
  

                                      

 

cena 10 Kč 

Měsíčník města Nýrska 

Květen 2016 

 Nýrské nOviny 

                                         

V sobotu 16.dubna proběhlo v Nýrsku slavnostní předání rybníků z rukou města  do 

správy svazu rybářů v Nýrsku. V rámci tohoto slavnostního předávání připravil ČRS velmi hezké dopo-

ledne pro děti i dospělé. Pro děti byl připravený program, ve kterém se kromě tzv. poznávačky mohly zúčastnit ně-

kolika disciplín. Soutěžily v hodu do dálky a na cíl a i úplní začátečníci z řad těch nejmenších si mohli zarybařit! 

Díky ochotným rybářům  z místního svazu měly nachystané pruty, návnady a vše potřebné, aby se mohly naplno 

pustit do chytání kaprů, plotic, perlic a jiných ryb.                                                         

Na všech věkových kategoriích dětí bylo vidět, jak je taková aktivita venku, uprostřed přírody, moc baví. Díky las-

kavé pomoci rybářů tak některé z nich poprvé zažily pocit, jaké je to mít ve svých rukou první, ale i druhou a třeba   

i pátou ulovenou rybu! A že to byly některé opravdu krásné kousky!  

Počasí se vyvedlo bez  nepříjemného větru a sluníčko hřálo. Děti dostaly od rybářů párek v rohlíku, malinovku a na 

konci si všechny děti, od těch nejmenších až po ty ostřílenější z rybářského kroužku pro děti, odnášely spokojeně 

krásné ceny. Děkujeme rybářům za hezky připravené dopoledne, které podle atmosféry potěšilo všechny přítomné.                   

Petrův zdar!                                                                                                                                                             ( red ) 
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AKTUÁLNĚ Z RADNICE 

V 
dubnu proběhla po-

ptávková řízení          

na zhotovitele komu-

nikace mezi garážemi 

v Hadravské čtvrti a další na 

výstavbu parkoviště u bytových 

domů ve Vančurově ulici. Práce 

budou realizovány do konce září 

2016 nákladem 2.400.000. Kč bez 

daně, celkem na obě akce.         

Dodavatelé v Hadravské čtvrti jsou 

LESNÍ STAVBY NÝRSKO s.r.o. 

a u parkoviště je to SILNICE NE-

POMUK s.r.o.                        

 

  Město informuje: 

 

V 
 minulých letech jsme se potýkali se špatným stavem stře-

chy na administrativní budově Technických služeb města 

Nýrska ve Strážovské ulici. Při přípravě její rekonstrukce 

jsme se rozhodli vybudovat nástavbu, ve které by vzniklo 

několik nových bytů. Na podzim loňského roku výstavba začala. Pů-

vodní plochá střecha byla odstraněna a místo ní bylo postaveno další pod-

laží se střechou sedlovou. V podkrovním prostoru tímto vznikly tři nové 

byty. Dva z nich o velikosti 1+1 a jeden byt 2+1. Na konci dubna předal 

zhotovitel stavby dokončené byty městu. Tyto byty jsou určeny pro za-

městnance Technických služeb města Nýrska, a to především z toho dů-

vodu, aby obyvatelé bytů nebyli v ranních hodinách i během dne rušeni 

hlukem z areálu TS.  

Letní provoz kluziště 

Z 
imní sezóna na kluzišti skončila a nyní jsme pro vás při-

pravili letní provoz. Plocha kluziště je vhodná pro hokej-

bal. Zájemci o tyto sporty si mohou rezervovat hodiny 

v určených dnech přes rezervační systém na webových 

stránkách kluziště. Prozatím jsou  k dispozici pondělky a čtvrtky 

v odpoledních a podvečerních hodinách. Letní provoz kluziště potrvá 

od začátku května do konce září. Rezervační systém je již otevřen. 

Prosíme zájemce, kteří si chtějí zarezervovat hodiny pravidelně, aby 

tak učinili do konce května. V případě, že máte zájem o pořádání 

sportovního dne nebo soustředění, je možné se na tomto domluvit se 

správcem kluziště. K ubytování sportovců je k dispozici sportovní 

hala v Komenského ulici, obědy je možné zajistit ve školní jídelně. 

Nabízíme také možnost umístění reklam na kluzišti. Cena za plochu   

o velikost 1 x 2 m je 4.000,- Kč vč. DPH za rok. 

M 
ěsto získalo dotaci 

ve výši 200.000 Kč 

na opravu komu-

nikace Hodousice     

-    Starý Láz. Jedná se již o třetí 

a  zároveň poslední etapu opravy 

této komunikace. Celkové náklady 

na tuto poslední etapu jsou 

450.000 Kč.                                         

Z 
ájemci, kteří by rá-

di obdrželi  elektro-

nickou poštou Nýr-

ské noviny nebo 

aktuální informace z našeho 

města, se mohou k odběru při-

hlásit na ic@mestonyrsko.cz. 

V 
 předcházejících 

vydáních NN jsme 

Vás informovali o 

zvyšujících se ná-

rocích na práci Odboru soci-

álního a zdravotního Městské-

ho úřadu Nýrsko. Výkon soci-

ální práce není jen „vyři-

zování“ klientů, kteří se dostaví 

na náš úřad, ale je spojen přede-

vším s vyhledáváním potenciál-

ních klientů s cílem předcházet 

vzniku jejich sociálních problé-

mů. Značnou část činnosti od-

boru představuje výkon funkce 

opatrovníka. Na základě roz-

hodnutí soudu se město 

v mnoha případech stává veřej-

ným opatrovníkem osob omeze-

ných ve svéprávnosti, starosta 

města pak výkonem této funkce 

pověří pracovníky tohoto odbo-

ru. V současné době zastupují 

pracovnice odboru 61 opatro-

vanců omezených ve svépráv-

nosti, žijících v Domově pro 

osoby se zdravotním postižením 

v Bystřici nad Úhlavou a také 

osobu žijící samostatně 

v Nýrsku. Součástí tohoto od-

boru je i Pečovatelská služba 

Nýrsko, která zajišťuje různé 

obslužné činnosti pro občany 

města a spádových obcí. Stáva-

jící pracovnice zajišťují také 

práci na dalších úsecích, jako je 

komise pro projednávání 

přestZ výše uvedených důvodů 

rozhodli zastupitelé města        

o rozšíření počtu pracovníků 

tohoto odboru s platností od 1. 

května 2016. Město Nýrsko vy-

hlásilo v souladu se zákonem   

o úřednících samosprávných 

územních celků výběrové řízení 

na novou vedoucí tohoto odbo-

ru. Podmínkou bylo mimo jiné 

vysokoškolské vzdělání, a to     

v souladu s platnou legislativou. 

Na základě tohoto výběrového 

řízení byla starostou města do 

funkce vedoucí odboru od 

1.5.2016 vybrána Bc. Martina 

Volmútová, která má již s tímto 

druhem práce zkušenosti 

z předcházejícího zaměstnání. 

Na odboru i nadále zůstává paní 

Anna Hladíková, paní Jana Po-

hanková a paní Daniela Míková 

(vedoucí pečovatelské služby).  
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AKTUÁLNĚ Z RADNICE 

 

D 
ne 6.4.2016 proběhla 

elektronická aukce, 

která se týkala prode-

je pozemku od České 

pošty. Konkrétně se jednalo        

o pozemek ve středu města nachá-

zející se naproti benzínové pumpě. 

V této aukci se městu podařilo po-

zemek vydražit. Pro město to byla 

první zkušenost s elektronickou 

aukcí. Nyní záměr koupit tento 

pozemek za vydraženou cenu 

půjde ke schválení zastupitelstva, 

které se bude konat dne 23.5.2016. 

Následně po jeho schválení, dojde 

k podpisu kupní smlouvy a úhradě 

ceny pozemku. 

K 
rajský úřad Plzeňského kraje vydal „ROZHODNUTÍ“   

o výjimce ze zákazů u zvláště chráněných druhů rostlin 

a živočichů pro záměr „Stanovení dobývacího prostoru 

Bystřice nad Úhlavou a následné povolení těžby štěrko-

písku“.  

Město Nýrsko nechalo rozhodnutí posoudit odbornou firmou, kterou byly 

zjištěny nedostatky v rozhodnutí a to hlavně: rozhodnutí opomíjí některé 

zvláště chráněné druhy živočichů  u    nichž nelze vyloučit škodlivý zásah 

do přirozeného vývoje a narušení jejich biotopu. Rozhodnutí nelogicky 

popírá úzkou spojitost vlivu těžby na olšový luh jako nejcennější lokalitu 

s dopady na faunu. Rozhodnutí odmítá návrh na posouzení vlivu hluku 

z těžby na zvlášť chráněné druhy živočichů. Na základě těchto zjištěných 

nedostatků Město Nýrsko podalo proti uvedenému rozhodnutí odvo-

lání k Ministerstvu životního prostředí. 

V 
 současné době probí-

há výběrové řízení na 

zhotovitele rekon-

strukce koupaliště. 

Město předpokládá zahájení prací 

v květnu 2016 a dokončení celého 

koupaliště počátkem června 2017. 

V návrhu smlouvy s dodavatelem 

je uvedené časové omezení výko-

nu stavebních prací tak, aby ná-

vštěvníci sousedního kempu byli 

co nejméně rušeni. Celkový ná-

klad na rekonstrukci koupaliště je      

20. mil. Kč bez DPH. V současné 

době je navržena úprava vody       

v bazénech elektrolýzou soli. 

Úprava bazénové vody za použití 

slané vody v bazénu je nejšetr-

nější způsob sanitace vody. ( Sa-

nitaze je proces, ve kterém je počet 

mikroorganizmů snížen na bezpeč-

nou úroveň. Jedna z oficiálních      

a právně závazných verzí říká, že 

sanitizér - tedy látka, musí být 

schopen zlikvidovat 99,999 % spe-

cifické bakteriální testovací popu-

lace, a musí to udělat do 

30 sekund.) Proces úpravy slanou 

vodou nevytváří žádné škodlivé 

látky jako např. těžké kovy a je 

ekologicky šetrný nejen vůči své-

mu uživateli, ale i vůči životnímu 

prostředí. Elektrolýza soli je proces, který využívá tří složek : VODA 

+ SŮL + ELEKTRICKÁ ENERGIE. Tyto tři složky udrží bazén čistý, 

bez baktérií a řas. Působením elektr ického proudu o bezpečném na-

pětí dochází v elektrolytické cele k tvorbě plynného chlóru, který je oka-

mžitě rozpuštěn ve vodě a vzniklá kyselina chlorná je  sanitačním agen-

tem. Zjednodušeně rečeno, tedy tím, kdo vodu vyčistí a zbaví nechtěných 

bakterií. V procesu elektrolýzy rovněž vznikají další účinné sanitační lát-

ky a to ozón a kyslík. V bazénové vodě je nutné rozpustit bazénovou sůl   

v poměru 4-5 kg soli na 1 m3 vody.Tím se vytvoří slanost vody v rozmezí 

0,4-0,5%. Pro srovnání klasická mořská voda je několikanásobně vyšší 

cca 3,5%.                                                                                      ( ilustrační foto ) 

  Město informuje: 

  Voda v nýrském koupališti bude slaná 
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AKTUÁLNĚ Z RADNICE 

Městská policie informuje: 
 

S 
 jarními měsíci se objevilo několik případů uložení bioodpadu rostlinného původu na nepovolená 

místa ve městě. Pro ukládání biologického odpadu rostlinného původu je určena kompostárna 

v areálu skládky odpadu v Hodousicích s otevírací dobou v  sobotu od 11.30 do 15.30 hodin a sběrný 

dvůr, který je umístěn v Nýrsku v ulici Strážovská (vedle areálu Technických služeb) s otevírací do-

bou středa a pátek od 14.00 do 17.00 hodin a v sobotu od 8.00 do 11.00 hodin. Jakékoliv ukládání odpadu 

na veřejná prostranství je zakázané. Městská policie v současné době řeší již několik případů neoprávněného ulo-

žení odpadu na trávník v ulici Petra Bezruče.    

 

Práce na zahrádkách a okolo domů přináší činnosti spojené s hlukem sekaček, cirkulárek, štěpkovačů        

a podobných zařízení. Obecně závazná vyhláška č.3/2015 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořád-

ku města Nýrska upravuje používání těchto strojů zejména o víkendech a svátcích. V sobotu lze tyto činnosti vy-

konávat od 8.00 do 20.00 hodin. V neděli a ve svátek pouze od 9.00 do 12.00 hodin. Porušením této vyhlášky se 

osoba dopouští přestupku a vystavuje se nebezpečí finančního postihu v blokovém či správním řízení.  

 

Městská policie se více zaměřila na odhalování osob odkládajících odpady vedle sběrných nádob na tříděný 

odpad. Na několika místech ve městě byly umístěny fotopasti. Na základě poř ízených snímků se od počátku 

roku podařilo odhalit na dvě desítky případů. Strážníci již za toto protiprávní jednání udělili několik blokových 

pokut.  

 

Od začátku měsíce dubna je obnoven provoz restaurace v ulici Křižíkova, která nově nabízí celodenní stra-

vování. To s sebou přineslo nový problém ohledně zvýšeného počtu vozidel parkujících v této ulici. Ulice Křiží-

kova je řešena a označena dopravním značením Obytná zóna, ve které mohou vozidla parkovat jen na vyznače-

ných parkovištích. Nedostatečný počet čtyř parkovacích míst na vydlážděném parkovišti před restaurací je nově 

řešen parkovištěm na zpevněné travnaté ploše za moštárnou. Parkoviště bude nově osazeno dopravním značením.  

 

Besedu v příjemném prostředí Klubu seniorů v Nýrsku uskutečnila městská policie 23.března odpoledne. 
Posluchači byli seznámeni s činností městské policie a s obsahem některých městských vyhlášek a nařízení. 

Nechybělo několik užitečných rad ohledně zabezpečení domů a bytů a zásady bezpečného chování na veřejnosti. 

Na závěr strážníci odpověděli na několik zajímavých dotazů a připomínek.                ( M.Kolář, Městská policie ) 

  ( nepořádek u kontejnerů vedle COOP Discont )  ( ul.Křižíkova, řešení špatně zaparkovaných vozidel ) 
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PŘEDSTAVUJEME 

 

 

Jméno a příjmení : Josef Šťasta 

Věk : 58 

Povolání : Ředitel 

Záliby : Rekreačně nohejbal, pa-

sivně všechny ostatní sporty, do-

kumentární a naučné pořady a kni-

hy. 

Motto : Rychlým patř í svět. 

5 otázek pro Josefa Šťastu : 

1. Jaký problém města Nýrska 

vnímáte Vy osobně jako nejpal-

čivější a můžete  alespoň nastínit 

případné řešení?  

Nedostatek stravovacích zařízení 

ve vazbě na cestovní ruch a turisti-

ku . Podporovat vznikající zařízení 

především bezplatnou informační 

a reklamní kampaní v oficiálních 

materiálech města. Nedostatečné 

prostory pro parkování na náměstí. 

Rekonstrukce náměstí a dohoda    

s majitelem pozemku v proluce      

o jeho případném smysluplnějším 

využití. Možnosti parkování  pře-

devším kolem  panelových domů. 

Kombinované využití někde zby-

tečně velkorysých zelených ploch, 

vyznačení parkovacích míst na 

stávajících parkovacích plochách 

pro jejich lepší využití. 

2. Co máte naopak v Nýrsku nej-

raději ?   

Možnosti sportovního vyžití. 

3. Jakou skupinu obyvatel města 

vnímáte tak, že by se pro ni 

z vašeho pohledu mělo nejvíce 

udělat?   

Mladí na počátku pracovní kariéry 

a rodiny s více dětmi - zlepšení 

dostupnosti levného bydlení ve 

vazbě na připravovaný zákon        

o sociálním bydlení. 

4. Jak vidíte město za deset let? 

Na pozemku nynější pily jsou po-

staveny nízkopodlažní bytové do-

my.  Obyvatelé, návštěvníci města 

a turisté spokojeně navštěvují ně-

kolik restaurací s vyhlášenou ku-

chyní.  

5. Chtěl byste nýrským občanům 

něco vzkázat?   

Přes všechny nedostatky je Nýrsko 

báječné místo pro život. 

Zastupitel se představuje: Josef Šťasta 

(red) 

Pro město Nýrsko a spádové obce byl pořízen územní plán, který určuje zásady organizace území               

a stanovuje, kde lze stavět a podmínky pro výstavbu a jiné využití území. Proto se občan potřebuje       

ve svém zájmu včas seznámit s podmínkami využití území stanovenými v územním plánu, zejména        

při koupi pozemku za účelem výstavby nebo při záměru stavět nebo měnit využití stavby či pozemku. 

S ohledem na zapojení města Nýrska do projektu Digitální technické mapy Plzeňského kraje 

(DTM PK) byla vydána vyhláška města Nýrska č. 2/2015 o vedení technické mapy obce. Na zákla-

dě této vyhlášky a stavebního zákona vznikla pro stavebníky povinnost pořídit geodetickou část doku-

mentace skutečného provedení stavby v souladu s dokumentací DTM PK a ke kolaudaci stavby 

předložit stavebnímu úřadu potvrzení o jeho převzetí: „Protokol o akceptaci Zakázky DTM Plzeňského 

kraje“. 

V polovině roku 2012 byl spuštěn provoz systému základních registrů veřejné správy ČR. Jeden ze čtyř 

základních registrů je i registr územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN). RÚIAN je veřej-

ný seznam, který umožňuje uživatelům z řad veřejné, ale i komerční a akademické sféry, dálkový 

přístup přes internet - aplikace Veřejného dálkového přístupu (VDP) k datům RÚIAN je dostup-

ná zdarma a bez registrace. Editorem RÚIAN je stavební úřad, který ve svém správním obvodu 

zakládá, mění a ruší stavební objekty a adresní místa na základě kolaudace stavby a povoleného a nahlá-

šeného skutečného odstranění stavby.                    

Jednotlivé odbory MěÚ radí, informují, upozorňují  

V květnovém čísle pro vás: Stavební úřad 
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DĚJE SE VE MĚSTĚ A OKOLÍ 

Na Nový rok 2016 v 10:30 dopoledne 

jsme z Prahy vyrazili přes Zurich, kde 

jsme přestoupili a pak letěli přes At-

lantický oceán do Ameriky na Floridu. 

Po necelých 11 hod. jsme přistáli       

v Tampě Bay. Spolu s mojí dcerou 

Simčou s námi letěla jedna hráčka 

Slavie Plzeň s tatínkem. Po nezbyt-

ných kontrolách na letišti jsme si         

v autopůjčovně vyzvedli auto a vyra-

zili do města Bradenton vzdáleného 

asi 70 km, kde jsme měli pronajatý 

dům.     V  tomto městě se nachází 

nejznámější a největší  tenisová IMG 

Academie Nicka Bollettieriho. Druhý 

den po příletu jsme měli schůzku          

s maminkou nadějné 17 leté české 

tenistky Marušky Bouzkové (vyhrála 

US open juniorek 2014). Ta nám do-

mluvila tréninky s osobním trénerem 

jejich dcery, byl to Španěl. Super tré-

ner, Simča si ho strašně oblíbila. S 

ním trénovala 3x v týdnu po 2 hodi-

nách     na soukromých kurtech jedné 

Češky . Dále jsme si zaplatili členství 

v tenisové academii G.T.Bray Park 

(20 dolarů na osobu na měsíc). Od 

4.1. v pondělí začala Simča s hráčkou 

Slavie Plzeň trénovat. Každý den jsme 

začínali       v 8:00 ranním výklusem v 

okolí našeho domu. Poté snídaně     a  

v 9:30 hod. odjezd na trénink. Od 

10:00-12:00 hod. trénink, potom oběd. 

Po obědě se holky učily. Každý den 

posílala Simči spolužačka úkoly 

(Lucie Ledvinová). Také jsme po obě-

dě volali domů, protože v Čechách byl 

již večer (6 hodin rozdíl). V 15:30 

jsme odjížděli na odpolední tréninky                

do G.T.Bray Park Academie. Od 

16:00-18:00 hod. tréninky na kurtech 

a ve fitness. O víkendech jsme se vě-

novali cestování a koupání u moře. 

Krásný výlet byl v jedné továrně kou-

sek od Tampy Bay. Z této továrny 

vypouští horkou vodu do moře, kde se 

v této teplé vodě vyhřívá neskutečné 

množství kapustňáků (neboli mořská 

kráva.) Dále jsme si nemohli nechat 

ujít zápas v ledním hokeji kanadskoa-

merické NHL. Navštívili jsme zápas  

Tampa Bay-Florida,  za kterou nastu-

puje Jaromír Jágr. Super zážitek-19 

000 lidí v aréně mezi palmami       a 

kousek od moře. Jen Jarda Jágr pro-

hrál.. Krásný výlet byl do města Sara-

sota. Také jsme podnikli 3 denní cestu 

směr Miami, kdy jsme na vznášedle 

3/4 hodiny jezdili v mokřinách, kde 

žijí krokodýli. Projíždět Miami je ob-

rovský zážitek, osmiproudové dálnice 

propletené z dalšími dálnicemi, vyso-

ké mrakodrapy, vedle přistávali          

a vzlétali letadla. Ubytovali jsme se na 

hlavní třídě Miami (Ocean Street), kde 

se nachází obrovská pláž.  Neskutečný 

noční život, všude muzika před restau-

racemi, lidé ze všech koutů světa, 

luxusní auta jezdí pořád sem a tam po 

této ulici, lidé natáčí, fotí. Druhý den 

jsme před obědem jeli do nedalekého 

města Sunrisse, kde hraje Jaromír Jágr 

své domácí zápasy.  Jejich aréna opět 

mezi palmami, vůbec to nevypadalo, 

že se tu hraje hokej. Potom jsme vyra-

zili asi 5 hodinovou cestu domů. Jindy 

jsme navštívili také město Orlando, 

kde se nachází veliké množství zábav-

ných parků.  Jeden víkend se Simča 

zúčastnila tenisového turnaje v Sara-

sotě do 14ti let. V prvním kole vyřadi-

la nějakou Rusku, ve druhém kole 

Číňanku. V neděli ráno jsme tam jeli 

hrát semifinále s první nasazenou 

Američankou a po tuhém boji Simča 

postoupila do finále. V něm se dopo - 

ledne střetla s Asiatkou a asi svůj nej-

epší výkon korunovala vítězstvím.    

Za první místo získala krásný pohár. 

Další turnaje jsme neobsazovali, raději 

jsme chtěli cestovat, turnajů si užije-

me opět v Čechách.  Na tomto turnaji 

jsme se seznámili s jednou paní, která 

pochází z Ruska a její manžel z Itálie 

a mají dceru o 1,5 roku mladší než 

Simča. Chtěli, aby Simča hrála s jejich 

dcerou zápasy. Díky tomu jsme se 

dostali do IMG Academie k Bolletieri-

mu, kde nás paní provedla, Simča si 

tam zahrála. Potkávali jsme samé Ja-

ponce, Čínany, Indy, Rusi - jen pro 

zajímavost trénování zde stojí na deset 

měsíců 65 000 dolarů a 80 dolarů se 

školou a internátem. Takto bych mohl 

vyprávět ještě hodně dlouho, ale to 

bych popsal moc papírů. Tak bych 

chtěl touto cestou poděkovat rodině za 

velikou podporu a při přípravě této 

cesty do Ameriky a hlavně děkuji 

vedení  školy a všem učitelům z Ko-

menského ulice za uvolnění Simči     

ze školy. Zpět do vlasti jsme se vrátili 

10. února 2016 plni nezapomenutel-

ných zážitků. S pozdravem Kadlec 

Jiří. 

Cesta do Ameriky aneb tenisové soustředění  na Floridě 
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KULTURNÍ SERVIS 

Přehled kulturních akcí / Květen 
  

  

  

 

Dne  7. května od  10.00  se uskuteční                                    

ZÁVODY  RC  MODELŮ AUT  v kasárnách v Nýrsku. 

Dne  6. května od 10.30 se koná na náměstí přehlídka                

KLUBU 3. ARMÁDY S HISTORICKÝMI VOZIDLY. 

Dne  8. května ( čas bude upřesněn ) zahraje dětský 

ochotnický spolek Nýrsko v lesním divadle hru      

SNĚHURKA   A SEDM TRPASLÍKŮ.                                      

Dne  6. května od 16.00 se vám představí v DDM      

Nýrsko všechny pohybové kroužky a Divadýlko na své 

přehlídce činnosti. Součástí bude i výstava. 

Dne  22. května ( čas bude upřesněn ) ochotnické  

divadlo z Dešenic přijede zahrát do lesního divadla  

představení FERDA MRAVENEC.                

Dne  3. června v 16.00 vystoupí na náměstí                

Kapela 35. Plzeňského pěšího pluku - Foligno.               

V případě nepříznivého počasí je akce přesunuta      

do KD Nýrsko. 
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KULTURNÍ SERVIS 

V 
 letošním roce tomu bude přesně 140 let, kdy byl dne 20. září 1876 zahájen provoz na železnič-

ní trati z Plzně do Nýrska. Kromě toho uběhlo již 25 let ode dne, kdy byla 2. června 1991 znovu-

otevřena společná česko-německá pohraniční přechodová stanice (PPS) Železná Ruda/Bayerisch 

Eisenstein. A 20. září tomu zároveň bude rovných 20 let od zahájení elektrického provozu na trati 

z Plzně do Klatov. Pojďme se  tedy při příležitosti těchto výročí podívat co se za posledních pět let stalo a jaké 

jsou vyhlídky do budoucnosti. Významným zásahem do infrastruktury byla v roce 2015 zrealizovaná rekonstruk-

ce trati Klatovy – Železná Ruda-Alžbětín. V rámci této stavby byl v některých traťových úsecích (konkrétně 

v mezistaničních úsecích Zelená Lhota – Hamry-Hojsova Stráž a Hojsova Stráž-Brčálník – Špičák) rekonstruován 

železniční svršek     a spodek, což je spojeno i se zvýšením traťové rychlosti v těchto úsecích. Traťová rychlost 

tak nyní činí 90 km/h z Klatov do Janovic nad Úhlavou, 80 km/h z Janovic nad Úhlavou do Nýrska, v úseku 

z Nýrska na Špičák nikde neklesá pod 70 km/h a mezi Špičákem a PPS v Alžbětíně se pohybuje mezi 60 a 70 km/

h. Dále byla ve všech stanicích na trati provedena úprava kolejiště a vybudována byla nová bezbariérově přístupná 

nástupiště, která svojí výškou 550 mm nad temenem koleje umožňují bezbariérový nástup do nízkopodlažních 

vozidel, což ocení nejen cestující na invalidním vozíku, ale i starší spoluobčané, cestující s malými dětmi nebo 

cyklisté. Stanice a zastávky na trati jsou též vybaveny novým osvětlením, informačními panely s údaji o odjez-

dech vlaků a systémem hlášení. Za přínosné z hlediska provozního je možné považovat taktéž zřízení nového dál-

kově ovládaného zabezpečení (DOZ) celé tratě; také některé přejezdy byly vybaveny novým přejezdovým zabez-

pečovacím zařízením, což je spojeno i s odstraněním pomalých jízd vlaků přes tyto přejezdy, a tedy se zkrácením 

jízdních dob, ale také s úsporou nafty. Konkrétní podoba proměny železniční stanice v Nýrsku je demonstrována 

na přiložené dvojici snímků. 

 

 

 

 

 

 

 

Železniční stanice Nýrsko před rekonstrukcí.                            Železniční stanice Nýrsko po rekonstrukci. 

K určitému kvalitativnímu posunu však došlo i v oblasti zde provozovaných kolejových vozidel. Konkrétně sou-

pravy rychlíků z Prahy do Železné Rudy-Alžbětína a zpět, nově zařazené v kategorii Rx (tzv. rychlík vyšší kvali-

ty), jsou nyní běžně tvořeny modernizovanými vozy, vybavenými novými sedadly s látkovými potahy, elektrický-

mi zásuvkami pro napájení osobní elektroniky a audiovizuálním informačním systémem; tyto vozy mají tlačítky 

ovládané předsuvné dveře a podvozky s kotoučovou (a tedy např. při brzdění nekvílející) brzdou. Klasické rychlí-

kové vozy východoněmecké provenience s kupé pro osm cestujících a s koženkovými sedadly jsou tak (s výjim-

kou mimořádností) i u nás konečně minulostí. Část vozů v každé soupravě těchto rychlíků je též klimatizována, 

přičemž je reálný předpoklad, že s příchodem dalších modernizovaných vozů do parku Českých drah se podíl vo-

zů s klimatizací i v těchto vlacích bude dále zvyšovat. Ostatní vlaky jsou zde nadále buď v režii lokomotivou taže-

ných vlaků tvořených staršími vozy (které v letní sezóně umožňují snadné posílení dalšími vozy pro přepravu 

jízdních kol), nebo modernizovanými motorovými vozy řady 842 (případně spolu s modernizovanými přípojnými 

vozy) či motorovými jednotkami řady 814/914 „Regionova“.  Autor : T. Michálek   - pokračování v příštím čísle - 

ŽELEZNIČNÍ TRAŤ PLZEŇ – NÝRSKO SLAVÍ 140 LET 
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                                      UDÁLOSTI VE FOTOGRAFII 

Ještě jednou se ve fotografiích vraťme k události, jakým bylo uspořádané dopoledne pro děti v rámci slavnostního 

předávání rybníků do rukou místního svazu rybářů .  

Ve čtvrtek 21. dubna proběhla v Městské knihovně Nýrsko 

přednáška MUDr. J.Rumlové o ADHD a autismu, na kte-

rou přišlo skoro padesát návštěvníků. Někteří neváhali přijet 

například až z Horažďovic Plzeňského kraje. Po přednášce 

ještě zbyla chvíle na individuální konzultaci s paní doktorkou, 

což byl  jistě skvělý bonus navíc. 

 

Pro některé je událostí, že se opět začali uskutečňovat  cyklo-

výlety do nejbližšího okolí. Toto konkrétní  foto je z cyklový-

letu do Skály u Drslavic z 23. dubna . 
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                                      ŠKOLY / DĚTI - MLÁDEŽ - SPORT 

 

PŘIJEL, ZAŠPRECHTIL A USPĚL! 

V 
 dubnovém vydání Nýrských novin jsme vás informo-

vali, že náš žák postoupil do celostátního kola Olympiá-

dy z německého jazyka, které se konalo 11. dubna 2016 

v Goethe  Institutu v Praze. Drželi jsme nejen palce, ale 

i pěsti. A jak to dopadlo? Matyáš Mráz, žák VIII. A, obsadil         

3. místo v celostátní soutěži! 

Úžasně reprezentoval naši školu i město Nýrsko. V konkurenci 14 nej-

lepších z celé České republiky se dokázal prosadit i uspět. Zajímá vás, 

jak je takové celostátní kolo náročné? Soutěžící museli absolvovat tři 

poslechová cvičení, na která dále reagovali, a konverzaci na dané té-

ma, kdy hovořili 10 – 15 minut před porotou. Matyáš si musel poradit 

s tématem pozitiva a negativa opisování ve škole, používání taháků      

a z toho plynoucí možné následky. 

Jak vidí účast v nejvyšší možné soutěži základních škol on sám? 

„Jsem rád, že jsem se zúčastnil. Rád jsem porovnal své dovednosti      

s ostatními a příjemná byla i procházka po Praze. Mám jistou vý-

hodu , účast v soutěži totiž na rozdíl od ostatních soutěžících nebe-

ru až tak vážně. Ocenil jsem korektní jednání poroty, kterou tvo-

řily i dvě rodilé mluvčí. Němčinu jako takovou mám opravdu rád 

a svoji budoucnost vidím v některé z německy mluvících zemí.“ 

Závěrem musím konstatovat, že Matyášovi úspěch všichni přejeme      

a moc si vážíme tak výrazného zviditelnění naší školy. A jen mezi ná-

mi , uzavřeli jsme s Matyášem tajnou dohodu, že příští rok to bude 

ještě lepší! 

                                                       (A.Linhartová, ředitelka  ZŠ Školní ) 

V měsíci dubnu naše děti reprezentovaly školu na různých soutěžích a zúčastnily se spousty akcí. V okrskovém kole 

recitační soutěže byla velmi úspěšná Nela Polomisová z 2. třídy a Lucie Lindauerová s Denisou Poškarskou ze 4. třídy. Děv-

čata postoupila do okresního kola ko-

naného v Klatovech.  Školního kola 

matematické Pythagoriády se zúčast-

nilo 10 dětí z 5. třídy. Nejúspěšnější 

žáci Lukáš Jarošík a Casey Mandaus 

se probojovali do okresního kola, kde 

se umístili z 85 dětí do 15. místa, což 

je vynikající úspěch. Děti také navští-

vily místí knihovnu, kde se blíže se-

známily s knihovním řádem, učily se 

vyhledávat knihy na počítači a sezná-

mily se s různými literárními žánry. 

Žáci 2. třídy v rámci hodiny psaní 

napsali pár vět právě k této návštěvě. 

„Mně se líbilo, když jsme hledali kni-

hy a ilustrovali příběhy. Moc se mi 

líbilo, když nám paní knihovnice čet-

la“, říká Natálka. „Mně se líbilo, jak jsme kreslili strašidla. Pěkné bylo, když nám paní knihovnice četla a když jsme hádali, 

jakou knihu napsal jaký spisovatel“,  říká Adélka. „Vždy když si čtu ve škole nebo doma jsem zvědavá, jak to dopadne. Když 

čtu, cítím klid“, říká Emča. 8.dubna měly možnost shlédnout divadelní představení Čertův švagr, které bylo z pohledu dětí 

velmi úspěšné, mohly si v doprovodu herců společně zatančit i na podiu, představení si velice užily.V rámci hudební výchovy 

se celý 1. stupeň zúčastnil akce pod názvem „Veselé bubnování“. Tato akce byla velmi zdařilá, děti i paní učitelky se odrea-

govaly, rytmicky se rozvíjely a využily různé doprovodné nástroje.                                ( Eva Koryťáková, ZŠ Komenského ) 

První stupeň ZŠ a MŠ ulice Komenského žije ! 
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                                      ŠKOLY / DĚTI - MLÁDEŽ - SPORT 

O 
kresní přebor  žac-

tva ve sportovní 

gymnastice byl mi-

mořádně úspěšný 

pro děti, které navštěvují gym-

nastické kroužky v DDM Nýr-

sko. Ještě nikdy jsme nepř ivezli 

tolik medailí. Kdo byl výborný? 

Družstvo ve složení Anna Bořán-

ková, Agáta Heřmanová, Zuzana 

Marková a Štěpánka Kalná           

se umístilo na  prvním místě  

v kategorii prvních  až třetích  tříd 

a  družstvo ve složení Alžběta Be-

ková, Arleta Liebermannová, Kate-

řina Kováříková     a  Natálie Šoto-

vá získalo  v této kategorii  třetí 

místo. V jednotlivcích se stali  nej-

lepšími soutěžícími za Nýrsko  

Andulka Bořánková se svým dru-

hým místem a Štěpánka Kalná  

místem třetím.Velký úspěch zazna-

menaly i dívky z šestých a sed-

mých tříd. Družstvo Tereza Novot-

ná, Žaneta Malátová, Denisa Sýko-

rová a   Tereza Večerková obsadily 

2. místo. Družstvo Denisa Nešetři-

lová, Tereza Řehořová, Kateřina  

Ještě nikdy jsme nepřivezli tolik medailí. 

Sudová, Tereza Karlovská  třetí 

místo. Jednotlivkyně sice bez me-

daile, ale dívky se umístily v první 

desítce. Družstvo osmých až devá-

tých tříd Natálie Liebermannová, 

Patricie Latková   a Nikola Dyková 

obsadily čtvrté místo. Chlapci 

Olexandr Slavych, Matěj Kořán     

a Konrád Liebermann  soutěžili 

pouze v jednotlivcích,věříme, že 

 svoji tréninkovou píli zúročí v dal-

ších letech. Zde na tomto místě 

zdůrazňuji zásluhy trenérského 

týmu, bez kterého by děti z Nýrska 

nebyly nikdy tak úspěšné. Jedná se 

o tyto cvičitelky. Blažena Kučírko-

vá, Květa Karlovská, Lenka  Bed-

nářová, nově Zdeňka Michálková  

a Pavlína Karlovská.     

     (P. Karlovská,ředitelka DDM ) 

 

M 
ažoretky Ametyst 

DDM Nýrsko se 

zúčastnily soutě-

že Děti v akci v 

Praze. A jak dopadly? Prostě jak 

nejlépe mohly. Minikadetky          

ve skupině začátečníků po roce 

práce na 6. místě, kadetky také me-

zi začátečníky úžasné 1. místo. Ju-

niorky a seniorky se letos poprvé 

pokusily vybojovat cenné kovy v 

kategorii pokročilých a výsledek 

byl výborný. Juniorky jsou druhé a 

seniorky třetí. Rády bychom chtěly 

poděkovat všem, kteří jeli podpořit 

své děti a i těm, kteří drželi palce 

doma.     
( P. Karlovská,ředitelka DDM ) 
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                                      ŠKOLY / DĚTI - MLÁDEŽ - SPORT 

 

ZÁPIS DO ZUŠ NÝRSKO 

Vážení rodiče, 

 

v týdnu od 16. do 20. května 2016 proběhne zápis nových žáků do Základní 

umělecké školy Nýrsko pro školní rok  2016/2017. Ve školním roce 2016/2017 

bude probíhat výuka v těchto oborech. 

Hudební -výuka zobcové flétny, klarinetu (saxofonu), klavíru, elektrofonických 

klávesových nástrojů, žesťových nástrojů, kytary, houslí, zpěvu a sborového 

zpěvu. Do přípravného ročníku hudebního oboru jsou přijímán  žáci od 6ti let. 

Taneční – výuka v přípravném a  základním studiu pro děti od 6ti let Žáci bě-

hem studia získají základy společenského, klasického a moderního tance. 

Výtvarný - výuka v přípravném a  základním studiu od 6ti let. Výuka je organi-

zována ve dvou skupinách základního studia. Studium je zaměřeno na výrobu 

keramiky, kresbu, grafiku, malbu a dekorativní činnost. 

Zápis se koná v budově ZUŠ Nýrsko ulice  Čsl. legií 373 v době od 13:30 do 

17:30.  Bližší informace o výuce na naší škole Vám budou poskytnuty na tele-

fonních číslech 373 700 027, 604 446 480 nebo přímo v budově školy.                                                

                                                                                                  

                        Luboš Vacek, ředitel ZUŠ Nýrsko 

 

Rodinné centrum Klubíčko, které 

sídlí v bočním přístavku základní 

školy v Školní ulici, rozšiřuje na-

bídku svých služeb o dopolední 

školičku. Maminky na mateřské     

a rodičovské dovolené si již 

zvykly na pravidelná úterní setká-

vání v Klubíčku. Zatímco popíjejí 

dopolední kávu nebo čaj a povídají 

si o radostech i strastech běžného 

života, jejich děti mají o zábavu 

postaráno v herničce plné hraček. 

Středeční dopoledne jsme se roz-

hodli věnovat pouze dětem v rámci 

tzv. Klubíčkování. Maminky si 

mohou odpočinout nebo zajít na 

nákup, po úřadech, ke kadeřnici, 

zacvičit si.  Děti budou zatím čas 

trávit se svými vrstevníky, postara-

jí se o ně tety Tereza a Iva. Stře-

deční Klubíčkování je určeno 

všem dětičkám cca od 1 roku. Kro-

mě pozvolné a bezstresové přípra-

vy na docházku do MŠ budeme 

s dětmi trávit čas venku a připraví-

me pro ně výtvarné a hudební akti-

vity. Vaše děti se u nás rozhodně  

nudit nebudou! Chcete se taky při-

dat? Setkávání maminek s dětmi 

se koná každé úterý od 9:00 do 

11:00 hod a Klubíčkování bez 

maminky pak každou středu od 

8:00 do 11:30 hod. Kromě zmí-

něných aktivit máme v nabídce 

zajímavé kroužky pro děti, pro 

maminky pak výuku německého  

V Klubíčku s maminkou i bez ní 

 jazyka a cvičení s dětmi v šátku či 

nosítku dle Anny Kohutové. Více 

informací nawww.klubicko.wbs.cz 

nebo nás najdete na Facebooku 

pod názvem Klubíčko Nýrsko. 

Přihlásit se na některou z aktivit 

můžete také pomocí e-mailu klu-

bicko.nyrsko@email.cz. Těšíme se 

na Vás!                  ( T.Matějková ) 

http://www.klubicko.wbs.cz
mailto:klubicko.nyrsko@email.cz
mailto:klubicko.nyrsko@email.cz
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HASIČSKÁ SOUTĚŽ DĚTÍ V NÝRSKU 

ŠKOLY / DĚTI - MLÁDEŽ - SPORT 

 

Také máte v poslední době pocit, 

že sportuje méně dětí než dříve? 

Že neběhají venku, ale sedí spíše   

u rozzářené televizní obrazovky 

nebo u počítače? Naštěstí pořád 

mezi námi je hodně dospělých, 

kteří se snaží naplnit volný čas dětí 

smysluplně a hlavně také se spous-

tou různorodého pohybu.  Ve vět-

ších městech si děti mohou vybrat 

z různých sportovních oddílů nebo 

si můžou zacvičit v kroužcích, kte-

ré pořádají domy dětí a mládeže. 

Ale co děti, které žijí na vesnici? 

Dojíždění z měst domů večer po 

tréninku bývá někdy docela pro-

blém. Naštěstí i tady žijí lidé, kteří 

se dětem věnují. Většinou se tak 

děje v rámci činnosti místních sbo-

rů dobrovolných hasičů.  Je to vý-

borný nápad, děti se naučí různým 

dovednostem a zároveň si procvičí 

své tělo. Aby si poměřily doved-

nosti a schopnosti, které se nauči-

ly, mohou se účastnit soutěží, které 

během roku pořádají hasičské sbo-

ry v různých obcích našeho kraje. 

V sobotu 2. dubna 2016 se po roce 

konal XVIII. ročník Jarní soutěže  

dětí v Nýrsku v prostorách hřiště 

Základní školy ve Školní ulici.  

Sem se sjelo 72 tříčlenných druž-

stev z Klatovského a Domažlické-

ho okresu, aby předvedly, kdo zná 

lépe topografické značky a umí se 

vyznat v mapě, nebo správně po-

jmenuje vystavené prostředky, bez 

kterých se žádný hasič neobjede.  

Členové hlídek museli uvázat ně-

který ze základních uzlů. Také 

fyzická zdatnost u každého soutě-

žícího je podmínkou k získání bo-

dů. Všichni členové hlídky se sna-

žili srazit co nejvíce kuželek po-

mocí hadice C a také museli pře-

konat vzdálenost několik metrů 

pomocí vodorovného lana. Pověst-

nou třešničkou na dortu pak je do-

vednost a souhra členů hlídek při 

zapojení požárního útoku a hadico-

vé štafetě. Musíme všech 216 dětí 

pochválit, opravdu se snažily ze 

všech svých sil, ale vyhrát může 

vždy jen jedna hlídka. Mezi před-

školáky se vítězi staly děti 

z Pocinovic. Jejich kamarádi ze 

stejné obce získali i druhé místo. 

Třetí byli malí hasiči z Nýrska.  

Bystřičtí obsadili pěknou pátou 

příčku. V nejpočetnější kategorii 

pro žáky 1. až 4. tříd získalo po-

myslnou zlatou medaili družstvo 

Staňkov I, stříbrnou Holýšov I      

a bronzovou Nýrsko I. Hasiči 

z Bystřice skončili na 10. a 16. 

místě, ti z Nýrska také na 4. a 24. 

příčce.  Žáci z 5. až 7. třídy soutě-

žily v II. kategorii. Nejlepšího 

umístění získala hlídka Staňkov II, 

za nimi pak byl Křištín a Bystřice 

II. Hlídka Bystřice I obsadila hez-

ké páté místo. Bystřice dosáhla      

i nejlepšího umístění v III. katego-

rii pro nejstarší žáky. Druhou příč-

ku obsadila hlídka Klenová I. Za 

nimi skončili hasiči z Horšovského 

Týna. A poslední výsledky se tý-

kají boje o putovní pohár. Ten le-

tos vybojovali požárníci 

z Holýšova. O pouhý půl bod      

za nimi skončila Bystřice. Nevadí, 

třeba to příští rok vybojují právě 

oni. Moc jim budeme držet palce. 

A vlastně nejen jim, ale všem dě-

tem, jejich vedoucím, pořadatelům 

a sponzorům, za jejich úsilí, snahu 

a bojovnost. Za rok na shledanou. 

                              

                               ( Jitka Vlková ) 

Foto : Hana Kotrchová 

D 
ne 6. 4. 2016 se uskutečnil zápis do mateřských škol Základní školy a Mateřské školy, Komen-

ského ul. 250, Nýrsko, pracoviště MŠ ul. Práce a MŠ ul. Palackého pro školní rok 2016/17. 

K zápisu se letos dostavilo do obou mateřských škol celkem 37 dětí. K  přijetí všech žadatelů 

bude nutné využít výjimky z počtu žáků udělené zřizovatelem k navýšení počtu dětí ve tří-

dách. Udělování výjimky na navyšování počtu dětí ve třídách je již několik let bohužel pravidlem. Přespo-

četnost dětí ve třídách je způsobována vysokým počtem žadatelů o přijetí do MŠ a  také žádostmi rodičů o 

odklady povinné školní docházky, což způsobuje nižší počet dětí odcházejících do ZŠ a tudíž méně volných 

míst pro nové žadatele. Pro příští  školní rok se jedná cca o 15 dětí s OŠD.                J.Janská, MŠ ul. Práce                                                    
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Virtuální Univerzita třetího věku 
Letní semestr  na téma Dějiny oděvní 

kultury III zakončili studenti poslední 

přednáškou 12. dubna. Ing. Petr Tylí-

nek představil posluchačům historii 

odívání celého  20. století. V květnu 

bude promovat další student, který 

úspěšně absolvoval tříletý cyklus Svět 

okolo nás. K dalšímu studiu se účast-

níci sejdou v úterý 27. září 2016        

ve 14.00 ve společenském sále měst-

ské knihovny. Studijním tématem 

bude GENEALOGIE. HLEDÁME 

SVÉ PŘEDKY. Kurz posluchače se-

známí se základními pojmy z oblasti 

genealogie (rodopisu) a poskytne jim 

informace o tom, jak začít pátrat        

po svých předcích. Cena kurzu        

300 Kč.V letošním roce získala Měst-

ská knihovna Nýrsko dotaci z Mini-

sterstva kultury České republiky        

na projekt „Technické vybavení pro 

celoživotní vzdělávání“. Dotace byla 

ve výši 14 000 Kč a spoluúčast činila 

6 000 Kč. Finanční prostředky budou 

 využity na nákup výpočetní techniky 

a příslušného software pro potřebu 

VU3V. Studenti se tak mohou těšit   

na kvalitnější přenos přednášek. 

Účastníkem studia může být senior se 

statutem důchodce, invalidní důchod-

ce bez rozdílu věku a osoby kategorie 

50+ (nezaměstnaní nebo čekající na 

statut důchodce). Přednášky probíhají 

1x za 14 dní cca 1,5 hodiny. Celý 

vzdělávací cyklus „Svět okolo nás“ 

obsahuje 6 semestrů. Jeden semestr 

trvá tři měsíce a do roka proběhnou 

vždy 2 semestry. Předpokládaná doba 

studia je tedy 3 roky. Senior ale nemu-

sí absolvovat celé studium v časové 

návaznosti, může kdykoliv přerušit 

nebo vynechat semestr. Máte-li zájem 

o aktivní trávení volného času, zvy-

šování vědomostí a udržování du-

ševní svěžesti, přihlaste se v městské 

knihovně ke studiu nebo přijďte na 

první schůzku a rozhodnout se mů-

žete až na místě.                                      

                            ( J. Poupová, MěK ) 
Ilustrační foto 

                                     SPOLEČNOST 

2016 – ROK ANTONA SCHOTTA 

 7. 5. 2016 Česko-německý literární večer I  

11. 6. 2016 Po stopách Antona Schotta –  Zadní Chalupy 

 9. 7. 2016 Česko-německý literární večer II   

3. 10. 2016 1) Odhalení pamětního kamene v Parku paměti  

u Lesního divadla v 15.00 hod. 

 2)Vernisáž výstavy v muzeu v 18.00 hod. 

4. 10. – 18. 11. 2016 Výstava „Anton Schott – kronikář šumavských osudů“  

15. 10. 2016 Konference „Anton Schott – kronikář šumavských osudů“ 
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NEKROLOG 

 SPOLEČNOST  

Pobyt krále Karla IV., císaře římského, v Nýrsku 

Tak je náš kraj chudší o jeden ob-

jekt, který sice nebyl nějakou ar-

chitektonickou či historickou stav-

bou, ale pochopitelně se kus pod-

statné historie k němu váže. Jde    

o Bauerův hostinec, který byl po 

válce znám spíše jako hostinec   

„U Větrovců“, na katastru obce 

Milence. V posledních letech jste 

ho už vídali spíše jako dům na 

spadnutí při staré silnici, která od-

bočuje nad mileneckým kopcem 

doprava a vede pod hráz, do Staré 

Lhoty. Před druhou válkou to však 

byl velmi prosperující hostinec, 

jehož hosty byli převážně dělníci 

z tzv. „Šlajfů“, brusíren zrcadel, 

které stály pod pravým svahem 

údolí řeky Úhlavy. V okolí brusí-

ren žilo kolem třiceti rodin, které 

tam byly zaměstnány a přibližně 

stejné množství dělnických rodin 

žilo i v Předních Hamrech , to je ta 

část Hamrů, která zmizela pod hla-

dinou nýrské přehrady. Vyráběl se 

tam kyslík, byly tam špulkárny       

a jiné provozy poháněné vodní 

silou řeky. Když hostinský Bauer 

uspořádal tancovačku, byl hostinec 

plný k prasknutí. Ve Staré Lhotě /

Ferihölz/, tedy za korytem Úhlavy 

směrem od dnešní hráze,                

a v Milencích /Milik/, bydleli vět-

šinou sedláci a ti se s dělnickou tří- 

dou vůbec nekamarádili, takže se takové akce neobešly bez všelijakých 

naschválů a provokací. Po válce hostinec osídlila rodina Větrovců. Něja-

ký čas tam ještě bydleli společně s původními německými majiteli, ale 

pak už hostinec provozovali sami. I pan Větrovec sympatizoval s dělníky, 

ale poté co byly okolní továrny zavřeny, žil hostinec již jen 

z příležitostných návštěv turistů. Poslední dobré časy byly, když se začala 

kolem r. 1965 připravovat stavba přehrady. V podkrovních pokojících 

hostince bydleli inženýři ze stavby, zatímco dělníci byli ubytováni 

v dřevěných barácích přímo na staveništi. Pan Větrovec se už v té době 

nemusel tolik točit kolem hostů, ale zakulatil se jako správný hostinský    

a navíc se z něj stal sběratel automobilů značky Tatra. Stodola u silnice 

jich byla plná a některé dokonce parkoval na loučce naproti. Po jeho smr-

ti sbírku paní Větrovcová rozprodala a ve stodole zbylo jen pár zrezivě-

lých dílů. Chabé pokusy o opravu objektu selhaly a tak nakonec přišlo    

na řadu bourání. Podle vzpomínek paní J. Brantové, rozené Pindlové,                                                          

zpracoval Karel Velkoborský.  

 

20. 8. pobýval v Burglinsu nebo v Purglitzu, odkud odcestoval do Nýr-

ska, kde 8. a 16. 9. vydal výnosy a odkud odtáhl se zde shromážděným 

vojskem proti Dachau, kde opět 22. 9. vystavoval doklady.            (red) 

Nejen pověsti, ale i dějiny se zmi-

ňují o pobytu císaře Karla IV.      

na Šumavě. U Kašperských Hor 

dal vybudovat  v r. 1356 hrad Ka-

šperk a v dalším roce je proká-

zán jeho delší pobyt v Nýrsku, 

kdy císař cestoval v obchodních 

záležitostech.  Místa pobytu jsou 

známa podle listin, které toto léto 

vystavil. Vždy ho doprovázel jeho 

Úřad s větším počtem doprovodu 

a nakonec jako chvost komety 

mnoho vyslanců a prosebníků. 

Každé místo bylo současně do-

časným hlavním městem, císař-

ská rezidence a střed říše.  
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Pozvánka na  cyklovýlety  okolím Nýrska 
Dovoluji si vás pozvat na cyklovýlety v blízkém i vzdáleném okolí Nýrska. Tyto výlety jsou určeny pro všechny přátele cyklistiky 

a to zejména na horských nebo trekových kolech. V žádném případě se nejedná o sportovní akci, ale o výlet, kde si ukážeme 

krásy okolí Nýrska, nádherné výhledy, kulturní památky, přírodní zajímavosti 

Sobota 07.05.2016 v 09,00 hod. od autobusového nádraží pojedeme  „Okolo Hamrů“ 

Nýrsko – Uhliště – U Zadních Chalup – Důl Pod Ostrým – Vodní Zámek – Hamry – Hojsova stráž (Liebeshöhe) – Zelenský potok - 

Nýrsko. Trasa okolo 50 km, velké! převýšení, vhodné pro aktivní cykloturisty, povrch asfaltová komunikace, zpevněné cesty a  

zbytek lesní a polní  cesty. Doporučuji horské nebo trekové kolo.  

Sobota 28.05.2016 v 09,00 hod. od autobusového nádraží pojedeme „ Okolím Prenetu“ 

Nýrsko – Zelená Lhota – Prenet – Suché studánky – Hrabůvka – Šukačka – Děpoltice - Nýrsko. Trasa okolo 50 km, větší převýše-

ní, vhodné pro aktivní cykloturisty, povrch asfaltové vedlejší komunikace, zbytek polní a lesní cesty. Doporučuji  horské, nebo 

trekové kolo. Svačinu s sebou. 

Na všechny výlety doporučuji trekové nebo horské kolo v dobrém technickém stavu, přilbu na kolo, dobrou náladu. V průběhu 

výletu zastavíme někde na občerstvení, jinak je dobré mít sebou pití a tyčinku nebo sušenky. Zastávám názor, že co se nedá 

vyjet, se nechá vytlačit a vždy se bude tempo řídit podle méně zdatných. Na křižovatkách se čeká na posledního. Výlet je bez 

poplatku. 

Bližší informace: František Bechyně                                                  

Tel. +420605412193  Mail: bechyne@posumave.cz   www.posumave.cz 
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                            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 
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         Prodej   slepiček 
 

Drůbež Červený Hrádek opět  prodává slepičky  typu 
Tetra  hnědá a Dominant  ve  všech barvách. 
Stáří :14 - 19 týdnů. 

Cena :149-180,-Kč /ks                             
Prodej se uskuteční:   
14 .dubna, 16. května  a  16. června 2016 v 17.50 
Nýrsko - u vlak. nádraží 
Při prodeji slepiček nabízíme i výkup králičích kožek 

Cena dle poptávky.                         
Informace : Po-Pá  9.00 – 16.00 hod. 
tel.601576270, 606550204, 728605840 

        O NEJKRÁSNĚJŠÍ ZAHRADU MĚSTA NÝRSKA 

    

   Jméno a příjmení : …………………………………………………………………………………………………… 

           

 

         Adresa : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

    Kontakt ( e-mail nebo tlf. ) : …………………………………………………………………………………………… 
 

    Přihlášky od 1.4.2016 do 31.7.2016 vhazujte v samoobsluze u Dvořáčků a u Klasnů do připravených boxů.     

     O NEJKRÁSNĚJŠÍ ZAHRADU MĚSTA NÝRSKA 

                    PŘIHLÁŠKA K VYSTŘIŽENÍ 

 

Prodám zahrádku s chatkou                  

u Žížnětického potoka. 

   Další informace na tel.č. 607 613 766. 

         ZŠ Nýrsko, Školní ulice 

 
Přijmeme od 18. 07. 2016 do týmu pracovnic školní 
jídelny spolehlivého kolegu/kolegyni pro pracovní 
pozici KUCHAŘ/KUCHAŘKA.  
Požadavky: vyučení v oboru, minimálně 2 roky pra-
xe, trestní bezúhonnost, zdravotní způsobilost 
(zdravotní průkaz), flexibilita, spolehlivost a zájem 
vařit zdravě pro děti. Praxe ve školní jídelně výho-
dou. 
Životopisy zasílejte do 31. 05. 2016. Podrobnější in-
formace u vedoucí školní jídelny p. Růženy Kohouto-
vé. 
Kontakty: info@zsnyrskoskol.cz;  
jidelnanyrsko@seznam.cz;  
376 571 126, 376 571 137, 
736 670 006, 731 562 952 
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