-

naje a Černého moře. 

 

 

 

 

Trasa měří cca 12 km. Odjezd vlakem v 8.22 z Nýrska, po-

kračování autobusem ze Železné Rudy v 9.29. I.zónou Ná-

rodního parku Šumava do katastru bývalé obce Zhůří u Ja-

vorné. Tato kdysi poměrně velká obec (před válkou cca 660 

obyvatel) byla v důsledku poválečného vývoje začleněna do 

vojenského výcvikového prostoru a jako taková zlikvidová-

na. Nepříjemný pocit z  této skutečnosti snad vynahradí krás-

né přírodní prostředí včetně malebně meandrujícího toku 

říčky Křemelné, která po soutoku s Vydrou vytvoří řeku Ota-

vu a prostřednictvím Vltavy  a  Labe  obohatí svými vodami 

Severní moře.                                     

 

Neděle 24.července :      Rozvodí - Zhůří - Rovina 

Sobota 6. srpna: Špičák - lanovkou na Pancíř- To-

mandlův křížek- Šmauzy - Nový Brunst - Hofman-

ky-Špičák 

Trasa měří cca 10 km. Odjezd vlakem v 8.22 z Nýrska. 

Čeká vás překrásný výhled z pancířské rozhledny, při 

troše štěstí uvidíte vrcholky Alp v oblasti Dachsteinu. 

Šmauzy vás uvítají rozsáhlým rašeliništěm zahrnutým 

do Přírodní rezervace Prameniště (pramení zde již výše 

zmíněná říčka Křemelná) a navážete zde a pak na No-

vém Brunstu na historii sklářství z první vycházky. Při 

cestě na Hofmanky se můžete zastavit u pramene řeky 

Řezné. 
Křemelná 

Kaple u bývalého Zhůří 

Svárožná 
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Sobota 27.srpna 

Naučná stezka kolem jezera Drachensee nedaleko 

Furth im Wald spojená s příjemným osvěžením v  jeho 

vodách. 

Trasa měří cca 7 km. Pojedeme  autobusem (22 osob) a je 

nutno se předem přihlásit v IC Nýrsko do 19. srpna. 

 
Výsledky 17. ročníku Běhu na Hraničář 
Ženy do 34 let    
1. Mikešová Jana  30.49 

2. Kubrová Ida                        33.04 

3. Slavotínková Dominika       34.39 

Ženy 45 - 54 let    
1. Klampflová Eva  32.49 

2. Naxerová Jana                      33.46 

Ženy nad 55 - 64 let    
1.         Vraštilová Miroslava  47.13  

Muži do 39 let    
1. Vagenknecht František        23.32 

2.        Turek Martin                        25.1 

 3.       Kadoch Michal  25.36 

MINISÉRIE PĚŠÍCH VÝLETŮ S PRŮVODCEM 

Na všechny trasy postačí běžné turistické vybave-

ní včetně pohodlné a pevné obuvi (volný terén, 

neupravené lesní cesty). A teď už nezbývá nic ji-

ného, než si přát pěkné počasí, krásné zážitky a 

vůbec šťastnou cestu.            ( J. Poupová, vedoucí  MěK ) 

Drachensee 

Muži do 49 let   

1. Šimurda Martin  24.26 

2. Szabo Norbert             30.25 

3. Čančík Michal             31.4 

Muži do 59 let    
  

1. Buřil František             25.13 

2. Šatra Alois              28.05 

3. Voráček Karel             29.09 

Muži do 69 let     
  

1. Rus Zdeněk              32,18 

2. Jelínek Karel              35,37 

3. Les Josef              38,22 

Muži nad 70 let    

1. März František    48,1 

Novinky v městské knihovně: 

Povíš mi to? 

Ester Stará 

Publikace určená pro společnou práci dětí a 

rodičů. Rozvíjení logického myšlení a rozšiřo-

vání slovní zásoby u předškolních dětí.  

Blonďatá stíhačka 

Simona Monyová 

Sebeironická výpověď jedné plavovlásky o 

strastiplném hledání životního partnera.  
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Dne 4.6.2016 se konal již 8. ročník obnoveného závodu "Běh zelenským údolím". Devadesát jedna  závodníků se vy-

dalo na trať za ideálního běžeckého počasí  20°C a za velké podpory diváků. Pro pořadatele bylo příjemné slyšet slo-

va chvály nejen od závodníků, ale i od jejich rodinných příslušníků. Všichni běžci se mohli občerstvit domácím peči-

vem a bylinným šumavským čajem. Kromě medailí a diplomů dostali vítězové balíček s ovocem a zeleninou, jehož 

obsah jim po závodě jistě přišel k chuti. Chtěli bychom touto cestou poděkovat sponzorů, kterými byli:          MěÚ 

Nýrsko, Zelenina - M. Vyskočil, hotel "Zach", p. P.Baráková, rodina Čadova a dále všem, kteří se podíleli na zdár-

ném průběhu akce. 

 

Vítězové jednotlivých kategorií od nejmenších závodníků: 

Novák Oliver,Stará Lhota 

Cariková Julie, Cykloservis Malát 

Strnadová Aneta, Mílaři Domažlice 

Pitel Ondřej, Klatovy 

ProvalilováAdina, Mílaři Domažlice 

Slavičínský Adam, Sokol Vršovice Praha 

Strnadová Nikola, Mílaři Domažlice 

Pikali Boris, Mílaři Domažlice 

Provalilová Stela, Mílaři Domažlice 

Skala Robert, Spartak Klenčí 

Ledvinová Lucie, Dešenice 

Pavlásek Šimon, Fischer Ski klub Šumava 

Pukáč Kristián, Nýrsko 

Fait Karel, AGP Domažlice 

Janový Petr, AC Trial Plzeň 

BĚH ZELENSKÝM ÚDOLÍM 

Ženy:  

Pavlásková Kamila, Fischer Ski klub Šumava 

Fronková Anna, Mílaři Domažlice 

Muži: 

Teska Ondřej, Lesy ČR Domažlice 

Čada Radim, Run'n'Roll Podkozí 

Šatra Alois, Velké Hydčice 

 

Pořadatelé závodu - KČT Nýrsko. 

 

 

                                ( Jaroslava Čadová, spolupořadatel ) 
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MALÉ  KRIMI 
 

Nepoučitelní 

Někteří obyvatelé našeho města si stále pletou veřej-

ná prostranství se skládkou. Ani neustálé opakování 

a upozorňování v Nýrských novinách neodradilo tři 

muže ve věku 32, 45 a 75 let od uložení odpadu ze 

zahrad a zahrádek na trávník v ulici Petra Bezruče. 

Za spáchání přestupku proti veřejnému pořádku by-

ly všem uděleny blokové pokuty. 

Prasklé potrubí 

Dne 24.května v dopoledních hodinách musela být 

z důvodu havárie vodovodního řadu na čtyři hodiny 

uzavřena ulice Klostermannova. Strážníci společně 

s pracovníky firmy Veolia po dobu neodkladné 

opravy usměrňovali provoz na křižovatce u Okuly a 

na křižovatce s hlavní silnicí Klatovy - Železná 

Ruda.  

Nedodrželi nedělní klid 

Další mimořádná nedělní služba strážníků odhalila tři případy porušení městské vyhlášky č.3/2015 k zabezpečení 

místních záležitostí veřejného pořádku. Ve všech případech se jednalo o rušení sousedů používáním sekaček či 

jiného hlučného stroje. Strážníci přistoupili k mírnější formě postihu a vše vyřešili domluvou.     ( M.ilan Kolář, MP ) 

 SPOLEČNOST  

Psal jsem v minulém čísle o objevu, který se v historii našeho města ještě nestal. Ukázali jsme fotografie našich nálezů kraj-

skému archeologovi, připojili nějaké informace a on bez zaváhání prohlásil, že jsme našli hradiště Břetislava I. Z té naší 

muzejní party tomu někdo věřil, někdo ne, někdo jenom trochu. Pak přišel jiný archeolog a řekl, že to žádné hradiště ne-

ní.   /Ono se také říká, že žádný archeolog nemá stejný názor./ Ten druhý se ale příliš nestaral o to, co ty zvláštní zbytky 

staveb jsou. Pak nás ten prvý archeolog trochu navedl na stopu, když řekl, že by to mohly být pozůstatky z Války o španěl-

ské dědictví, která v několika bitvách trápila Evropu v letech 1700 – 1714. A víte, že to asi tak bude? Už víme i o zprávě, 

kterou podal bavorský vojenský rada Risner von Risenfeld v roce 1702. Uvádí se v ní, že když přišel k Rittsteigu, /to je 

vesnice ležící hned za hranicí u Svaté Kateřiny/ zjistil, že tam kde býval neprostupný les je holina a proto je tento prostor 

nutno opevnit. Na těchto opevňovacích pracích pracovalo až pět tisíc lidí ze širokého okolí. Je tedy pravděpodobné, že stav-

by, které se u Svaté Kateřiny nalézají, pocházejí právě z této doby. Kdysi to bylo velmi propracované opevnění. Obloukem 

obíhá jak vrch Kameňák, tak na druhé straně kopec zvaný Kokrhonka. Celá stavba se táhne v délce více než dvou tisíc me-

trů a zdá se, jak mne upozornil Pavel Mráz, že by to mohlo být i o další kilometr více. Na potvrzení si ale musíme počkat, 

až se k věci vyjádří historici a případně se podaří udělat nějaký nález, kterým bychom stavbu datovali. A pak se uvidí, je-li 

to objev desetiletí či ještě důležitější. Přivezli jsme z tiskárny knihu Marie Korandové „Piruety na ostří nože“. Ujali jsme se 

jejího vydání poté, co jistý plzeňský nakladatel i od našeho muzea dostal na vydání knihy příspěvek a slíbil, že knihu vydá. 

Slib nesplnil a dělá mrtvého brouka. Je to životopisný příběh Josefa Blaua, známého nýrského spisovatele a historika. Cha-

rakteristika románu se dá shrnout do několika málo slov. Skvěle napsané a plné zajímavých informací o našem městě. Však 

také autorka osobu Josefa Blaua několik dní v našem muzeu studovala. Prodáváme ji za sto padesát korun v pokladně naše-

ho muzea. Na závěr jen krátký návrh pro kohokoli z města. Rádi bychom uspořádali besedu, při které by se turisté, houbaři, 

lesáci či kdokoli další s námi poradili nad několika fotografiemi, a pomohli nám tak potvrdit či objevit další historické ob-

jekty v krajině kolem Nýrska, protože je jisté, že jich je zde mnohem víc, než kolik jich známe. Chceme přece, aby bylo 

naše okolí zajímavé i pro naše hosty? A ještě co s těmi hádankami, po jejichž vyluštění je vstupné do muzea zdarma. 

Kdo uhodne hádanku přímo u pokladny, nemusí platit nic. Těšíme se na Vás. 

                                                                               ( Karel Velkoborský, ředitel muzea ) 

INFORMATIVNĚ Z MUZEA KRÁLOVSKÉHO HVOZDU  



19 

                                      
                            INZERCE 

   MĚSTO NÝRSKO NABÍZÍ PLOCHU NA REKLAMU ! 

                        NABÍZÍME MOŽNOST UMÍSTĚNÍ REKLAM NA KLUZIŠTI.  

                    CENA ZA PLOCHU O VELIKOSTI 1 X 2 M JE 4.000,- KČ VČ. DPH ZA ROK. 

       STAVEBNÍ POZEMKY V NÝRSKU NA PRODEJ 

Město Nýrsko má                                         

NA PRODEJ STAVEBNÍ POZEMKY 

( včetně všech inž. sítí ) za účelem 

výstavby rodinných domků.  

Lokalita u glóbu a pod nádražím.  

Cena : 574.– Kč  + DPH / m2. Bližší informace :  www. mestonyrsko.cz  a  MěÚ : 376 555 617 

Město Plzeň prožije atmosféru brazilského RIA 
 V době konání 31. letních olympijských her v Rio de Janeiru od 5. do 21. srpna bude západočeská metropole jedním ze 

čtyř míst v Česku, kde vznikne olympijský park. Hlavní park na Lipně doplní parky v Ostravě, Pardubicích a v Plzni. 

Olympijský park Plzeň bude rozmístěn v areálu za OC Plzeň Plaza. V prostoru kolem amfiteátru vznikne olympijská fan 

zóna s velkoplošnou obrazovkou, na které budou moci návštěvníci sledovat přímé přenosy z brazilského Ria, společně fandit 

českým sportovcům, a sdílet tak atmosféru největší letošní světové sportovní události. Připraven je bohatý doprovodný program. 

Prostor parku za řekou Mží nabídne možnost vyzkoušet si různé sporty pod vedením odborných lektorů v 11 sektorech rozděle-

ných podle sportovních odvětví. Návštěvníci se tak seznámí s konkrétními plzeňskými sportovními kluby. Pro děti a mládež jsou 

ve všedních dnech v období od 8. do 19. srpna připraveny příměstské tábory a sportovní kempy. Pořadatelem Olympijského 

parku Plzeň je statutární město Plzeň, zastoupené Odborem prezentace a marketingu a Odborem sportu Magistrátu města Plzně. 

 Bližší informace o přípravách parku, příměstských táborech, sportovních kempech a konkrétním programu najdete na 

a www.sport.plzen.eu. Další české olympijské parky představují webové stránky www.olympijskeparky.cz. 



20 

                                      INZERCE 


