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V rámci dlouhodobého rozvoje města bychom chtěli pokračovat
ve výstavbě malometrážních bytů pro naše seniory. Proto jsme
dne 5. ledna letošního roku podali žádost do programu KODUS
(komunitní dům služeb), ze kterého bychom v případě úspěchu
mohli získat dotaci na výstavbu dalších 10 malometrážních bytů.
S výstavbou počítáme na pozemku v Klatovské ulici, v místě,
kde dnes stojí dům čp. 585 (naproti sportu). Pokud město získá
dotaci, bude výstavba domu zahájena ještě v letošním roce.
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Uzávěrka příspěvků je 15. února 2018.

Starosta města se účastnil valných hromad hasičů
Začátkem každého roku probíhá celá řada valných
hromad spolků a sdružení fungujících v našem městě
a spádových obcích. Letos jsem zatím navštívil VH
dobrovolných hasičů v Nýrsku a Bystřici. Vzhledem
k tomu, že jsem v loňském roce absentoval, měl jsem
možnost s jednoletým odstupem hodnotit obě velmi
dobře fungující organizace. Na rozdíl od všech ostatních spolků jsem viděl velký posun ve věkovém složení obou sdružení. Troufnu si tvrdit, že v obou sdruženích pracuje více jak polovina mladých kolem 30 35 let. Dalším velice pozitivním poznatkem je, že je
kladen důraz na práci s dětmi. Děti se učí nejen formou her a soutěží, ale nejmenší hasiči získávaji i odborné znalosti. Je zcela patrné, že o budoucnost zásahových družstev je velmi dobře postaráno. K tomu
město přispívá i tím, že financuje zázemí všech našich
sborů a plní finanční požadavky na zabezpečení technikou a výzbrojí.
Závěrem mi dovolte ještě jednu poznámku nebo postřeh. Byl jsem svědkem toho, že někteří řidiči nerespektují výstražná znamení při výjezdu zásahových
aut naší jednotky. Zaslechl jsem i jízlivé připomínky
některých, ne zrovna příznivců těchto spolků, ke způsobu činnosti a financování. Pravdou ovšem je, že

jejich práci doceníme v okamžiku, kdy jedinou nadějí
na řešení nenadálé události (požár, dopravní nehoda
apod.) je včasný příjezd našich sborů.
Za činnost všech sborů dobrovolných hasičů v Nýrsku
a spádových obcích děkuji a přeji jim, aby ve své činnosti vytrvali, aby doma našli potřebné zázemí a aby
se jim dařilo i na poli sportovním, kde velmi dobře a
úspěšně reprezentují naše město.

Personální změna na
městském úřadě
Koncem loňského roku požádala o ukončení pracovního poměru Ing. Jana Michálková, která zastávala
funkci referenta pro oblast životního prostředí, silničního a odpadového hospodářství a stížností. Na
základě výběrového řízení byla na tuto funkci přijata
paní Koreňová z Nýrska. Do funkce nastoupí ke dni
1. 3. 2018.

Texty: Miloslav Rubáš, starosta
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Aktuality z radnice

Prezidentské volby 2018
Prezidentem České republiky se na dalších 5 let stal Miloš Zeman. Zvítězil na základě svobodné volby občanů.
A jak to vypadalo přímo v našem městě? Přiložila jsem pro vás tabulky s celkovým přehledem.
Oproti volbám v roce 2013 se v našem městě letos zúčastnilo voleb mnohem více lidí. Nejvíce je to znatelné
v druhém kole, kterého se účastnilo 64,10%, zatím co v roce 2013 jen 56,32%. Je potěšující, že více lidí chce
projevit svůj názor.
Letos to ale není naposledy, kdy se konaly volby. Další volby proběhnou již na podzim, kdy navštívíme volební
místnosti při Všeobecných volbách do zastupitelstev obcí.

Okrsky

-

Voliči
Vydané
v seznamu obálky

Volební Odevzdané Platné
účast v % obálky
hlasy

% platných
hlasů

počet zprac.

v%

1. kolo

6

6

100,00 3 757

2 245

59,76

2 245

2 234

99,51

2. kolo

6

6

100,00 3 791

2 430

64,10

2 430

2 427

99,88

Kandidát
číslo

příjmení,
jméno, tituly

1

Topolánek
Mirek Ing.

Navrhující
strana

hlasy

2. kolo
%

hlasy

%

BEZPP

76

3,40

X

X

2

Horáček
Michal Mgr. Občan
Ph.D.

BEZPP

263

11,77

X

X

3

Fischer Pavel
Senátoři
Mgr.

BEZPP

187

8,37

X

X

4

Hynek Jiří
RNDr.

REAL

34

1,52

X

X

5

Hannig Petr
Poslanci
Mgr.

Rozumní

18

0,80

X

X

6

Kulhánek
Vratislav Ing. Poslanci
Dr. h. c.

ODA

11

0,49

X

X

+7

Zeman Miloš
Občan
Ing.

SPO

898

40,19

1 323

54,51

BEZPP

184

8,23

X

X

BEZPP

563

25,20

1 104

45,48

8

+9

Senátoři

1. kolo

Politická
příslušnost

Poslanci

Hilšer Marek
MUDr. Bc. Senátoři
Ph.D.
Drahoš Jiří
prof. Ing.
Občan
DrSc., dr. h.
c.

Jak se volilo na jednotlivých volebních okrscích, si můžete najít na stránce www.volby.cz
Soňa Klugová, red.
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Aktuálně

Činnost Městské knihovny Nýrsko
Základním posláním MěK Nýrsko je půjčování knih a
časopisů, poskytování přístupu k informacím na internetu a ústních bibliografických, referenčních a faktografických informací a rešerší. Knihovnu může navštívit kdokoliv, i když není registrovaným čtenářem.
V tom případě je dovoleno využít pouze prezenčních
služeb, tzn. číst knihy a časopisy a vyhledávat v nich
informace jen v prostorách knihovny a použít veřejný
internet, kopírovat, skenovat, laminovat, tisknout. Pro
absenční služby je nutné se v knihovně zaregistrovat a
zaplatit poplatek, který činí na rok pro dospělé uživatele 100 Kč a pro děti do 15 let 50 Kč. Počet dokumentů, které si čtenář může odnést domů, je maximálně 40 ks. Výpůjční doba činí jeden měsíc, přičemž je
možné ji dvakrát prodloužit. Při překročení výpůjční
doby bez prodloužení jsou účtovány sankční poplatky.
Výpůjčky lze prodlužit osobní návštěvou, telefonicky,
e-mailem, přímo ve svém čtenářském kontě nebo přes
Facebook. Přihláška dětí do 15 let musí být podepsána
jedním z rodičů, nebo odpovědným zástupcem, který
ručí za úhrady při porušování knihovního řádu a za
úhrady při ztrátě výpůjček. Knihy, které jsou vypůjčené, si můžete zarezervovat. Ty, které nemáme v našem
fondu vůbec, lze prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby objednat z jiné knihovny v ČR. V roce
2017 se do knihovny přihlásilo 519 čtenářů, vypůjčili
si 17 341 knihovních dokumentů. V loňském roce se
nakoupilo 548 knih za 67 871 Kč a odebíralo se 38
titulů časopisů. Knihovní fond čítá celkem 26 532
svazků knih.

Kromě výše uvedené hlavní činnosti provádíme rovněž kulturní, vzdělávací a výchovnou činnost pro základní a mateřské školy a pro širokou veřejnost. Jedná
se o besedy, přednášky, výstavy, divadelní představení, zábavné a hudební pořady, vánoční akce, koncerty,
odpolední čtení pro děti, tvořivé dny. Místo u nás mají
i tyto pravidelné akce: knihovnické lekce pro školy,
kurzy malování pro dospělé, power a hatha jóga a
Virtuální Univerzita třetího věku. Uspořádali jsme 47
kulturních a 119 vzdělávacích akcí s návštěvností
10 699 osob. Výdaje na tyto akce dosáhly částky

186 764,81 Kč a jsou pokryty z rozpočtu města. Příjmy činily 134 645 Kč.
V letošním roce se opět setkáme při cestopisných besedách a navštívíme Ladak a Kongo. Jan Jirák naváže
na svoji podzimní přednášku o druhé světové válce.
Pobesedovat přijede spisovatel Vlastimil Vondruška a
o zrození knih povypráví regionální spisovatelky Barbora Dvorecká a Věra Kadlecová. K poslechu a tanci
zahrají dechové kapely. S Václavem Chvátalem odhalíme tajemství židovských hřbitovů a s jeho odborným
komentářem si prohlédneme i ten náš nýrský. Připravili jsme pro vás výstavu reprodukcí děl Josefa Lady a
výstavu ilustrací Báry Buchalové ke knize Knihožrouti. S dětmi budeme společně číst a tvořit, strávíme
dobrodružnou noc v knihovně a zajímat je bude zajisté
pohádka o hastrmanovi a příhody Maxipsa Fíka. Chybět nebudou již tradiční vánoční setkání u stromu.
Novinkou tohoto roku je Klub nadaných dětí, který je
zaměřený na rozvoj intelektu a vědeckých kompetencí
pomocí her, hlavolamů a vědeckých pokusů. Tento
klub budou doplňovat nepravidelné „Mozkocvičny“
určené pro veřejnost.
A co se děje za dveřmi knihovny mimo provozní dobu? Vybíráme a nakupujeme nové knihy. Aby si je
čtenář mohl půjčit domů, je potřeba všechny knihovní
dokumenty vložit do knihovního systému, což je odborná knihovnická činnost nazývaná katalogizace.
Knihy je potřeba označit, abychom je našli na regále,
a zabalit. Opravujeme knihy poničené a poškozené,
vyřazujeme zastaralé. Účastníme se školení a porad,
abychom vám mohly jako knihovnice poskytovat kvalitní služby. Připravujeme akce pro děti, vyrábíme dekorace, vymýšlíme náplně programů. V tyto dny probíhají knihovnické lekce pro základní školy.
V městské knihovně rovněž vznikají Nýrské noviny,
jejichž redakce zde sídlí.
Celá činnost knihovny je propagována na
www.knihovnanyrsko.cz, na Facebooku Městská knihovna Nýrsko, na Instagramu mestskaknihovnanyrsko, v televizním vysílání televize FILMpro, na
vývěskách ve městě a v Nýrských novinách.
Těšíme se na setkání s vámi!
Knihovna

Kultura a Nýrské noviny

376 555 641

376 555 642

724 432 755

601 084 107

knihovna@mestonyrsko.cz

kultura@mestonyrsko.cz

jpoupova@mestonyrsko.cz

nyrskenoviny@gmail.com

Jarmila Poupová, vedoucí MěK Nýrsko
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Představujeme

„Sportu jsem oddána odjakživa, ale hokej byl pro mne
vždy tou pravou vášní,“ říká hokejová rozhodčí Radka
Růžičková
Jistě jsem si nevšiml pouze já, že v Nýrsku žije
mnoho zajímavých lidí. Mám na mysli lidi, kteří
vlastním úsilím dosáhli mimořádných výsledků,
mají neobvyklé koníčky, přispívají k dění ve městě
nebo ho naopak reprezentují ve světě. Jednou
z těch osob je i paní Růžičková, se kterou jsem se
rozhodl pro toto měsíční číslo udělat rozhovor.
Radka Růžičková v našem městě žije již 20 let a málokdo z nás může říci, že o ní, její zajímavé práci nebo
jejích úspěších nikdy neslyšel. Již od útlého mládí žila
hlavně pro sport. V Litvínově, odkud pochází, hrála
aktivně házenou a netrvalo dlouho a našla svoji skutečnou vášeň – hokej. Hokejový trénink se pro ni stal
každodenním chlebem, dokud se nepřestěhovala za
svým přítelem do sousedního Německa. Po 3 letech
odešla již natrvalo do Nýrska. Vrátila se k hokeji, ke
své životní radosti. Nějakou dobu hrála za družstvo
žen v Plzni, ale později dostala nabídku zúčastnit se
kurzu pro rozhodčí. A tehdy to začalo. Radka Růžičková je dnes mezinárodně uznávaná hokejová rozhodčí, která získala řadu zajímavých profesních zážitků
i zkušeností. Dnes je tomu již deset let, co aktivně
působí i jako mezinárodní rozhodčí in-line hokeje.
Růžičková se díky své profesi podívala do různých
koutů světa (mezi ty nejzajímavější se řadí např. USA,
Kolumbie, Argentina, Nový Zéland). Plná dojmů se
vrátila rovněž z komunistické Severní Koreje, kde
pískala MS ledního hokeje žen.
„Bylo to zvláštní, až strašidelné. Pořád za námi někdo
v uniformě chodil a hlídal nás. Když jsme se pak vytratili na hotel z krátké neplánované procházky, hrozně to řešili. Museli jsme odpovídat na otázky typu
s kým jsme mluvili, co jsme jim říkali, co jsme viděli
apod.. Rozhodně jsem z toho neměla dobrý pocit, ale
je to pro mě cenná životní zkušenost. Na tamních lidech je vidět, že svět za hranicemi KLDR neznají a
mají o něm zkreslené informace. Při rozhovoru o Kim
Ir Senovi (bývalý prezident KLDR, který v roce 1948
položil základy současného totalitního režimu a děd
současného nejvyššího vůdce Kim Čong-una, který
dnes kráčí v krvavých stopách svého otce i děda –
pozn. red.), se jako na povel místní lidé rozplakali.
Poslední zahraniční návštěva paní Růžičkové byla
v Číně, kde se jako rozhodčí účastnila MS in-line hokeje žen a juniorek. Jako úspěch považuje, že mohla
odpískat finále. Celkem byla v roli rozhodčí dokonce
9x na mistrovstvích světa.
Mé největší zkušenosti s prací hokejového rozhodčího

začínají i končí na obrazovce televizoru. Podle toho,
jak pozoruji lidi kolem sebe, ani „my“ v Nýrsku nejsme v názorech na hokej odlišní od zbytku ČR. Jsme
městečko plné nekvalifikovaných, ale přesto špičkových trenérů teoretiků a rozhodčích z barových židliček. Já osobně téměř nestíhám po obrazovce kmitat
očima a sledovat rychlost puku, natož rychlost hráčů
a rozhodčího, který musí vynakládat navíc úsilí na to,
aby co nejvíce viděl, ale nestál přitom hráčům a puku
v cestě. Řada lidí však může být přesvědčena o tom,
že práce rozhodčího je snadná a mohl by ji dělat téměř
kdokoliv, kdo umí bruslit. Jak to tedy je?
Je to opravdu náročné povolání. Jak z pozice fyzické
náročnosti, o které hovoříte, tak i té psychické. Znalců
pravidel je opravdu na zimních stadionech mnoho.
Myslím, že to není jen v hokeji, ale i v jiných sportech.
Zdravé fandění je super, bohužel se setkávám stále
více s velmi vulgárním chováním a výrazy, které ke
sportu nepatří.
Na jaké zápasy jste nejčastěji vysílána?
„Český svaz ledního hokeje mě obsazuje na zápasy
extraligy žen, extraligy dorostu a všechna přátelská
utkání reprezentace žen. Pak také dostávám nominaci
od Mezinárodní federace ledního hokeje (IIHF) na
mezinárodní turnaje a mistrovství světa.
Radka Růžičková má kromě této kratochvíle i rodinu
a dvě děti, které jí život obohacují. Má ráda různé druhy sportu, kterým se s rodinou také aktivně věnuje.
Letos by již druhým rokem měl probíhat hokejový
kroužek na zimním kluzišti v Nýrsku, který vede. Ke
svým rozmanitým aktivitám vlastní také dvě kadeřnictví. První se nachází v Nýrsku v ulici Kpt. Kufnera
189, další pak v německém Neukirchenu.
Chtěla byste něco našim čtenářům sdělit na závěr?
Ráda bych pozvala děti, které by se rády chtěly
v bruslení zdokonalit, aby navštívily právě zmíněný
hokejový kroužek. Najdete nás každé pondělí na nýrském kluzišti. Čas tréninku bude v nejbližší době
upřesněn na stránkách sportoviště Nýrsko.
Jménem celé naší redakce vám velice děkuji za poskytnutý rozhovor.

Rostislav Lusier
5

Kultura

Tři králové dorazili i do Nýrska
Tříkrálovou sbírku pořádá každoročně Charita Česká
republika. Skupinky koledníků, doprovodné akce
i distribuci pokladniček organizují jednotlivé místní
Charity, často ve spolupráci s farnostmi, školami či
různými mládežnickými organizacemi.
Úspěch celé sbírky závisí na aktivitě tisíců lidí ve
všech koutech republiky, často i v obcích o několika
desítkách obyvatel. Tříkrálová sbírka je největší dobrovolnickou akcí u nás.
Výtěžek sbírky je určen na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí, a to
zejména v regionech, kde sbírka probíhá. Nejméně
desetina výnosu sbírky je každoročně určena také na
humanitární pomoc do zahraničí.

Do ulic obcí a měst vychází více než 14 tisíc kolednických skupinek, což je něco kolem 50 tisíc dobrovolníků. I u nás se našlo několik dobrovolnických
skupinek, a tak se mohla uspořádat sbírka v našem
městě.
Akci pořádal tým Hopfruit společně s místní farností.
Na náměstí se uskutečnil i koncert místní Scholy sv.
Tomáše v Nýrsku a zahrála i „Švihovská žesťová harmonie“. Nechybělo ani překvapení v podobě skutečných Tří králů, kteří přijeli na svých koních požehnat
našemu Ježíškovi v jesličkách. Tato akce byla první,
která se při této sbírce konala, a určitě byla velice
úspěšná. Vybralo se 48 423 Kč v Nýrsku a v Zelené
Lhotě 7 288 Kč. Všem, kteří přispěli, děkujeme.
Text + foto: Soňa Klugová, red.

Karel Klostermann – spisovatel Šumavy
Výstava ke 170. výročí spisovatelova narození
Od 1. února 2018 až do konce měsíce bude k vidění
na venkovních panelech města Plzně ve Smetanových
sadech a v přízemí Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje výstava, která připomene výročí narození Karla Klostermanna (13. 2. 1848).
Celý tento projekt vznikl za finanční podpory Plzeňského kraje, za pomoci města Plzně, Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje a Národního parku Šumava.
Vnitřní část, která tematicky i obsahově kopíruje venkovní výstavu, bude během letošního roku k vidění
i na dalších místech Plzeňského kraje: hned v březnu
v Klatovech, v červnu a červenci v Srní, v srpnu
v Železné Rudě, v listopadu v Kašperských Horách,
termín pro Sušici bude ještě upřesněn.
Slavnostní zahájení výstavy v Plzni s krátkým programem a malým pohoštěním proběhne ve čtvrtek
1. února 2018 od 17:00 hodin v přízemí Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje (dále jen SVK PK).
Hned další týden, ve čtvrtek 8. února 2018, je pořádá-

na ve studovně, v přízemí SVK PK, také od 17:00
hodin přednáška na téma „Karel Klostermann – spisovatel Šumavy, život a dílo“.
V pátek 16. února 2018 se potom bude konat další
přednáška v Kašperských Horách.
Cílem organizátorů, zapsaných spolků Šumavské cesty, z. s. a Karel Klostermann – spisovatel Šumavy,
z. s., je v první řadě připomenout osobnost spisovatele
Karla Klostermanna a přilákat nové čtenáře ke Klostermannovu dílu. Jak uvedl v závěru spisovatelova
životopisu František Nykles: „Chceme-li jí porozumět
(Klostermannově tvorbě), měli bychom především
poznat místa, o kterých píše“. Proto bychom byli velice rádi, kdybychom se potkávali i při poznávání Šumavy. Oba spolky pořádají na Šumavě celou řadu zajímavých akcí.
Na všechny akce jste srdečně zváni. Více na
www.sumavskecesty.cz a www.klostermann.cz.
Těšíme se na vás!
Jana Kolářová
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Nýrsko žije pletením
V pondělí 29. ledna se v nýrské prodejně
Galanterie kreativ, hobby uskutečnil kurz
s názvem Ponožky s Jitkou. Pod vedením
lektorky Jitky Novotné se účastnice naučily současné techniky pletení ponožek, jako
je například pletení obou ponožek na jedné
jehlici. „Zájem o kurz předčil naše očekávání. Plánujeme proto v těchto kurzech
pokračovat,“ prozradila své plány Kateřina
Brotánková, majitelka prodejny. Kurzy
budou určené i začínajícím pletařkám.
„Pro dámy, které zatím nemají s pletením
žádné zkušenosti, máme připravené již
rozpletené ponožky, které společně na kurzu dokončíme,“ doplňuje lektorka Jitka
Novotná. Více informací o budoucích kurzech naleznou zájemkyně v prodejně Galanterie kreativ, hobby.

Foto: ilustrační
Soňa Klugová, red.

Knihožrouti v nýrské knihovně
Výtvarnice, ilustrátorka a grafička Bára Buchalová ilustrovala
kromě mnoha dalších i knihy Kláry Smolíkové Knihožrouti a Knihožrouti: Kam zmizela školní knihovna? Jak říká Bára: „Jak jsem
shůry dostala, tak s láskou posílám dál.“ I my bychom rády poslaly mezi vás vtipné a veselé ilustrace povzbuzující děti ve čtení,
které doprovázejí hravé vyprávění o čtení a tajemství ukrytém
v temných koutech knihoven. Klára Smolíková vtáhne čtenáře do
příběhu, společně se s Alešem a Zorkou pouštějí do pátrání po
knihách, které se v knihovně ztrácejí paní knihovnici Růžence.
V navazující knize musejí rozluštit záhadu ztracené školní knihovny, která během prázdnin beze stopy zmizela i s knihami. Jak pomohou kamarádi knihožrouti?
Ilustrace si můžete prohlédnout na výstavě v Městské knihovně
Nýrsko od 1. března do 29. března 2018 v provozní době. Pokud
vás výstava osloví, je ve fondu knihovny k dispozici dalších deset
knih spisovatelky Kláry Smolíkové.

Oznámení
Vážení čtenáři a uživatelé Městské knihovny Nýrsko,
od 1. února 2018 nebudou upomínky na vrácení vámi vypůjčených
knih zasílány písemnou formou. Písemně obdržíte pouze upomínací
dopis, který je 4. upozorněním k vrácení knih. K upomínání budeme
využívat vámi uvedenou e-mailovou adresu. Pokud adresu nemáte
nahlášenou, můžete tak kdykoliv učinit. Děkujeme za pochopení.
Jarmila Poupová, vedoucí MěK Nýrsko
Jarmila Poupová, vedoucí MěK Nýrsko
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Kulturní dům zažije velkolepou komedii
Městská knihovna Nýrsko si pro vás připravila další divadelní představení. Tentokráte půjde o komedii Tchýně na
zabití od Fanny agentury z Prahy. Divadlo proběhne
8. března od 19:00 hodin.
Hru napsal Jakub Zindulka. Je také autorem úžasné hry
Manželský čtyřúhelník. Tchýně na zabití je o vztazích
mezi tchýní a zetěm, snachou a tchýní, mezi matkou
a dcerou, synem a matkou, mezi mladými manžely a konečně a hlavně mezi tchýněmi samotnými. Ani sama Smrt
nezabrání tchýním prudit a montovat se do života svým
mladým.
Je to úspěšná komedie, kdy čtyři herci, Dana Homolová,
Lucie Zedníčková, Anna Kulovaná a Martin Kraus, zajistí
5580 vteřin zábavy.
Pokud máte o toto divadelní představení zájem, vstupenky je možno zakoupit v Městské knihovně Nýrsko, popřípadě i na místě konání.
Soňa Klugová, red.

Sport

V Londýně už vědí o ragby v Nýrsku
Při návštěvě britských ostrovů dnes už nikoho moc
nepřekvapí, že se v místních ragbyových rubrikách
píše o českém ragby. Vždyť samotná Anglie je považována za Mekku tohoto drsného sportu a stopy českých ragbistů se čím dál častěji objevují i v jiných
částech světa, ale několikastránkovou reportáž o ragbyovém klubu ze Šumavy by tu nikdo nečekal. Ano,
město Nýrsko spolu s místním ragbyovým klubem
Rugby Šumava Nýrsko je představeno v rozsáhlém
osmistránkovém článku v nové prestižní britské ragbyové publikaci. Tento časopis získal velkou pozornost v ragbyovém světě a příběh o Nýrsku a šumavském ragby je zde publikován vedle nejznámějších
jmen světového ragby a článků nejlepších sportovních
žurnalistů.
Této pocty se nám dostalo díky novému hráči z Velké
Británie, který nedávno rozšířil řady našeho klubu.
James Stafford, autor celého článku, je waleský spisovatel a ragbyový novinář, který se spolu s jeho manželkou, jež má kořeny zde v Nýrsku, v loňském roce
přistěhoval do České republiky. Díky své profesi,
James poměrně často navštěvuje britské ostrovy. Při
poslední návštěvě využil příležitosti, kterou mu každý
ortodoxní ragbista jistě závidí, a setkal se s nejznámějším a v současné době nejuznávanějším ragbyovým
trenérem světa Eddiem Jonesem (na fotografii), který
je aktuálně i hlavním trenérem anglického národního
týmu.

James Stafford zde v České republice vydal nedávno
svou první knihu s názvem Truchlivý amoret pražský.
Tato kniha byla uvedena v celé řadě českých publikací včetně Respektu, Dnes, Lidových novin, České televize, Vlasty aj., kde byly mj. zmíněny i její fantastické recenze. Kniha byla dokonce doporučena filmovou hvězdou Samuelem L Jacksonem.

Roman Kodera
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Dům dětí a mládeže
PŘIHLÁŠKA NA LETNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR DDM NÝRSKO
ČERVENEC – SRPEN 2018

termín
9. - 13. 7. 2018

cena/

počet
dní
5

zaměření
Taneční tábor - to jsou dokonalé prázdniny v rytmu

týden

nehodící se
škrtněte

700,-

ano

ne

hudby a tance!
9. - 13. 7. 2018

5

Digitální fotografie - aneb tvoříme fotopříběh s Lenkou

700,-

ano

ne

16. - 20. 7. 2018

5

Robinsonův ostrov – dobrodružný tábor inspirovaný
televizní soutěží s Lenkou a Danem

700,-

ano

ne

16. - 20. 7. 2018

5

Prázdninové míčovky – těší se na vás Jana a Míša

700,-

ano

ne

16. - 20. 7. 2018

5

Star dance s Eliškou

700,-

ano

ne

16. - 20. 7. 2018

5

Florbal

700,-

ano

ne

23. - 27. 7. 2018

5

Za hranice všedních dnů – letos mimořádný výlet do
zábavného parku!

1.600,-

ano

ne

23. - 27. 7. 2018

5

Pevnost Boyard s Janou a Míšou (vhodné pro školní
děti)

700,-

ano

ne

23. - 27. 7. 2018

5

Dance camp s Eliškou – 5 stylů za 5 dní

700,-

ano

ne

30. 7 - 3. 8. 2018

5

700,-

ano

ne

30. 7. – 3. 8. 2018

5

Na vlně tajemna s Evinou a Majdou (pro první stupeň
ZŠ)

700,-

ano

ne

6. - 10. 8. 2018

5

Nýrsko: poznej, bádej, objevuj s Míšou (zábavná
historie pro školní děti)

700,-

ano

ne

6. - 10. 8. 2018

5

Alchymie v DDM – hokus pokus s Pájou a Danem

700,-

ano

ne

Muzikál s Míšou (pro školní děti)

(pro školní děti)
6. - 10. 8. 2018

5

Florbal

700,-

ano

ne

13. - 17. 8. 2018

5

Mažoreťák „S Kung-Fu pandou“

700,-

ano

ne

13. - 17. 8. 2018

5

Na paloučku u lesa, výtvarně - keramický tábor
s Martinou a Míšou (pro školní děti)

900,-

ano

ne

20. - 24. 8. 2018

5

Soustředění sportovní gymnastiky

700,-

ano

ne

20. – 24. 8. 2018

5

Výtvarka s Míšou (pro školní děti)

700,-

ano

ne

20. – 24. 8. 2018

5

Život v lese – zábava a poznávání zákonitostí přírody
s Pájou a Danem (i pro nejmenší)

700,-

ano

ne

27. – 31. 8. 2018

5

Jubilejní 10. ročník cyklistiky v DDM – tak tedy

1.400,-

ano

ne

„Vzhůru za vzpomínkami!“
Více informací o táborech naleznete v DDM Nýrsko.
Pozor! Některé tábory jsou již obsazeny!
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Muzeum Královského hvozdu

Bilancování
Právě teď, kdy většina čtenářů Nýrských novin čte
tyto řádky, máme za sebou v našem muzeu další
výroční schůzi. I když jsme v prvých dvou letech
oficiálně neexistovali, přesto jsme mívali schůzky
a připravovali výstavy. Takže ta letošní výroční
schůze byla už dvacátá. Čas na bilancování? Začínali jsme tak, že jsme neměli jediný stojan ani vitrínu, a nebýt dobrých nápadů našich přátel, ani bychom nevěděli, jak výstavu upravit, aby byla zajímavá. Když se ohlédnu za loňským rokem, jako by
byl modelem, zmenšeninou celé naší práce. Je to
totiž rok, co u nás někdo zazvonil a na dvoře stál
Láďa Kur. Tvářil se tak dramaticky, že takový výraz jsem na jeho tváři nikdy předtím neviděl. Přišel
mi říci, že si pod Prenetem všiml nějakého podivného kamene s vysekanými znaky, zjevně několik stovek let starými. No prosím, už to trvá rok, a že bychom byli z toho nálezu nějak moudřejší, se říci nedá. Proč? Žádný historik tomu nerozumí. Nikdo se
oblasti kupeckých stezek, hranic pozemků či krajů
nevěnoval, nikdo tento kraj nemá prochozený tak,
aby mohl říci: Je to toto. A tak bádáme víceméně
sami, a pokud jsme se někde ptali, slyšeli jsme jen
neurčité odpovědi. Rok se staráme, křižujeme lesy
křížem krážem a výsledek nic moc. Ale v poslední
době to přece jen začalo být jiné. Proč? Chce to čas,
než člověka napadne určitá souvislost, řešení, než se
doptá na lidi, kteří by mohli něco vědět. Naposledy

nám poradil pan Najman. Všiml si kamene, který už
sice nestojí na původním místě, /to zjistíme/ ale určitě patří do skupiny těch pozoruhodných kamenů,
jejichž účel se snažíme vypátrat. Takže hodně starostí, ale posun jen pomalý. Dáte mi za pravdu, že
co dá práci, přináší obvykle dobrý užitek. A podle
posledních výsledků se zdá, že máme dobře našlápnuto. Snad se takto někdo po letech bude dívat i na
práci té party „bláznů“, která začala v Nýrsku budovat muzeum.
Mimo „objevování krajiny“ je naším dalším hlavním zájmem Nýrsko literární. Letošní rok bude ve
znamení „Roku Josefa Holuba – pokračování ročníku č. 1“. Ptáte se, co je to za podivnost? To proto,
že jsme jednak tuto práci v roce 2010 ještě moc neuměli, a také proto, že jsme o tomto spisovateli neměli tolik informací jako dnes. Když jsem
v loňském roce o Josefu Holubovi mluvil s p. prof.
Viktorou ze ZČU, byl jím velice nadšen a sám navrhoval, abychom k tomuto spisovateli zorganizovali
konferenci a řádnou výstavu, aby si veřejnost uvědomila, jak výjimečný spisovatel to byl. Také nálezy z jeho rodného domu ještě vlastně nikdo neviděl
a nikdo nezná ani jeho bratra, který si dobyl své
jméno jako malíř.
A tak je to. Jdete na půdu, zvednete víko od zaprášené krabice nebo bedny a zíráte. Proto stojí za to se
historii Nýrska věnovat.
Karel Velkoborský

Čtení na pokračování

Genius loci na Zhůřích
Zhůří (Haidl) - dvě bývalé obce vzdálené od sebe
vzdušnou čarou asi 20 km. Obě se nacházely v našem
kraji, měly stejné osudy i tragédie, jedna před 2. světovou válkou, druhá na konci války. Obě ležely pod
vrcholky hor. Z obou jsou dnes jedny z nejkrásnějších
pohledů na Šumavu.
Začnu tou starší a bližší k nám. Zhůří u Javorné,
u Keplů, Zejbišské Zhůří - tolik názvů měla obec, která vznikla kolem roku 1600. Z roku 1613 je známa
pečeť králováckého rychtáře Löffelmanna. V roce
1930 zde žilo 599 Němců a 23 Čechů. Stálo zde 83
domů. Poklidná vesnička, která žila svým životem. Byl to život těžký, ale i radostný. V obci stála
nejdříve kaple, v roce 1762 byl vystavěn kostel Nejsvětější Trojice. V roce 1809 kostel vyhořel, byl celý
dřevěný. Byl postaven nový, kamenný. Muži z obce
pálili dřevěné uhlí pro sklárny a hamry v okolí. Ženy
se podílely na výrobě sušených hřibů a žampionů.

V polovině 18. století byla v provozu místní sklárna,
hamr a hospoda. Od roku 1913 byl vedle kostela zřízen poštovní úřad. Pošta se vozila z Hůrky na káře,
v zimě na saních, do kterých byl zapřažen pes. Pražské noviny dorazily do Zhůří s třídenním zpožděním.
Byla zde i četnická stanice a trojtřídní německá škola.
Obec postihl konec 2. světové války. 5. května 1945
při prudké přestřelce mezi americkými a německými
vojáky byla zničena střecha kostela. Padlo zde 10
amerických a 24 německých vojáků. Místní obyvatelstvo před boji uprchlo do Javorné. Po válce byla střecha kostela obnovena, bohoslužby se zde konaly do
dubna 1952.
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Po odsunu německého obyvatelstva přišlo do Zhůří
asi 50 slovenských a bulharských dosídlenců. V únoru
1948 začala v obci fungovat česká škola. Do jediné
třídy docházelo 19 dětí. Škola byla zrušena 2. 5. 1952.
V dubnu a květnu byla obec vystěhována. Celé území
pohltil vojenský újezd Dobrá Voda a došlo k úplné
likvidaci obce. Z Hadího vrchu se stalo tankové cvičiště. Celá lokalita byla uzavřena. Turistická noha
vkročila na toto území až po roce 1989. V roce 1999
byla na místě kostela za pomoci potomků původních
obyvatel postavena a 3. 10. vysvěcena nová kaple.
Kousek od ní se nachází žulový pomník s deseti jmény padlých amerických vojáků 90. pěší divize. V roce
2014 byl mezi kaplí a pomníkem vystavěn kříž smíření a je památkou na padlé vojáky 2. světové války,
kteří zde zahynuli. V okolí bývalé obce a na úbočí
Hadího vrchu roste řada dominantních stromů (javory,
buky, lípy, břízy). Formovány jsou vichřicemi, údery
blesků. Některé těmto přírodním vlivům již podlehly.
Z Hadího vrchu (1021 m.n.m.) uvidíte Ždánidla,
Hůrecký vrch, Plesnou, Polomy, Poledník, oba Javory
a Pancíř. Nejkrásnější jsou zde východy a západy
slunce. Cesta za tmy někdy orosenou trávou, jindy se
bělá jinovatka. Hvězdy se začínají ztrácet z oblohy
a na východě černá přechází v růžovou. Začíná svítat.
Od hvězd hlavní roli přebírá slunce. A vám jde mráz
po zádech či se tají dech. První polibek od slunce dostane Velký Javor a postupně další. Hřebeny hor se
odívají do růžové až po zlatavou. Nakonec dostanete
pusku i vy.
Málokdy jsem si to takhle vychutnal, neboť jsem vždy
fotil. Minulý podzim jsem to změnil. Díval jsem se
a díval. Nasával jsem do sebe tento nádherný přírodní
úkaz podzimu. Potom jsem poděkoval a scházel z Hadího vrchu k silničce. Doporučuji všem aspoň jednou
za život. Někdy se tomu říká genius loci.
Zhůří u Rejštejna nebo také u Horské Kvildy. Osada
byla založena na počátku 18. století (první zmínka je
z roku 1785). Příčinou vzniku osady byly dvě sklářské
hutě na úbočí Huťské hory (1187 m.n.m.). V největ-

ším rozmachu obce zde stálo 20 stavení a žilo přes
150 obyvatel. I zde byl život těžký. Kruté zimní období i těžká práce lidi spojovaly. Nebylo tolik závisti,
sobectví či lhostejnosti. Pomáhat si bylo přirozené
a zlehčovalo náročné žití. Územím osady vedla ve 14.
století kašperskohorská větev Zlaté stezky. Byla zde
i kaple sv. Václava. Zajímavé je, že lidé z obou Zhůří
o sobě vzájemně moc nevěděli, nenavštěvovali se
a nijak je nespojoval stejný název svých obcí. Až rok
1937 vše změnil. Nebyla to však příjemná událost.
Byla to tragédie. Na Štědrý den, v čase, kdy většina
lidí usedla ke štědrovečerní večeři, se na svah Huťské
hory zřítilo dopravní letadlo a zahynuli zde tři lidé.
František Lehký, pilot, Piere Astruc, radiotelegrafista
a JUDr. Karel Flanderka, jediný cestující. Letadlo letělo z Bukurešti přes Vídeň a Prahu do Paříže. Do
Paříže však nedoletělo. Podrobnější informace o této
havárii lze najít na internetu, v muzeu v Kašperských
Horách, na Kvildě či přímo u pomníčku na místě
tragédie. 25. ledna 1938 bylo možno na obloze pozorovat polární záři. Potom přišla válka, která významně
zasáhla do života osady odchodem mužů na vojnu. Po
válce byli obyvatelé osady Zhůří odsunuti a po nezdařilém pokusu o dosídlení Rumuny a Slováky byl prostor v roce 1952 zabrán vojskem a chalupy byly zbourány. Sídlilo zde radiolokační stanoviště s radary. Dva
roky zde v 80. letech byla základna vrtulníků. Tato
divoce romantická náhorní planina s průměrnou nadmořskou výškou 1050 m byla až do přelomu 19. a 20.
století místem takřka neporušeným.
V roce 2009 byla kasárna zbořena a odstraněna. Ze 4
důstojnických domků se staly rekreační objekty. Dnes
je toto místo vyhledáváno turisty. Z úpatí Huťské hory jsou krásné výhledy na horský hřeben. Můžete zde
vidět Poledník, oba Roklany, vrcholy Tetřeva, Lapky,
Sokola a přes Zlatou Studni až k Černé hoře. Toto
místo má však nejistou budoucnost. Jeden developer,
napíši spíš uličník, chce zde na místech původních
chalup postavit nové, rekreační. Pozemky již koupil
a nic nebrání tomu, že toto místo ztratí svůj význam
i romantiku. Vím, o čem mluvím. I tady jsou krásné
stromy, louky plné kvítí, i vzácného, jak píší botanici.
Hlavně však ten výhled, ten vám nikdo nevezme. Tady vás to jako pod Hadím vrchem nabíjí, tady jste
součástí té Šumavy, o které jste slyšeli, četli. Navštivte toto místo, než bude pozdě. Mohli bychom jednou
říkat, že nezanikly jenom obce Zhůří a zmizeli lidé, co
zde žili, ale zmizely i krásné pohledy na tu naši Šumavu a s nimi zmizeli opravdoví turisté-milovníci Šumavy. Může zmizet genius loci i zde.
A co bude příště? Nechte se překvapit. Překvapení má
své kouzlo.
Text + foto: Václav Vetýška
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Vítání občánků 23. listopadu 2017

Karel Kilberger

Václav Křepel

Diego Böhm

Tadeáš Bošek

Elizabeth Michálková

Klára Klasnová

Sofie Bednářová
30. listopadu 2017
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Vítání občánků 30. listopadu 2017

Vojtěch Kazda

Matyáš Drozda

Eliška Dojtsáková

Lukáš a Filip Bulkovi

Zora Zdichyncová

Ondřej Strapek

Natálie Kopačková
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Přehled akcí
2. 2.
od 18.00

Černobyl...vteřiny před katastrofou
beseda s fotografem Zdeňkem Mlnaříkem; pořádá IC; MěK Nýrsko

3. 2.
od 20.00

Ples DDM
zahraje Orchidea; KD - DDM

4. 2.
od 14.00

Kurz tance pro dospělé a další zájemce
KD - DDM

10. 2.
od 14.00

Masopust
pořádá ZO ČZS Nýrsko; moštárna

10. 2.
od 20.00

Rybářský ples
k tanci a poslechu hraje Music; KD - DDM

12. 2.
od 16.00

Veřejné zasedání zastupitelstva
MěK Nýrsko

12. 2.
od 16.30

Pohádkové čtení s výtvarnou dílnou
pro děti; MěK Nýrsko

12. 2.
od 17.00

Dekorování domečků ze dřeva a čajové sáčky s Dášou
pro děti i dospělé, cena: 150 Kč; Galanterie kreativ, hobby

13. 2.
od 14.00

Virtuální Univerzita třetího věku
MěK Nýrsko

15. 2.
od 18.00

Krásný Ladak
cestopisná beseda s Janou Dvorskou a Milošem Kašparem, MěK Nýrsko

17. 2.
od 14.00

Kurz tance pro dospělé a další zájemce
KD - DDM

24. 2.
od 19.00

Kurz tance pro dospělé a další zájemce
závěrečná; KD - DDM

14

Přehled akcí
25. 2.
od 14.00

Dětský karneval
hraje BK Band; KD - DDM

26. 2.
od 17.00

Zvonkohra z mušliček a korálků s Katkou
pro děti i dospělé, cena: 150 Kč; Galanterie kreativ, hobby

27. 2. až
22. 4.

Zločiny a zločinci
výstava; MKH

Připravujeme:

1. 3.
od 18.00

Autorské čtení Barbory Dvorecké a Věry Kadlecové
beseda s regionálními autorkami; MěK Nýrsko

1. 3. až
29. 3.

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

3. 3.

Pohár Ametystu
nepostupová soutěž v mažoretkovém sportu s celorepublikovou působností
KD - DDM

8. 3.
od 19.00

Tchýně na zabití
divadlo Fanny agentura Dany Homolové; KD - DDM

15. 3.
od 18.00

Postní a velikonoční doba v tradicích našich předků
přednáška Aloise Sassmanna s hudebním doprovodem Samuela Kalety
MěK Nýrsko
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Přehled akcí
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