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Městem prošel
masopustní průvod

Slovo starosty

Novou kronikářkou města je
Martina Bastlová
Historii města Nýrska začal
do městské kroniky zaznamenávat místní učitel a historik
Josef Blau již počátkem
20. století.
Vedení současných kronik se
řídí zákonem o kronikách obcí. Do konce roku 2017 zastávala funkci kronikářky města
Nýrska paní Květuše Jandová.
Ta požádala o uvolnění
z funkce.
Na veřejném zasedání zastupitelstva dne 12. února 2018 byl
odhlasován návrh na novou
kronikářku. Stala se jí Martina
Bastlová, pracovnice Kulturního a informačního centra
města Nýrska.

A jak se píše kronika? Po celý
rok se sbírají zápisky, ty se
následně předají zastupitelstvu
ke schválení a poté se zapíší
do kroniky. Existují dvě možné formy psaní městských
kronik, v elektronické podobě
s následným tiskem a svázáním kroniky v pevnou vazbu,
nebo jako ručně psaná kniha.
Vzhledem k významu městské
kroniky jako dokumentu, který uchovává důležité události
pro budoucí generace, bude
kronika nadále vedena klasickým, ručně psaným způsobem
v knize s číslovanými listy.
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Uzávěrka příspěvků je 15. března 2018.

Městský úřad prochází další rekonstrukcí
Jednou z posledních místností na úřadě, která se zatím
nerekonstruovala, je zasedací místnost. Jde o prostory,
kde zasedají zastupitelé na poradách, konají se zde
i volby. Místnost byla už ve špatném, zastaralém
a nevyhovujícím stavu. Po posouzení odborníků bylo
rozhodnuto, co vše bude muset být opraveno. Staré
omítky byly již odstraněny, bude zhotoven nový podhledový strop ze sádrokartonu, a protože byla zjištěna
nevhodná skladba podlahy musí být rozebrána a odstraněna až na klenby.
Náklad na tuto rekonstrukci činí 1 100 000 korun.
Spadá do toho nové moderní vybavení, včetně projektoru a plátna, nové radiátory, elektrické rozvody. Budou se měnit i okna. Při výměně nových oken v zasedací místnosti se vymění i stará okna na chodbě.

Rekonstrukce hasičské zbrojnice se zkomplikovala
O rekonstrukci hasičské zbrojnice Sboru dobrovolných hasičů Nýrsko jsme vás již informovali v předchozích číslech. Rekonstrukce se bohužel zkomplikovala. Technici dodavatelské firmy zjistili nevyhovující
stav stropu v sále, a proto musela proběhnout demolice. Při pořádání akcí, které se zde v poslední době konaly, strop vykazoval známky narušení, kdy i vibroval. Pomocí sond technici firmy zjistili, že strop je ve
špatném, až havarijním stavu. Po demolici se ukázalo,
že strop je dřevěný. Trámy uložené na zdivu byly

z větší části ztrouchnivělé a bylo jen otázkou času,
kdy se strop samovolně zřítí.
Nový strop bude zhotoven ze železobetonové konstrukce. Náklad na demolici a výstavbu nového stropu
je odhadnut na 550 až 600 tisíc korun.
Tato komplikace nebude mít vliv na dokončení stavby
ve stanoveném termínu. O stavu prací jsou zástupci
Sboru dobrovolných hasičů Nýrsko pravidelně informováni.
Texty: Soňa Klugová, red.
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Aktuality z radnice

Město nakoupilo nemovitosti, které budou mít další
využití
Na veřejném zasedání zastupitelstva 12. února 2018 se
rovněž hovořilo o nákupu nemovitostí, které bude
vlastnit město Nýrsko.
První nemovitostí k projednání byla budova čp. 132,
tedy budova na náměstí, kde byl obchod pana Berana.
V tomto objektu se nacházejí tři bytové jednotky
a nebytový prostor o velikosti cca 156 m2. Celý objekt
prošel dvěma rekonstrukcemi. Vzhledem k tomu, že
zastupitelé města v současné době vedou diskuse nad
budoucí podobou náměstí a tento objekt je přímo jeho
součástí, je v zájmu města být vlastníkem co největšího množství nemovitostí proto, aby bylo možné výslednou podobu náměstí a budov ovlivňovat. Cena
tohoto objektu je 6 mil. korun.

Další nabídka na odkup nemovitosti přišla od vlastníka objektu Česká telekomunikační infrastruktura a. s.
Jedná se o objekt ATÚ nacházející se v ulici U Radnice v těsném sousedství pozemků, na kterých podniká
provozovatel pily a které jsou rovněž ve vlastnictví
města. Prodejní komise vlastníka projednala možnost
prodeje s kladným výsledkem a stanovila prodejní
cenu ve výši 2 mil. korun. Podmínkou prodeje je podepsání smlouvy na vyznačené části objektu, které má
v nájmu firma CETIN, jež telekomunikační služby
zajišťuje. Jedním ze záměrů na využití této nemovitosti je zajistit zde odlehčovací služby a možnost zřídit
klub pro seniory.
Soňa Klugová, red.

Piktogramy usnadní orientaci
Cítili jste se při výběru knih v knihovně jako ztracení
a nevěděli jste, kam sáhnout? Tak s tím je konec.
V těchto dnech jsme začaly pracovat na novém uspořádání knihovního fondu v půjčovně pro dospělé. Každá kniha bude označena prvními třemi písmeny autorova příjmení a bude opatřena piktogramem
(obrázkem), který vám napoví, jaký žánr
v knize najdete. Přehled piktogramů a
jejich význam bude k dispozici. Bude
tak snazší vybrat si historický, detektivní
či válečný román, romanticky nebo humorně laděný příběh, skutečný příběh ze
života dětí, zvířat a další. Vzhledem
k tomu, že knihovní fond v tomto oddělení čítá 10 656 svazků, zabere jeho
zpracování přece jen nějaký čas. Proto
vás, vážení čtenáři, prosíme o trpělivost.

Věříme, že pro vás tato změna bude přínosem. Těšíme
se na shledání s vámi!
Vaše knihovnice Jarmila a Milena

Redakční rada Nýrských novin
Město Nýrsko
Finanční úřad v Klatovech zajistil mimoř ádný úř ední
den pro výběr daňových přiznání k dani z příjmů v Nýrsku. Tuto službu zajišťují zaměstnanci FÚ Územního
pracoviště v Klatovech a bude možno vyzvednout si formulář pro daňové přiznání k dani z příjmů fyzických
osob za rok 2017, podat daňové přiznání a získat pomoc
při jeho vyplňování.
Služba bude zajištěna ve společenském sále Městské
knihovny v Nýrsku, čp. 81, 1. patro v termínu:
20. března 2018 v době od 13.30 do 16.30 hod.

Každý obecní zpravodaj, který obec vydává, musí
mít své redaktory nebo dopisovatele. To ale nestačí. Proto musela být utvořena redakční rada, která
bude pracovat ve složení: tajemnice Města Nýrska
Blanka Kinská a paní učitelka Zdeňka Plasová.
Redakční rada má na starosti posuzování sporných
příspěvků, doporučují a schvalují nová témata,
projednávají připomínky a návrhy čtenářů nebo
dopisovatelů. Samozřejmě vše toto bude probíhat
při jednání i se mnou, vaší redaktorkou.
Soňa Klugová, red.
3

Kultura

Každoroční průvod masek prošel městem
Masopust je třítýdenní svátek, který v minulosti začínal svátkem Tří králů a končil Popeleční středou. Toto
období předcházelo čtyřicetidennímu postnímu období před Velikonocemi, kdy se má upustit od požívání
masa. Proto byl masopust oficiálně považován za svátek jídla. Jediným a hlavním účelem bylo se dosyta
najíst.
O masopustních rejích z Čech i Moravy jsou dochovány písemné zprávy již ze 13. století, i když svátek je
zřejmě ještě staršího data. Od středověku mravokárci
vystupovali proti rozpustilostem, které se o masopustu
děly, lidi to však nijak neodradilo od záminky k bujarým oslavám. Kolem 18. století se začaly pořádat
zvláštní taneční zábavy, tzv. reduty. Zpočátku byly
přístupné jen vyšším vrstvám, později všem zájemcům. První reduta v Praze se konala v roce 1752.
Přípravou na masopust býval čtvrtek před masopustní
nedělí, nazývaný „učný čtvrtek“ či „tučňák“. Panovalo přesvědčení, že v tento den má člověk jíst a pít co
nejvíce, aby byl celý rok při síle. Hlavní masopustní
zábava začínala o „masopustní neděli“
bohatým obědem a hodováním. Nezbytnou součástí masopustního jídelníčku byly koblihy smažené na másle. Na stole
ovšem nemohly chybět klobásy, slanina a
pochopitelně pálenka. V pondělí pak probíhaly různé taneční zábavy a v úterý sváteční průvody maškar, hrálo se divadlo a
podobně. Odbitím nebo lépe řečeno odtroubením půlnoci však veškerá zábava
končila. Začínala Popeleční středa a s ní i
předvelikonoční postní období. Lidé věřili, že pokud budou o masopustu tancovat
přes půlnoc, objeví se mezi nimi ďábel,
často jako cizinec v zeleném kabátě.
Popeleční středa se již nesla v přísně postním duchu. Oběd tvořila většinou čočka

s vajíčkem, sýr, chléb, vařená krupice nebo pečené
brambory. Její termín připadá na 40. den před Velikonocemi; do těchto 40 dnů se nepočítávají neděle, proto
v praxi připadá Popeleční středa na 46. den před Velikonoční nedělí. Kvůli nepravidelnému výpočtu data
Velikonoc se její termín každý rok mění.
A jak to vypadalo u nás? Místní klub zahrádkářů
uspořádal jako každý rok masopustní průvod. Oproti
loňsku se změnily masky, byla větší zima a mrazivo.
Tato tradice ale pomalu v Nýrsku upadá. Podle fotografií z předešlých let bylo více jak těch, kteří se na
průvod přišli podívat, tak i těch, kteří se převlékli za
masku. Neměli bychom nechat tuto tradici upadnout
do zapomnění. Je potřeba podpořit nejen zahrádkáře,
ale i ostatní účastníky, aby se mohla akce konat i další
a další roky a mohli jsme si tak připomínat krásnou
starou lidovou tradici.
V Zelené Lhotě se konal 10. února také masopust.
Průvod masek byl velice bohatý a každý, kdo se chtěl
bavit, mohl večer přijít na masopustní zábavu.

Kroužek LogIQ má u dětí úspěch
Nově od února navštěvují děti kroužek LogIQ, který
jim zprostředkovala Městská knihovna Nýrsko. Každé úterý se scházejí, aby si spolu mohly zahrát zajímavé logické hry, naučily se u her přemýšlet, ale také
tvoří a zkoušejí fyzikální a chemické pokusy. Děti to
velice baví a každá hodina na kroužku je plná smíchu
a radosti. Samy děti si kroužek chválí a těší se na každou další hodinu. LogIQ patří do sítě Klubů nadaných
dětí Mensa ČR.
Texty + foto: Soňa Klugová, red.
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Velká aktivita hasiček v okrsku č. 20 Nýrsko
Na Výroční valné hromadě okrsku č. 20 Nýrsko byla
hodnocena práce žen a jejich úspěchy v soutěžích.
V SDH Nýrsko je 16 žen, kter é zajišťují r ůzné
hasičské akce. Vedoucí družstva žen je Jindřiška Sýkorová, má na starosti jak přípravu družstva na soutěže, tak organizační věci. V loňském roce to bylo vyřazovací kolo žen okresu Klatovy za účasti 26 družstev
žen. V odpolední části proběhla soutěž v požárním
sportu, kde ženy nejen soutěžily, ale i zajišťovaly občerstvení, byly nápomocny i jako rozhodčí. V této
soutěži nýrské ženy obsadily 1. místo a zajistily si
postup do okresního kola. V soutěži požárního sportu
pak obsadily druhé místo. Na okresní soutěži
v Čejkovech pak výborným výkonem obsadily rovněž
2. místo. Družstvo mužů v okresním kole obsadilo 3.
místo a družstva z SDH Nýrsko pak vyhrála „Putovní
pohár ředitele HZS PK Ing. Aleše Bucifala“ za nejlepší výkony družstva mužů a žen z jednoho SDH. Nýrské ženy ale ještě soutěžily v Pošumavské hasičské
lize, zúčastnily se 11 soutěží a celkově obsadily v silné konkurenci bramborovou příčku - 4. místo. Ženy si
cení
nejlepšího
výsledku
v Rozsedlech, neboť zde docílily času
32,71 s. v tak zvané klasice a času
30,01 s. v požárním sportu. Ženy touto cestou děkují trenérům, zvláště pak
Marianu Polešákovi a Milanu Václavovicovi za jejich rady a hlavně trpělivost při nácvicích. Kromě soutěžení
mají ženy na starost pomáhat při organizování jarní soutěže mladých
hasičů, při soutěži požárních útoků dětí a při dalších
akcích, na kterých zajišťují občerstvení. To má na starost Jana Václavovicová a její pomocníci Petr Gerberg, Míša Jiroutová a Petr Sýkora. Samozřejmostí je
pravidelný úklid celé hasičské zbrojnice, ta je ale
v současné době v rekonstrukci. Již nyní se ženy připravují na další letošní akci a tou bude pořádání hry
Plamen v měsíci květnu. SDH Nýrsko bude hostit
téměř 60 kolektivů mladých hasičů. Ženy budou na
tuto akci připraveny.
Další družstvo žen máme v SDH Bystřice. Vzniklo
před třemi roky. Ženy se zapojily do soutěžení v roce
2016, získávaly první zkušenosti, ale chtěly více.
V roce 2017 začaly velikonoční soutěží v Bystřici
a vyhrály. Poté se zapojily do vyřazovacího kola žen
v Nýrsku, zde se jim však nevedlo a neplatným pokusem skončily na 15. místě. 3. června 2017 v požárním
sportu v Nýrsku si však spravily reputaci, umístily se
na 2. místě a poté postoupily do krajského kola
v požárním sportu, v silné konkurenci obsadily pěkné
3. místo. Potom se ženy z Bystřice zapojily do Pošu-

mavské hasičské ligy a zúčastnily se všech 12 kol
soutěže. Vyrovnanými výkony si vybojovaly 3. místo
a při vyhodnocení PHL převzaly medaile, diplomy
a pohár za 3. místo v této oblíbené soutěži. Bystřické
ženy mají velkou oporu ve výboru SDH. V zimním
období se zúčastňují tréninku v plzeňském tunelu.
Jinak během roku pomáhají s organizováním tanečních zábav v parku. SDH Bystřice pořádá různé zájezdy, účastní se kulturních akcí v sousedních sborech. A úklid, pomoc v obci, to je samozřejmostí, za
což jim patří poděkování. Ženy v Bystřici pomáhají
vedoucím mládeže při soustředění, napečou pro děti
koláče, buchty, zajistí zázemí, neváhají věnovat svůj
čas pro dobrý průběh soustředění mladých hasičů.
SDH Hadrava má dvanáctičlenné družstvo žen.
Vedou si velmi dobře nejen na poli soutěžním. Při
okrskové soutěži, která se konala v Hadravě, obsadily
1. místo (2. bylo Nýrsko a 3. Bystřice). Poté následovala účast v Pošumavské hasičské lize, kde se zúčastnily všech 12 kol. V této soutěži si 7×
odvezly ocenění za l. místo, l× stříbrné a l× bronzové umístění. Ženy si
nejvíce cení svého výsledku s časem
27,92 s v klasice, kterého dosáhly při
soutěži v Lubech. Při vyhodnocení
této ligy ve Vrhavči převzaly medaile, diplomy, věcné ceny a staly se tak
již popáté mistryněmi Pošumavské
hasičské ligy. Jsou mezi nimi maminky od dětí, které neváhají věnovat
čas hasičskému dění. Práce družstva
nespočívá jen v přípravách na soutěže, ženy společně s muži uklízí náves, hřbitov. Spolupořádají „Cestu pohádkovým lesem“, stavění máje,
dělají zátahy pro své členy s překvapením. Navštěvují
členy při jejich výročích a jsou také činné při mikulášských obchůzkách dětí v Hadravě i v sousedních obcích. V roce 2017 obdržel SDH Hadrava nové hasičské dopravní vozidlo, které usnadňuje převoz družstev
na soutěže. Hasiči ho také využívají na poznávací zájezdy.
Touto cestou bych chtěla všem hasičkám, ale i ženám,
které nejsou členkami, poděkovat za jejich aktivitu
v rámci celého okrsku č. 20 Nýrsko. Ženy jsou zapojeny ve všech obcích, jsou nepostradatelnými pomocnicemi při zajišťování kulturních a společenských akcí. Práci jejich rukou můžeme také vidět ve Skelné
Huti, v Hodousicích a všude tam, kde je to třeba. Všem ženám patří poděkování, vždyť mnohé mají
děti, své rodiny, zaměstnání, a přesto neváhají svůj
čas věnovat obci, hasičům a dobré věci.
Hana Králová
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Sáňkovaly tam naše babičky, teď i naše děti
Kopec za spořitelnou zná už mnoho generací. Kdekdo
vám řekne, že jako malý se svými kamarády sáňkoval
na tomto kopci a společně zde zažili spoustu zajímavých chvil. Je to už mnoho let, kdy tento kopec byl
vyhlášený právě kvůli sáňkování. Kdysi, když byla
ještě pořádná zima a hodně sněhu, mohly být děti skoro každý den za spořitelnou. V současné době už tomu bohužel tak není. Sníh v našem městě za chvilku
budeme znát jen z fotografií, a pokud si ho budeme
chtít užít, budeme muset vyrazili na zasněžené kopce
Šumavy.
Ke konci měsíce února během dne napadlo dost sněhu
na to, aby se další den zaplnil kopec dětmi se sáňkami
a boby. Kdo šel kolem, mohl pohledem vidět dětskou
radost, která pramenila z čerstvě napadaného sněhu.
Sešly se zde děti různých věkových skupin. Některé
tam byly se svými rodiči, jiní zase s partou kamarádů.
Kdekdo tak mohl zavzpomínat na svá dětská léta, kdy
tam sám sáňkoval nebo boboval a tu samou radost si

užíval.
Doufám, že tato tradice přetrvá a i další generace dětí
si užijí tuto zábavu stejně, jako jsme si ji kdysi užili i
my.

Soňa Klugová, red.

Představujeme

Alois Sassmann: „Zaměřuji se na Klatovsko, protože
zde mám své bývalé předky.“
Přinášíme krátký rozhovor s Aloisem Sassmannem,
který u nás bude mít přednášku 15. března.
Povězte nám něco o sobě, abyste se mohl našim
čtenářům přiblížit.
Narodil jsem se 10. 7. 1961 v Českých Budějovicích.
Maturoval jsem zde na Střední ekonomické škole.
Vystudoval jsem obor teologie na KTF Univerzity
Karlovy v Praze (1985-1990). Původně jsem ale vyučený prodavač elektrotechnického zboží, pracoval
jsem jako dělník ve skladě, pak jako sanitář v brněnské Úrazové nemocnici. Jsem český publicista (práce
z genealogie, historie a vlastivědy, především z oblasti jižních Čech, Klatovska, Sedlčanska, a z dějin
utrakvismu) a starokatolický duchovní v Táboře (od
roku 1997).
Vystupoval jste v rádiu i v televizi. Kde jsme vás
tedy mohli slyšet a vidět?
Od října 2005 do konce roku 2011 jsem připravoval
ve spolupráci s Českým rozhlasem České Budějovice
pořad Kořeny - Z dějin jihočeských rodin a rodů
(celkem dvě stě sedmdesát čtyři pokračování), podle
kterého jsem připravil prozatím čtyři knihy Kořeny 1

až Kořeny 4. Spolu s hercem Vladimírem Čechem
jsem se podílel na TV cyklu Hledáme své předky
o genealogii režiséra Václava Filipa (Česká televize
2010).
Pravidelně o vás můžeme číst i v jedněch novinách.
Které to jsou a co do nich píšete?
V Denících Bohemia mi vycházejí od roku 2014 pravidelné novinové sloupky s názvem Koření s duchovní a místopisnou tematikou.
Zabýváte se i genealogií, což znamená rodopis. Pochází někdo z vašeho rodu z našeho okolí?
Moji předkové pocházejí z několika obcí na Klatovsku (Běšetín, Domažličky, Letovy, Nýrsko, Předslav,
Rabí, Rozsedly, Strašín, Strážov, Svatá Kateřina u
Nýrska, Ústaleč, Žihobce, atd.). Předkové mojí manželky pocházejí převážně ze Strakonicka, Klatovska a
Domažlicka, z chodských Pocinovic), což mě vede k
tomu, že se v posledních letech na Klatovsko cíleně
zaměřuji.
Soňa Klugová, red.
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Školy a školky
Základní škola a Mateřská škola Nýrsko
Komenského ul. 250, příspěvková organizace
vyhlašuje
ZÁPIS
DO 1. ROČNÍKU ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

4. dubna 2018 od 14.00 do 17.00 hod.
SRDEČNĚ ZVEME VŠECHNY BUDOUCÍ PRVŇÁČKY A JEJICH RODIČE !
Zápis proběhne v budově čp. 388 - „PASTELKY“.
Zákonní zástupci předloží při zápisu vlastní občanský průkaz a rodný list dítěte.
Zápis bude prováděn v souladu s § 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb.

Základní škola a Mateřská škola Nýrsko
Komenského ul. 250, příspěvková organizace
ZÁPIS DO MATEŘSKÝCH ŠKOL
čtvrtek 3. 5. 2018 od 9.00 – 15.30 hodin
v budovách mateřských škol:
MŠ ul. Práce (tel. 376 571 309)
MŠ ul. Palackého (tel. 376 571 294)
S účinností od 1. 1. 2017 je předškolní vzdělávání od počátku školního roku, který následuje
po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky, povinné.
K zápisu si přineste s sebou:
 vyplněnou žádost o přijetí dítěte do MŠ a evidenční list s potvrzením od lékaře (žádost je možné
vyzvednout v mateřských školách v průběhu měsíce dubna nebo stáhnout z webových stránek
MŠ)
 občanský průkaz
 rodný list dítěte
SRDEČNĚ ZVEME!
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Školy a školky

Děti v Duhové školce se účastní výtvarných projektů
Umíte namalovat štěně na zahradě? Zvládnete nakreslit sami sebe při sportování? Ne? Věřte, že naše šikovné děti to v loňském školním roce zvládly natolik
dobře, že se umístily na předních místech ve výtvarných soutěžích firmy Pez ČR a firmy Greiner aerospace Nýrsko. Co jsme vyhráli? V prvním případě zdarma pronájem skákacího hradu na jedno odpoledne
a výtvarné potřeby, ve druhém zdraví - ovoce a zeleninu pro celou třídu výherců a výtvarné potřeby pro všechny malíře.
Povzbuzeni úspěchem se i v letošním roce účastníme několika výtvarných soutěží a výstav.
Hned v září vystavovaly naše děti
společně se žáky obou ZŠ v rámci
propagace města Nýrska své práce
na téma „Moje město“ na stánku
Ministerstva pro místní rozvoj, které
se účastnilo veletrhu For Arch.
Podzim se nesl v duchu dětských
představ o ideální zahradě MŠ - své
představy dokázaly velmi pěkně
ztvárnit kresbou, a tak společně doufáme, že při případné úpravě školní
zahrady bude přihlédnuto i k přáním
dětí.
V lednu jsme se zapojili do soutěže
Goodyear - bezpečná školka. Děti si
měly tvořivě užít zimu. Bohužel
zimním radovánkám na sněhu počasí
příliš nepřálo a nám nezbylo nic ji-

ného, než si hrát na zimu ve třídě. Nafocené obrázky
a prostorové objekty dětí z naší MŠ porotu zaujaly
natolik, že jsme byli opět mezi oceněnými. V těchto
dnech netrpělivě očekáváme naši výhru - stavebnice,
knihy a nezbytné reflexní prvky pro děti.
Co naše malé malíře ještě čeká? Malování pro Konto
Bariéry, ztvárnění Klatovského kuřátka či pohádky
Kocour v botách. Tak nám držte palce!

Lenka Kolářová

Dům dětí a mládeže

Co se u nás dělo v únoru
Dům dětí a mládeže pořádal další ročník plesu DDM. Jak je již zvykem, o zpestření tanečního programu se starají různé kroužky,
které dům dětí a mládeže nabízí. Mohli jsme
vidět vystoupení malých gymnastek, mažoretek několika kategorií a hřebem večera
bylo nové vystoupení grand seniorů, se kterým letos chtějí uspět v mažoretkovém sportu.
Texty za DDM: Soňa Klugová, red.
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Dům dětí a mládeže

Děti měly letos přes zimu možnost
zapojit se do kroužku DDM, který
byl zaměřený na krasobruslení.
Kroužek vedla paní Kučírková, na
místním kluzišti učila mladá děvčata
základní krasobruslařské kreace.

Foto: Hana Kotrchová

V Nýrsku se budou konat dvě soutěže v mažoretkovém
sportu
V březnu se v Nýrsku uskuteční dvě soutěže v mažoretkovém sportu. Klasický Pohár Ametystu proběhne
v KD - DDM Nýrsko, mažoretky dál nepostupují, ale změří mezi sebou své síly na další soutěž, která se taktéž
bude konat v Nýrsku. Kvalifikační kolo mažoretkového sportu je velká soutěž, kde jen ty nejlepší postoupí do
dalších kol. Proto přijďte podpořit místní mažoretky a pomoci jim fanděním k postupu do dalších soutěžních
kol.
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Sport

Novoroční turnaj ve stolním tenise
V sobotu 13. ledna 2018 se
ve sportovní hale v Nýrsku
uskutečnil 3. ročník Novoročního turnaje města Nýrska pro mládež a dospělé.
Žáci byli rozděleni dle věkové kategorie, dospělí na registrované a neregistrované
hráče. Mládež mezi sebou poměřila své síly. Probíhaly opravdu líté boje. Všichni se snažili zvítězit, ovšem
první může být jen jeden.
Kategorie mladší žáci:
1. Přerost, 2. Strnad, 3. Vítovec ml.
Kategorie starší žáci:
1. Kadlecová, 2. Wnendt S., 3. Vítovec D.

Dospělí se snažili rovněž umístit se co nejlépe a nedali
soupeřům žádný bod zadarmo.
Za registované:
1. Šmíd Martin, 2. Mixan Václav, 3. Pelán Radek,
4. Strieženec Josef, 5. Vítovec Miroslav
Neregistrovaní:
1. Michálek, 2. Šmíd J., 3. Němec, 4. Paima
Turnaje se zúčastnilo celkem 18 dětí a 21 dospělých.
Věříme, že v další ročníku si přijde zahrát ještě více
hráčů nejen z řad mládeže, ale i dospělých. Touto cestou děkujeme sponzorům, bez nichž by se tento turnaj
nemohl uskutečnit. Poděkování patří: Městu Nýrsko,
Českému zahrádkářskému svazu Nýrsko a panu Josefu Šmídovi.
Pellerová za Oddíl stolního tenisu Nýrsko

Seal‘s RUN - závod pro milovníky běhání
Dámy a pánové, běžci a neběžci, chodci a důchodci,
i vy ostatní, s nesmírnou radostí si vám dovolujeme
oznámit, že stopy běžeckého spolku Seal´s RUN opět
můžete spatřit na nejrůznějších místech a mnohdy
i jinde. Spatříte je dokonce i na místech, kde dříve
k vidění nebyly.
Pokud stopy nikde nespatříte, je čas navštívit očního
lékaře, neb tým Seal´s RUN pracuje dnem i nocí na
tom, aby se nesmazatelně vryl do vašich myslí.
Zejména pak pozitivně.
Sportovní nadšenci správně propukají v jásot
v předtuše nových závodů. A jásají oprávněně. Letošní rok přinese několik novinek, zlepšováků a vychytávek. Krom nových tratí a překážek jsou to i nové druhy závodů.
Naprostou novinkou je překážkový závod ve štafetovém podání nazvaný „Tulení spřežení“. V tříčlenném
týmu se bude muset s krátkou, sprinterskou tratí vyrovnat každý sám, ale zároveň budete hoblovat za celý tým.
Máte-li navíc nervy z ocele, můžete poměřit síly přímo s organizátory závodu a zesměšnit je před zraky
všech ostatních účastníků a škodolibých diváků. Taková výzva se nedá odmítnout.
Další novinkou je noční běh skrývající se pod názvem
„Kasiopea“. Kdo by se nechtěl plahočit v noci lesem,
sám, přes překážky a trochu se u toho bát? Přijďte si
na krátké trati vyzkoušet nástrahy překážkového běhu,
které neuvidíte na vlastní oči.
Poslední třešničkou na dortu jsou dětské závody. Na
své si přijdou jak předškoláci, tak i dorostenci. Délky

tratí a obtížnost překážek budou úměrné věku. Přijďte
unavit potomky a vypít něco zlatavého moku. V pivovaru Bizon připravili sládkové závodní speciál
„Tulení pot“. To musíte ochutnat!
Na každého doběhnuvšího závodníka čeká v cíli kovová medaile. Slibujeme, že budou vykoupené slzami,
krví a potem. Nee, teď přeháníme. Ale zadarmo rozhodně nebudou. Přijďte se přesvědčit a dokázat sami
sobě, že ve vás dřímá bojovník, který překážkám neuhýbá. Pojďte běžet tomu štěstíčku naproti. Odměnou
vám bude slastný pocit vítězů, neb v našem závodě
neexistuje poražených!
Šanci máte 25. – 26. 5. 2018 ve Stodě a 28. 9. 2018
v Měčíně.

Lukáš Sklenář
Běžecký spolek STOD
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Muzeum Královského hvozdu

Další ročník nýrských spisovatelů
Bude se to zdát trochu podivné. V seriálu připomínek
nýrských spisovatelů jsme začínali Josefem Holubem.
Nejeden z nás ho zná jako autora knihy Červený Nepomuk. Jednoho z nemnoha románů, jejichž děj se
odehrává v Nýrsku. Proč se po šesti letech má znovu
uskutečnit Rok Josefa Holuba? Je to takhle. Ten první
ročník jsme uspořádali ještě jako trochu nezkušení,
ale hlavně jsme tenkrát neměli dostatek potřebných
dokumentů a informací, abychom jej mohli provést
s takovou odborností, jako jsme dělali ročníky ostatních spisovatelů.
Rok Josefa Holuba – pokračování ročníku 1, to je ode
dnešního dne oficiální název letošní akce. Vidíte, nějaký rozdíl v tom přece jen bude. Dlouho nám to
v naší muzejní partě leželo v hlavě. Pak jsem jednou
mluvil s p. profesorem Viktorou ze ZČU a on se po
přečtení materiálů, které jsme k Josefu Holubovi shromáždili, doslova nadchl pro to, aby byla osobnost tohoto spisovatele připomenuta konferencí, na níž by
zazněly příspěvky hlouběji odhalující život a dílo tohoto nýrského rodáka. Letos k tomu tedy dozrál čas.
Jaký bude program celého ročníku? Samozřejmě dnes
už vlastně populární čtení i z ostatních prací autora
než jen z knihy Červený Nepomuk, a to v českém
i německém jazyce. Dále procházka do míst jeho dětských her a tím i děje prvého románu. Nesmí ovšem
chybět ani putování jeho pašeráckou stezkou. Tento
výlet už nebude veden jen pravděpodobným směrem.
I v Německu se nejeden nadšenec Josefem Holubem
zabývá, a jeden z nich právě jeho pašeráckou stezkou.
Rád nás celou tou cestou provede. A když ji naplníme
vyprávěním o nevšedních zážitcích při práci pašeráka,
věřte mi, že to bude nevšední zážitek. Pamětní kámen
již u Lesního divadla stojí, a tak si jen jeho význam
připomeneme.
Hlavní částí programu ovšem bude konference. Jsem
si jist, že se nám na ni podaří jako účastníky pozvat
špičkové odborníky jak na literaturu, tak historiky,
kteří osobnost spisovatele přiblíží. A výstava. Chceme, aby byla co nejlepší, nejvýmluvnější. Pochopitelně se budeme snažit, aby nás navštívili i potomci Josefa Holuba, a dokonce snad i na svého tatínka zavzpomínali. Ale ani to nebude všechno. Již teď máme
přichystané originální překvapení.
Kdo ale vlastně byl Josef Holub? Německý spisovatel,
který se sice začal věnovat psaní až po odchodu do
důchodu, ale vzhledem k nabytým životním zkušenostem rázem zásadně oslovil nejen čtenářskou obec, ale
i odborníky. Hned jeho prvý román „Červený Nepomuk“ byl přeložen do několika světových jazyků, a
vzápětí se dokonce dostal do školních osnov v USA i
v Číně a v roce 1992 se mu dostalo uznání v podobě

Ceny Petera Härtlinga. Ovšem i další romány došly
ocenění například v USA či ve Švýcarsku.
Literární talent se zjevně nese celým jejich rodem.
Vždyť se v něm nachází i Anton Schott, prastrýc, mistrný pozorovatel obyčejného života svých sousedů na
Šumavě, autor množství povídek a padesátky samostatných knih. I otec Josefa Holuba měl v sobě toto
obdarování, což v roce 2012 potvrdil nález několika
jeho zápisníků v domě, který rodina obývala. Neláká
vás přečíst si i jeho ostatní romány? Třeba „Rusák“,
„Pašerák“, „Bonifác“ nebo volné pokračování knihy
Červený Nepomuk, „Mizerný čas“. Nezbývá než si
přát, aby se je brzy podařilo přeložit a vydat.

Karel Velkoborský
Muzeum Kárlovského hvozdu
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Ostrý - náš maják domova
Vím, že pro většinu čtenářů Nýrských novin budou následující řádky takříkajíc nošením dříví do lesa,
přesto bych se chtěla tomuto dobře
známému místu trochu věnovat.
Někteří
z
vás
ho
znají
z bezprostřední blízkosti, někteří
jen jako charakteristickou siluetu
na obzoru, při jejímž spatření si při
návratech z cest s úlevou řeknou,
to je dobře, že jsem zase doma.
Tímto místem je, jak jste jistě již
všichni uhodli, hora Ostrý.
Tato hora vysoká 1293 m leží
v severozápadní části
Královského
hvozdu
a
je
považována
(a s tím budeme jistě
všichni rádi souhlasit)
za nejhezčí horu Šumavy. Tvoří státní hranici
s Německem a spolu se
sousedním bavorským
Malým Ostrým vysokým 1266 m vytvářejí
na horizontu zdaleka
nápadnou
krajinnou
dominantu. Její charakteristický tvar pak byl
zcela nepochybně inspirací k vytvoření
krásného lidového názvu Prsa Matky Boží. Jiné uváděné
lidové názvy jako Kraví hora nebo
Vlčí sedlo se neujaly a dříve
v literatuře používaný název Jezerní hora nebyl vhodný, protože stejné jméno nese 1343 m vysoká hora
nad Černým jezerem. Oficiální
název Ostrý pochází z původního
německého Osser. Je sice etymologicky nesprávný, nicméně odpovídá tvaru vrcholu. Ten je tvořen
ostrým
skalnatým
hřebenem
z dvojslídného (muskovit i biotit)
svoru, v němž kromě již jmenované slídy můžeme rozeznat i křemen, živec a další minerály,
z nichž nejvýraznější jsou 2 – 5
mm velké vyrostlice granátu. Ostrý tvar vrcholu je dán příkrým 40
– 70o úklonem struktury svoru
k severu až severovýchodu. Vr-

choly jsou zvýrazněny dřevenými
kříži a těsně pod vrcholem Velkého Ostrého je na severní straně již
na bavorském území terasa
s horskou chatou.
To, že je z vrcholu této krásné hory úchvatný rozhled jak na českou,
tak i na bavorskou stranu, je všeobecně známé. Méně známý je však
údaj o existenci pohraniční tvrze
postavené patrně k ochraně obchodu se solí. O tom, že na Ostrém
skutečně nějaký strážní hrádek stával, svědčí řada bavorských hra-

ničních popisů a map z let 1512 –
1707 doplněných svědectvím jistého Wellische z Lohbergu, který
ze svého mládí (což bylo patrně
v polovině 19. století) pamatoval
na Ostrém zdi až do výše místnosti. Hrádek stával pravděpodobně
v místě dnešní chaty, při jejíž výstavbě v roce 1897 byly poslední
zbytky zdiva zničeny. První archeologický průzkum lokality uskutečnil v roce 1862 amatérský archeolog František Olbricht, který
zde objevil prolámaný vstup do
skal na vrcholu, zemní násep
z propálené země s uhlíky, zvířecí
kosti a zlomky nádob. Další archeologické doklady z Ostrého uvádí
v roce 1880 profesor klatovského
gymnázia Justin V. Prášek. Ten
zde nalezl zbytky jakési budovy

a kusy železné zbroje. V roce 1992
po zrušení hraničního pásma pak
ověřil tyto nálezy Jiří Fröhlich
a jím shromážděné zlomky keramiky datované do 13. a 14. století
a křesadlo do zámků palných zbraní jsou uloženy v klatovském muzeu.
Jak už to tak bývá u většiny podobných míst, tak i k Ostrému se
váže několik pověstí a legend, ať
už je to ta o dvou obrech, kteří
v dávnověku sídlili na vrcholu,
nebo ta o myslivci, který zde žil
v 17. století. Byl výborným střelcem a tímto
uměním vládl prý jen
díky spojení s peklem.
Byl proto uvězněn
a
vyslýchán
v Domažlicích, a zda
vyvázl, není známo.
Známo je však to, že
legenda byla inspirací
pro hudebního skladatele Karla Maria Webera
ke složení opery Čarostřelec. Stejně tak údajná návštěva těchto míst
měla být podnětem pro
básníka a dramatika Fridricha
Schillera
k napsání dramatu Loupežníci.
Náš spisovatel Pošumaví a Šumavy Alois Vojtěch Šmilovský umisťuje na Ostrý tragickou smrt své
hrdinky Zuzany (Parnassie), která
měla být vnučkou anglického romantického básníka lorda Byrona.
Podle knihy Tajemná místa Šumavy a Pošumaví byla Ostrému dána
schopnost stát se místem harmonického proudu mezi Zemí a kosmem. Nejvyšší body a prostor mezi nimi jsou místem, kde se i člověk stává součástí tohoto souladu.
Kdo ví, jestli i toto není důvod,
proč je Ostrý tolik navštěvován
a proč sem byl umístěn Kámen
doteku a svatý obrázek.
Pokračování v příštím čísle.
Text + foto: Jarmila Karlovská
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Brčálník - nejenom nejhlubší údolí Šumavy

Osadu Brčálník není třeba lidem žijícím na Železnorudsku představovat. Ono to údolíčko je známo i za
hranicí Šumavy. A vlastně i za Prahou. Zde trávily
dny ve školách v přírodě děti především z Prahy
a okolí. Jezdilo jich sem na stovky. A na lyžařské výcviky jich zde bylo ubytováno také hodně. V létě zase
přibylo více dospělých, ale děti si to tu užívaly také.
A také by mělo být známo za velkou louží v Severní
i Jižní Americe (k tomu se postupně dostaneme).
Když však vyslovíte slovo Brčálník, většina dětí i jejich rodičů si vzpomene na úvodní větu večerníčku
o Rákosníčkovi: „Za mlhou hustou tak, že by se dala
krájet, a dost možná ještě dál, je rybníček Brčálník.“
A on ten rybníček Brčálník tam skutečně je, na tzv.
Pupku v chatové osadě. Takže je vlastně vše v pořádku. Jenom ten Rákosníček, neposeda, chybí.
Dost pohádky. My se vydáme do historie tohoto kouzelného místečka. Velmi dobře zpracovala dějiny Brčálníku paní Veleková, která má pod Rudolfovnou
chatu. Z jejích informací jsem pro
vás vybral následující: První informace jsou kolem roku 1400, kdy
v tomto roce do údolí přišel rod
Frischů z Bavorska. Písemně je to
doloženo až v roce 1613, kdy Hanz
Frisch žádal o povolení stavby mlýna. A v roce 1630 se již mlelo. Ono
to v tom údolíčku zase tak jednoduché nebylo. Bylo to místo nepřístupné, zarostlé, bažinaté a plné zvěře.
Vždyť i tzv. boční stezka nebo výšinná ze Zwieslu do Strážova či do
Nýrska vedla radši přes hřeben. Ten
byl více bezpečný, ne tolik zarostlý
a bažiny nikde. Kdo by také chtěl
v té době kolem roku 1400 tady potkat medvěda či vlky. A tak všechna
čest rodu Frischů, kteří sem přišli,

káceli, orali, seli, sekali a hlavně stavěli a stavěli chalupy, hospodářská stavení apod.
Postupně se toto místo měnilo k lepšímu, i slunce sem
častěji zavítalo a prosvěcovalo jednotlivá místa. Za
vlády Marie Terezie zde vznikly první cesty, a to východní a západní stezka. Spojovaly Hojsovu Stráž se
Špičákem a Železnou Rudou.
Ještě dnes, více než 250 let od zbudování těchto cest,
nacházíme část úvozů. Východní vedla po trase dnešní silnice z Hojsovy Stráže na Brčálník kolem dnešní
chalupy Polívků, Fialů, přes Úhlavu vpravo úvozem
s pravidelným stromořadím do Špičáckého sedla.
Dnes se chodí po louce (louce nadlesního Komárka).
Západní zase vedla nad dnešním tunelem, pod dnešní
Rudolfovnou, kolem elektrárny do Hojsovy Stráže.
Když tudy někdy půjdete (dnes zde vede naučná stezka Brčálník) a za tratí se dáte úvozem, který vede vedle dnešního elektrického vedení, zkuste si představit,
jak zde jezdili s plně naloženými vozy a do kopce. Až
zbudováním silnice a železniční trati se po těchto
cestách již tolik nejezdilo. Přesto více než sto let tyto
cesty lidem z údolí sloužily. Tento technický pokrok
však měl pro Brčálník i negativní jev. Odklonilo to
veškerý ruch, bylo méně práce a živobytí se zhoršilo.
Brčálník se v této době jmenoval Frischvinkl. Dle názorů některých lidí (především z Bavorska) znamená
tento název „Svěží kout“. Bylo tu několik usedlostí,
mlýn, hospody, sklárna. Dnes je na Brčálníku jedinou
zachovalou usedlostí obytný objekt a stodola na ZOO
farmě u Fialů a také velká chalupa na místě Karlhofu.
Pokračování v příštím čísle.

Text + foto: Václav Vetýška
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Přehled akcí
1. 3.
až 29. 3.

Knihožrouti
výstava ilustrací Báry Buchalové ke knize Kláry Smolíkové; MěK Nýrsko

1. 3.
od 18.00

Autorské čtení Barbory Dvorecké a Milušky Kubaňové
beseda s regionálními autorkami; MěK Nýrsko

3. 3.
od 9.00

Pohár Ametystu
nepostupová soutěž v mažoretkovém sportu; KD - DDM

8. 3.
od 19.00

Tchýně na zabití
divadelní představení pořádané MěK Nýrsko; KD - DDM

15. 3.
od 18.00

Postní a velikonoční doba v tradici našich předků
přednáška Aloise Sassmanna; MěK Nýrsko

17. 3.
od 20.00

Zahrádkářský ples
KD - DDM

22. 3.
od 16.30

Pohádkové čtení s výtvarnou dílnou
pro děti; MěK Nýrsko

22. 3.
od 18.00

Dakar ze zákulisí aneb Dobrodružství s cejchem smrti
pořádá TJ Nýrsko; KD - DDM

25. 3.
od 10.00

Kvalifikační kolo soutěže v mažoretkovém sportu o postup
do celostátního kola
Sportovní hala

26. 3.
od 17.00

Velikonoční tvoření s Natálkou
pro děti i dospělé; Galanterie kreativ, hobby

31. 3.
od 20.30

EXTRA BAND REVIVAL
velikonoční zábava; KD - DDM

Upozornění
Původně avizovaná Tvořivá sobota a Vítání jara 24. března se nekoná. Důvodem zrušení
akce je Dešenické tvrzení pořádané ve stejný termín. Na další Tvořivou sobotu se můžete
těšit opět na podzim. Děkujeme za pochopení.
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Přehled akcí
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Inzerce

Prodej slepiček
Firma „Drůbež Červený Hrádek“ prodává slepičky
typu Tetra hnědá a Dominant ve všech barvách
ze svého chovu! Stář í 15 - 12 týdnů.
Cena 159 - 195 Kč/ks.
Prodej : 13. března 2018
Nýrsko – u vlak. nádraží 17.50 hod.
Při prodeji slepiček i výkup králičích kožek - cena
dle poptávky.
Informace : Po-Pá 9.00 – 16.00 hod.
tel. 601576270, 728605840

Dopravní zdravotnická služba Nýrsko
přijme
řidiče s řidičským oprávněním
skupiny „B“.
Informace poskytneme na tel. čísle
736 418 199 nebo osobně na dispečinku
DZS v budově zdravotního střediska
v Nýrsku, 2. patro.
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UZÁVĚRKA :
Dubnové číslo Nýrských novin vyjde v úterý 3. dubna 2018.
Uzávěrka příjmu příspěvků od dopisovatelů je ve čtvrtek
15. března 2018.
Redakce si vyhrazuje právo krátit dodané příspěvky a nepřijmout je v případě dodání po termínu uzávěrky. Za původnost
a obsahovou správnost jednotlivých příspěvků ručí autor, za
obsahovou stránku inzerátů zadavatel.
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