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Komunální volby 
 

Vážení kandidáti a zástupci politických uskupení,  

5. a 6. října 2018 se uskuteční volby do zastupitelstev obcí a zároveň s nimi i volby do Senátu Parlamentu ČR. 

Městský úřad Nýrsko je registračním úřadem pro obce Dešenice, Hamry, Chudenín a Nýrsko. Podle zákona 491/2001 

Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů a dále dle vyhlášky 59/2002, o volbách do zastupitel-

stev obcí a o změně některých zákonů vyplývají povinnosti politických stran a kandidátů pro podání kandidátních listin. 

Zároveň aktuální informace naleznete na stránkách Ministerstva vnitra ČR. 

12. července zveřejní MěÚ na úřední desce potřebný počet podpisů na peticích pro nezávislé kandidáty a sdružení nezá-

vislých kandidátů. 

14. července bude zveřejněn seznam vytvořených volebních obvodů a počtu členů zastupitelstev obcí Dešenice, Hamry, 

Chudenín a Nýrsko. 

Do 31. července do 16.00 hod. lze podat kandidátní listinu registračnímu úřadu. 

Každé volební uskupení, které bude kandidovat do komunálních voleb do Zastupitelstva města Nýrska, bude mít mož-

nost v rozsahu ½ strany A4 v zářijových Nýrských novinách představit svoje záměry na další volební období. Zároveň 

zde budou zveřejněny informace pro voliče. 

Na kole dětem,  

cyklotour Josefa  

Zimovčáka na podporu  

onkologicky nemocným 

dětem 

Blanka Kinská, tajemnice 
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Uzávěrka příspěvků je 15. srpna 2018. 

Aktuality z radnice 

Pozor na podvodný katalog ES firmy  

Soňa Hladíková, místostarostka 

Nepořádek u kontejnerů 
V minulých dnech jsem zaznamenal kritiku technic-

kých služeb za pomalý úklid objemného odpadu  

u kontejnerového stání ve vnitrobloku v ulici Práce. 

Co k tomu dodat. Město Nýrsko má zhruba od roku 

2000 zaveden systém sběru a likvidace odpadů. Nejen 

těch komunálních, ale i separovaných. Tento systém 

neustále vylepšujeme a investujeme do něj nemalé 

částky. Pouze pro pořádek uvádím, že jsme zhruba 

před 12 lety vybudovali sběrný dvůr, o jehož existenci 

ještě někteří spoluobčané nevědí, nebo nechtějí vědět. 

V tomto zařízení, které provozuje odborná firma, je 

možno zcela bezplatně, vyjma nebezpečných odpadů, 

ukládat všechen odpad. Nakoupením dalších nových 

kontejnerů jsme jeho kapacitu v letošním roce ještě 

rozšířili. 

Další investicí v oblasti odpadů bylo vybudování 

kompostárny v roce 2014 na skládce v Hodousicích. 

Zde lze za mírný poplatek ukládat také stavební suť, 

výkopovou zeminu, odpad ze zahrádek a podobně. 

Investice do sběrného dvora a kompostárny stály 

zhruba 10 mil. korun. 

Teď pár informací k systému komunálního odpadu. 

V našem městě je zaveden systém platby za osobu 

trvale přihlášenou k pobytu, a to již od roku 2002. 

Podle zákona by cena na osobu mohla být ve výši 

1000 korun. Zastupitelé města při jejím stanovení zo-

hledňují více aspektů. Proto cena v našem městě do-

sahuje v roce 2018 výše 575 korun. Do systému platí  

i vlastníci bytů, kteří své byty pronajímají, bohužel 

ale pouze částkou odpovídající platbě za jednoho ob-

čana. To není výmysl města, ale schváleného zákona. 

Do systému mohou platit i cizinci s pobytem delším 

třech měsíců. Jejich seznam ale není dostupný a iden-

tifikace tohoto cizince je možné pouze na základě je-

ho jména, které zjistíme pouze náhodně. Díky takto 

stanovené ceně a nákladům na likvidaci všech vznik-

lých odpadů vzniká schodek v rozpočtu města ve výši 

cca 2 mil. korun, který sanujeme z jiných příjmů. 

Kromě těchto výdajů dalších cca půl milionu korun 

stojí likvidace právě kritizovaných nepořádků kolem 

kontejnerů a na dalších místech ve městě. 

Co dodat závěrem. Město vytvořilo systém sběru  

a likvidace všech druhů odpadů. Do hlav jedinců, kte-

ří tento systém soustavně, nebo občasně nerespektují, 

nevidím. A místo toho, aby se někteří zajímali, proč 

tomu tak je nebo jak systém vylepšit, vedou diskuse  

o tom, proč zaměstnanci TS neuklízí tento „bordel“ 

dostatečně rychle. Mnohdy se těmto pracovníkům ani 

nedivím, protože jezdit uklízet jen samý nepořádek na 

ta samá místa nikomu moc v pracovním nadšení ne-

přidá. Navíc soudný člověk rozezná zašlou špínu od 

okamžitého nepořádku. 

Společnost ES firmy či ES 

katalog využívá podobnosti 

s katalogem firem na Sezna-

mu a od podnikatelů, spolků, 

klubů, měst, organizací  

a všech, kteří mají webové 

stránky s uvedenými kontak-

ty, se snaží získat tisíce ko-

run. Podle odborníků se jedná 

o případ katalogového podvo-

du a společnosti byste neměli 

nic platit. Ve většině případů 

se katalogoví podvodníci na 

soud neobrátí, protože jejich 

šance na výhru je minimální. 

A jak všechno začíná? Zazvo-

ní vám telefon, na druhé stra-

ně se představí někdo tak 

rychle, že při malé nepozor-

nosti vlastně vůbec nevíte, 

s kým mluvíte. Najednou na 

vás začnou chrlit další infor-

mace, jestli všechny údaje na 

vašich stránkách platí, zda se 

něco nezměnilo. Takových 

průzkumů bývá mnoho, za 

tenhle vám však přijde faktura 

na více než 6000 Kč a teprve 

z ní se dozvíte, že jste právě 

při tomto hovoru uzavřeli ne-

smyslnou smlouvu na propa-

gaci vašich webových strá-

nek. Proto buďte ostražití, 

když vám zavolá neznámé 

číslo. Buď se nebojte zeptat, 

čeho se to týká, o jakou 

smlouvu se jedná, případně 

jestli vám mohou zaslat infor-

mace na e-mail, nebo rovnou 

řekněte, že o nic nemáte zá-

jem. V tuto chvíli totiž zpravi-

dla bez rozloučení telefon 

pokládají. Bohužel tato firma 

není jediná, těchto podvodní-

ků neustále přibývá, proto 

buďte obezřetní a po telefonu 

nesdělujte a nepotvrzujte žád-

né informace.  

Miloslav Rubáš, starosta 
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Aktuality 

Na silnici ke kempu bude zákaz stání 

Technické služby města Nýrska 

Na základě požadavků vlastníka kempu, vlastníků 

nově postavených domků v oblasti kempu a města 

jako provozovatele koupaliště bude na příjezdové ko-

munikaci ke kempu osazena nová dopravní značka, 

která bude omezovat stání vozidel. Bude umístěna na 

příjezdu od Klostermannovy ulice po pravé straně a 

bude platit po celé délce až k mostu přes náhon. Dů-

vodem osazení je regulace stání zejména v letních 

měsících, když je v provozu koupaliště. K tomuto 

omezení přistupuje město po zkušenostech 

z minulého roku, kdy parkující vozy omezovaly pří-

jezd návštěvníkům do kempu, kteří používají karava-

ny. Problémové bylo i zásobování restaurace a kiosku 

na koupališti. V některých případech parkující vozy 

bránily i vjezdu majitelům nemovitostí na vlastní po-

zemek. Věříme, že tímto opatřením se podaří zvlád-

nout letošní koupací sezonu. 

Hodnocení ročního provozování fotbalového areálu  

Dne 25. května se v prostorách fotbalového hřiště se-

tkali zástupci města, provozovatele areálu a výboru 

fotbalového oddílu. Předmětem jednání bylo zhodno-

cení prakticky ročního provozu městem a stanovení 

nových cílů. 

V úvodu jednání vystoupil předseda FK pan Kalivoda. 

Kladně zhodnotil práci správce, kterou odvádí na 

hlavní hrací ploše a přilehlých prostorách. Kritické 

hlasy zazněly směrem k provozu bufetu, který ne vždy 

plní potřeby jednotlivých mužstev. V další části pře-

destřel otázku řešení vedlejší travnaté plochy, která je 

pro současné potřeby mužstev fotbalového oddílu ne-

vhodná. Stejný názor na vedlejší hrací plochu má  

i hostující ragbyový oddíl. Dále pan Kalivoda nabídl 

pomoc brigádníků z řad hráčů FK při pracích na údrž-

bě areálu. 

Další členové výboru oddílu se ztotožnili 

s hodnocením předsedy a rozvinuli diskusi na téma 

úpravy vedlejšího hřiště. 

Zástupkyně správce Lucie Jandová sdělila, že průběž-

ně zjišťované nedostatky projedná s provozovatelem 

bufetu, nicméně ne vždy se podaří zjednat nápravu 

okamžitě. Rovněž upozornila na fakt, že ne všichni 

návštěvníci areálu se seznámili s provozním řádem  

a že poměrně často dochází k tomu, že areál po od-

chodu posledního DK zůstává neuzamčen. 

Pan starosta informoval vedení FK o tvorbě plánu 

sportovišť, který vychází z platného zákona a který se 

právě nyní zpracovává. Součástí bude i návrh řešení 

vedlejší tréninkové plochy. Součástí plánu budou 

drobné i složitější úpravy areálu. Jednou z těch jedno-

dušších bude výměna sedadel na tribuně včetně jejího 

natření. Při této práci by se mohli brigádníci angažo-

vat. Dále pan starosta informoval, že již cca 10 let je 

zpracován projekt na řešení výše diskutované vedlejší 

plochy. Součástí tohoto projektu je vybudování hřiště 

s umělým povrchem, běžeckou dráhou a doskočišti 

pro několik sportů. Podle starosty by bylo vhodné pro-

jekt opětovně posoudit a upravit stávajícím potřebám. 

Případná realizace bude záležet na možnosti získání 

dotačních prostředků a vlastních zdrojů a mohla by 

přicházet v úvahu po roce 2020. 

Účastníci se dohodli na opakování tohoto hodnocení 

po dvou letech. Zároveň starosta vyzval výbor FK 

k okamžité informovanosti správce při zjištění stavu, 

který by dobře nastartovanou spolupráci mohl ohrozit. 

Mladí uklízeli břehy Úhlavy 

Juda Kaleta 

„A to děláte za trest?“ ptali se kolemjdoucí, když  

v sobotu 16. června potkávali u břehů Úhlavy mladé 

lidi, kteří s plastovými pytli v rukách sbírali odpadky 

od Lesního divadla až k Bystřici. Ti s úsměvem odpo-

vídali, že ne, že jen chtějí pomoci městu. 

Celkem šestnáct nadšenců se už v pátek sjelo z nej-

různějších koutů Šumavy na akci RUAH. Ta se usku-

tečnila v prostorách Klubu Alfa s podporou Jednoty 

bratrské Nýrsko. Mladí z Klatovska, Domažlicka, Su-

šicka a Horažďovicka si na příběhu Pána prstenů uka-

zovali, jaké nástrahy na ně v životě čekají. Neslyšeli 

žádné dobré zprávy. Mluvilo se o tom, že je často po-

třeba vydat se z pohodlí do nebezpečí, o tom, že jsme 

sice málokdy na obtížné úkoly sami, ale že v každé 

skupině dochází ke konfliktům, které je potřeba řešit. 

Mladí uvažovali, co je tím prstenem, který stejně jako 

hobit Frodo musejí zničit, kterého je však velmi obtíž-

né se vzdát, ač víme, jak nás svazuje a ničí. 

V neděli si tak účastníci odváželi nejenom nový vztah 

k Nýrsku, ale i řadu výzev do životů a přátelství, která 

jim pomohou těmto výzvám čelit. 

Miloslav Rubáš, starosta 
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Aktuality 

Město nezodpovídá  

za vypuštěnou říčku 

V posledních dnech se na sociálních sítích veli-

ce diskutoval problém vypuštěného náhonu, 

který protéká následně Erbenovou ulicí. Pouká-

zal na to jeden místní občan. Za tento problém 

město nezodpovídá. Vzniklá situace byla pro-

jednána s Povodím Vltavy, kde se zjistilo, že 

stavidla jsou v kompetenci strojního technika, 

který je k tomu určen. Následným šetřením bylo 

zjištěno, že Rybářský svaz Klatovy se snažil 

zmírnit dopad tohoto stavu. 

Otázky pro starostu  

Rádi bychom pro vás zavedli novou rubriku, která by se 

každý měsíc objevovala v našich novinách. Bude velice 

kontaktní s našimi čtenáři. Chceme umožnit, abyste vy, 

občané města Nýrska, mohli dostat odpovědi na své otáz-

ky. Inspiroval nás článek o Starém Lázu, kde se vyskytlo 

pár problémů, které se nyní začaly řešit. Pokud máte i vy 

dotaz ohledně města nebo spádových obcí, můžete se ob-

racet na naši redakci. Vaše dotazy předáme přímo staros-

tovi města, který se k otázkám a dotazům vyjádří. 

Spádové obce 

Spádové obce: Bystřice nad Úhlavou 

Soňa Klugová, red. 

Bystřice nad Úhlavou je největší vesnicí, která spadá 

pod město Nýrsko. Je vzdálena 2 km a najdeme ji při 

silnici směrem na Klatovy. První písemná zmínka o 

vesnici pochází z roku 1339.  

V Bystřici se nachází zámek. První zmínka o tvrzi 

v Bystřici nad Úhlavou se objevuje již roku 1339. 

V roce 1444 byla přestavěna v pozdně gotickém slohu 

a při té příležitosti rozšířena tak, že se v kupní 

smlouvě z roku 1490 uvádí jako hrad. Renesančními 

úpravami prošel v druhé polovině 16. století, nebo 

začátkem století 17. Současnou podobu zámku stavba 

získala při přestavbě v letech 1848 - 1853, kdy byl 

majitelem Karel Antonín, kníže z Hohenzollern-

Sigmaringen. Přestavba byla provedena 

v pseudorománském a pseudogotickém stylu, některé 

části jsou i pseudobarokní. Díky této nezvyklé sloho-

vé kombinaci je zámek bez umělecké hodnoty.  

Zeptali jsme se na dvě otázky přímo několika obyva-

tel vesnice a většina z nich odpověděla následovně. 

Které investiční akce provedené Městem Nýrsko, 

vám zpříjemnily život v obci?  

„Velmi pozitivně vnímáme cyklostezku z Nýrska do 

Bystřice, která velmi pomohla dopravě i pěším pro-

cházkám. Vybudováním cyklostezky vznikl krásný 

okruh, který využívá mnoho lidí, především maminky 

s kočárky a malými dětmi. A po hlavní silnici se již 

nepohybuje větší množství cyklistů.“  

Které nedostatky shledáváte v obci?  

„Jako jeden z největších problémů vnímáme stav Bys-

třického parku. Po větších poryvech větru je plný vět-

ví a mnoho stromů vzbuzuje opravdu strach při klidné 

procházce. Park je jakousi spojkou mezi jednotlivými 

částmi naší vesnice. Naším velkým přáním, ale hlavně 

přáním všech dětí je vybudování dětského hřiště.“  

Bystřice jako taková pořádá mnoho kulturních akcí. 

Hlavními pořadateli jsou dobrovolní hasiči. Na Veli-

konoce pořádají velikonoční hasičskou soutěž. Ne-

smíme opomenout ani Bystřickou traktoriádu, která je 

všem velice známá.  Letos se bude konat 18. 8. Slaví 

zde i Den dětí a o prázdninách pořádají i několik hu-

debních zábav. Tento rok budou pořádat akce: 7. 7. 

Mash, 21. 7. Setkání harmonikářů, 4. 8. Oplova de-

chovka a 25. 8. Extra Band revival. Všichni jste sr-

dečně zváni. 

 

Důvodem čtrnáctidenního uzavření městské knihovny 

byla revize knihovního fondu. Povinnost provádět 

revizi vyplývá z knihovního zákona 257/2001 Sb., § 

16, odst. 2 písm. a). Knihovní fond v nýrské knihovně 

čítá 26 532 svazků knih, proto revidujeme každých 

pět let. Jde vlastně o takovou knižní inventuru. Každá 

kniha, kterou v knihovně máme, musí projít rukama 

knihovnic. Je zanesena do revizního počítačového 

systému a ten zkontroluje, zda je kniha správně zařa-

zena. Součástí této práce je rovněž kontrola abecední-

ho řazení a očista regálů. Zároveň vyřazujeme knihy 

poškozené, několik let nečtené, nebo z hlediska infor-

mační hodnoty zastaralé. Výsledek revize byl velmi 

příznivý. Zaznamenaly jsme ztrátu pouhých 7 svazků 

knih. Vážení čtenáři, děkujeme vám, že se knihy 

z naší knihovny neztrácejí. Jen s jejich čistotou je to 

v poslední době problematické. Stále častěji se nám 

vracejí knihy vykoupané, polité, plné písku 

z mořských pláží či jinak znečištěné. Prosíme, dbejte 

při čtení více na čistotu, ať si potěšení z četby mohou 

užít i další čtenáři.  

Revize knihovního fondu 

Jarmila Poupová, MěK Nýrsko 

Články: Soňa Klugová, red. 
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Kultura 

Prázdninová provozní doba v Městské knihovně Nýrsko od 2. července do 31. srpna 2018: 

 

Pondělí     9-12   13-16 

Úterý 9-12   13-16   

Středa 9-12   13-16 

Čtvrtek 9-12   13-16 

Pátek   Zavřeno      

Noc s Andersenem, s Pejskem 

a kočičkou 
29. května se v Městské knihovně Nýrsko sešlo 14 

dívek, které si mohly vyzkoušet, jaké je zažít noční 

dobrodružství mezi knížkami. Se svými spacáky 

zavítaly do knihovny, aby si užily čtení pohádek, 

hry a soutěže a mohly i něco upéci. 

Společně s pracovnicemi knihovny vyrazily na pro-

cházku, aby se podívaly po naší krásné krajině. Vi-

děly bývalou ptačí rezervaci, spoustu velkých mra-

venišť, zdolaly kopec a viděly z dálky Nýrskou pře-

hradu.  

Jako každý rok, i letos nebyla porušena tradice zasa-

zení pohádkového stromu. Přímo u městské knihov-

ny dívky zasadily břízu. Každá přidala trochu hlíny 

a zalily ji.  

Jako pejsek a kočička i dívky pekly. Ale nebojte, 

netvořily podle jejich receptu. Společně ukuchtily 

perník a řezy rafaelo, které snědly ráno k snídani. 

Soutěžily v poznávání písniček z pohádek, tvořily 

noční košilky, zjišťovaly, co do dortu patří, a co ne, 

dívaly se na pohádku Pejsek a kočička, zkoušely 

různé hlavolamy.  

A proč spaly v knihovně? Noc s Andersenem se po-

řádá na oslavu Mezinárodního dne dětské knihy, 

který si připomínáme každoročně 2. dubna. Tento 

den je významný narozením Hanse Christiana An-

dersena, podle kterého se tyto dobrodružné večery 

v knihovnách jmenují. Z organizačních důvodu se 

ale tento den konal až 29. května. Letošní ročník byl 

celkově třináctý v pořadí. 

Víte, že… 
• 28. července 1914 vyhlásilo Rakousko-Uhersko Srbsku 

válku a tím začala první světová válka.  
• 14. července 1939 se narodil Karel Gott. Téhož dne  

a roku zemřel český malíř Alfons Mucha.   
• 13. srpna 1929 se promítal v kině Lucerna první zvuko-

vý film. Jednalo se o film z americké produkce Loď ko-

mediantů.  
• 19. srpna 2010 se poslední bojová brigáda americké 

armády stáhla z Iráku. Skončila tak americká účast ve 

válce v Iráku.  
○ Od roku 1968 existuje v Nýrsku profesionální městská 

knihovna, která zároveň plnila střediskovou funkci. 

Zpracovávala a doplňovala fond v šesti místních knihov-

nách v okolí Nýrska. 

○ V roce 1985 přesídlila knihovna z Kulturního domu 

v Nýrsku do současných prostor domu číslo 81 na ná-

městí.  
○ V roce 1998 mohla knihovna nabídnout svým čtená-

řům 30 tisíc svazků knih naučných i beletrie a dvanáct 

titulů časopisů. V těchto letech ročně knihovna zazname-

návala 23 tisíc výpůjček knih a časopisů a v průběhu ro-

ku ji navštívilo 4 600 návštěvníků.  

○ V roce 2005 proběhla celková rekonstrukce budovy 

číslo 81 na náměstí. Knihovna po dobu rekonstrukce síd-

lila v budově současného bytového domu pro seniory 

v areálu Duhové školky (dříve jesle).  
○ V roce 2017 knihovna disponovala fondem 26 532 

svazků knih a 38 tituly časopisů. Za rok 2017 bylo za-

koupeno 548 knih. Od roku 1998 počet výpůjček klesal 

až na 17 tisíc. Knihovnu fyzicky navštívilo 16 949 ná-

vštěvníků. On-line služeb využilo 4 757. Na webové 

stránky se během roku podívalo 3 648 lidí.  

Soňa Klugová, red. 
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Kultura 

V Bystřickém parku se za slunečného počasí uskuteč-

nila v sobotu 26. května okrsková soutěž okrsku č. 20. 

První tři sbory poté postupují do vyřazovacího kola, 

které předchází okresní soutěži.  Hasičská soutěž se 

skládala ze štafety a požárního útoku. Přípravě se 

mnoho hodin věnovali členové místního sboru. Soutě-

žící byli rozděleni do tří kategorií: ženy (zúčastnilo se 

pouze jedno družstvo, a to byly bystřické ženy), muži 

(v této kategorii bylo nejvíce soutěžících družstev - 

Nýrsko, Bystřice nad Úhlavou, Hodousice, Skelná 

Huť, Chudenín, Hadrava a Bystřice nad Úhlavou 

95+), poslední kategorií byla soutěž veteránů 

(přihlásilo se pět soutěžních týmů - Bystřice nad Úh-

lavou 95+, Skelná Huť, Nýrsko, Chudenín a Hodousi-

ce). Po velkém boji a ještě větším nasazení nakonec 

prvenství ve všech kategoriích získal právě domácí 

SDH Bystřice nad Úhlavou, vždy před družstvy 

z Nýrska, která byla v těsném závěsu. Na hladkém 

průběhu soutěže mají zásluhu samozřejmě všichni 

pořadatelé, komentátor, ale také soutěžící družstva, 

která zodpovědně přistupovala k plnění disciplín. 

Martina Bastlová, IC 

Na kole dětem, cyklotour Josefa Zimovčáka na podporu  

onkologicky nemocným dětem 
V minulém čísle Nýrských novin jste se mohli dočíst, 

že k nám, do našeho města, zavítá peloton cyklotour 

Josefa Zimovčáka, který jede napříč Českou republi-

kou na pomoc onkologicky nemocným dětem. Právě 

on jede v čele na svém vysokém kole, na kterém se 

zúčastnil také prestižních závodů Tour de France či 

Giro di Talia. Letošní, již 9. ročník, odstartoval 30. 

května v Ostravě. V pelotonu jsou známé osobnosti, 

např. páni profesoři Pavel Pafko a Jan Pirk, dále tra-

diční podporovatelé, sponzoři a příznivci cyklotour. 

Tito lidé si totiž své vytoužené volno z práce neužijí 

někde v Karibiku či jiných lukrativních destinacích, 

ale dovolenou stráví v sedle svého kola na podporu 

celého projektu.  Mnozí se díky němu stali blízkými 

přáteli. Bylo nám velkou ctí, že v letošním ročníku se 

jednou ze zastávek stalo i naše město. My jsme se tak 

společně mohli zapojit do tohoto projektu a stát se  

alespoň na chvíli jeho součástí. Vše vyvrcholilo 9. 

června ve 13 hodin, kdy na naše náměstí dorazil celý 

peloton i doprovodná vozidla. Za město Nýrsko 

všechny přivítala místostarostka Soňa Hladíková  

a předala dárkový šek. Poté převzala od Josefa Zi-

movčáka certifikát, který navždy zůstane důkazem, že 

naše malé městečko podpořilo tuto cyklotour. Ne-

smím opomenout, že jsme si dovolili připravit malé 

překvapení. Celý program zpestřily mažoretky Ame-

tyst DDM Nýrsko pod vedením Evy Koryťákové. Čas 

je však celému pelotonu velkým nepřítelem, a tak po 

rychlém občerstvení a odpočinku v půl druhé znovu 

usedli na kola a pokračovali ve směru na Klatovy i za 

doprovodu nýrských obyvatel. 

Martina Bastlová, IC 

Kapela 35. plzeňského pěšího pluku 

Okrsková soutěž v Bystřici nad Úhlavou  

15. června od 16 hodin proběhl koncert Kapely 35. 

plzeňského pěšího pluku - FOLIGNO v příjemném 

prostředí Lesního divadla Nýrsko. Tóny dechové 

hudby si přišlo poslechnout okolo 50 návštěvníků, 

kteří nepohrdli ani občerstvením, které zajistil pan 

Mašek. 

Soňa Klugová, red. 
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Kultura 

Pohár Českého rozhlasu 2018 

10. a 11. května se v Sušici konal 50. ročník atletic-

kých závodů o „Pohár Českého rozhlasu“. Naši žáci  

v něm opět dosáhli velkých úspěchů – družstvo star-

ších děvčat (Ledvinová, Kadlecová, Vávrová, Sudová, 

Šmerdová, Fleischmannová, Bláhová, Svobodová  

a Nešetřilová) obsadilo 2. místo, mladší chlapci 

(Volák, Brandner, Macháček, Fila, Suda, Kratochvíl 

P., Jarošík, Kořán a Urbánek) získali bronzové medai-

le a hoši z 8. a 9. ročníku se umístili na 7. místě. Nejú-

spěšnější sportovkyní byla Lucka Ledvinová, která ve 

svých disciplínách vybojovala první místa ve dvou 

školních rekordech. 

Družstvo děvčat postoupilo do krajského finále, které 

se uskutečnilo 22. května v Plzni. V silné konkurenci 

vybojovalo 5. místo, přičemž od medaile je dělilo 

pouhých 32 bodů! 

Školy, školky 

Setkání s Vlastimilem Vondruškou  

Na podzim do našeho města zavítá pan Vlastimil 

Vondruška, známý spisovatel historických románů. 

Spisovatele na besedu pozvala Městská knihovna 

Nýrsko. Můžete se s ním setkat, dozvědět se něco  

o jeho knížkách a mnoho dalšího. 

A kdo neví, kdo je pan Vlastimil Vondruška, může si 

teď o něm pár informací přečíst a posléze dojít do kni-

hovny zapůjčit si jeho knihy. Vlastimil Vondruška se 

narodil v Kladně roku 1955. Po absolvování kladen-

ského gymnázia roku 1974 začal studovat historii  

a národopis na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy 

v Praze, kterou ukončil roku 1979. Poté působil 

v Československé akademii věd v Ústavu pro etnogra-

fii a folkloristiku. V letech 1983 až 1989 pracoval  

v Národním muzeu, od roku 1986 jako ředitel jeho 

historické části. Do roku 2009 se svou ženou Alenou 

vlastnil v Doksech sklárnu Královská huť. Od tohoto 

roku se už výhradně zabývá jen spisovatelskou čin-

ností. 

Co se týče jeho publikací, od svého mládí do současné 

doby vydal více než 50 vědeckých studií a článků  

o dějinách hmotné kultury, 20 knih vědeckých  

a populárně naučných, více než 50 historických romá-

nů pro dospělé (některé z nich pod pseudonymem Jan 

Alenský) a několik knih pro mládež. Jeho knih se  

u nás prodalo již více než jeden milión. Podle oficiál-

ních statistik půjčovanosti, publikovaných Národní 

knihovnou v Praze, je od roku 2011 pravidelně nejčte-

nějším domácím autorem. Některé jeho knihy byly 

vydány v němčině, srbštině a slovenštině. 

Za své literární dílo byl několikrát oceněn cenou čte-

nářů nakladatelství MOBA, získal Zlatou stuhu IBBY 

v kategorii literatury faktu a populárně naučné litera-

tury pro mládež (2005), prestižní ocenění Český best-

seller (2016), Cenu Unie českých spisovatelů (2016), 

Čestné uznání Mensy ČR (2016) a Krameriovu cenu 

Asociace nezávislých médií za tištěnou publicistiku 

(2017). 

Pokud máte zájem o setkání s tímto slavným spisova-

telem, máte jedinečnou šanci. Beseda proběhne  

11. září od 18 hodin v Kulturním domě Nýrsko. Vstu-

penky můžete již zakoupit v Městské knihovně Nýr-

sko. Budeme se na vás všechny 

těšit. Soňa Klugová, red. 

Ivan Pavlík 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Gymn%C3%A1zium
https://cs.wikipedia.org/wiki/1974
https://cs.wikipedia.org/wiki/Historiografie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Etnografie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Filozofick%C3%A1_fakulta_Univerzity_Karlovy
https://cs.wikipedia.org/wiki/Praha
https://cs.wikipedia.org/wiki/1979
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Ceskoslovensk%C3%A1_akademie_v%C4%9Bd
https://cs.wikipedia.org/wiki/1983
https://cs.wikipedia.org/wiki/1989
https://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1rodn%C3%AD_muzeum
https://cs.wikipedia.org/wiki/1986
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Školy, školky 

Mažoretky Ametyst DDM se účastnily Mistrovství Evropy 

v mažoretkovém sportu v Crikvenici 

Pavlína Berková 

Ve čtvrtek 14. 6. 2018 se vydala dvacetičlenná skupi-

na mažoretek Ametyst DDM Nýrsko do chorvatské 

Crikvenice. Seniorkám se tak poprvé v historii podaři-

lo probojovat na mistrovství Evropy. Páteční den byl 

věnován odpočinku a přípravě před soutěží, a to 

všechno na břehu Jadranského moře. Samotná soutěž 

proběhla v sobotu 16. června. Na místě panovala přá-

telská nálada. Týmy z celé České republiky se i přes 

fakt, že jsou si konkurenty, podporovaly a dodávaly si 

tak sílu a odvahu bojovat. Seniorky mohly předvést, 

co dovedou, hned dvakrát. Z publika se ozývaly pod-

porující hlasy a dívky byly připraveny bojovat. Dopo-

ledne patřilo pódiovým sestavám, kde naše skupina 

představila soutěžní sestavu „Simply the Best“. Odpo-

ledne následovalo pochodové defilé. I v Chorvatsku 

tak měli šanci poslechnout si českou skupinu KABÁT a ohodnotit sestavu na písničku Banditi di Praga. Ve 

velké konkurenci obsadily seniorky krásné příčky, 

s pódiovou sestavou osmé místo a s pochodovým de-

filé sedmé místo. Domů si tak přivezly nejen krásné 

vzpomínky, bronzovou barvičku, ale také poháry. Po 

výborném výkonu následovala odměna v podobě pod-

večera stráveného u vody a společné večeře. V neděli 

už jen poslední šnorchlování, opalování a rozloučení 

s mořem. Tyto chvíle jsou pro všechny účastníky ne-

zapomenutelné. Na cestě domů čekalo naši výpravu 

velké překvapení. V neděli byly na webové stránky 

vyvěšeny výsledkové listiny s postupy. Mažoretkový 

světe, třes se! Jméno Ametyst bude slyšet i na mis-

trovství světa! Děkujeme Lesům ČR, dalším sponzo-

rům a hlavně našim rodičům, že tuto cestu umožnili. 

Den dětí v Duhové školce  
Poslední květnový den byl pro děti z Duhové školky 

plný zábavy a dobrodružství. Dopoledne odjely do 

klatovských kasáren na akci Den otevřených dveří. 

Veškerá vojenská, hasičská a policejní technika čekala 

na malé zvědavce. Vlézt do tanku, obrněného trans-

portéru, hledat nebezpečné předměty a nálože, to 

se líbilo všem. Zručnost a zdatnost našich dětí 

prověřili vojáci při sportovních hrách - skoku  

z místa, hodu na cíl, uzlování, překážkové dráhy. 

Ukázka zásahu při přepadení vozidel byla pro 

všechny nevšedním zážitkem. 

Po obědě a odpoledním odpočinku začala na škol-

ní zahradě oslava MDD. Paní učitel-

ky s vedoucími kroužku mladých hasičů společně 

připravili zajímavé úkoly, které děti plnily. Všich-

ni účastníci si domů odnesli zasloužené odměny. 

Děkujeme  p. Machovi, p. Dudovi a p. Markovi za 

ochotu a vstřícný přístup.  

Děkujeme také rodičům, kteří hlasovali pro obrázky 

našich dětí ve výtvarných soutěžích.  

Přejeme vám všem krásné sluníčkové prázdniny!  

Dům dětí a mládeže 

L. Kolářová, Z. Kiewegová 
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Dům dětí a mládeže 

Nýrské gymnastky na krajských přeborech 

V sobotu 2. 6. 2018 se celkem 18 závodnic z Nýrska vydalo 

do Plzně na krajské přebory. Cílem však nebylo pouze získat 

cenné kovy, ale také splnit požadavky a postoupit do dalšího 

výkonnostního stupně.  

Oba tyto cíle dívky zvládly na jedničku. Nejenže se většině 

startujících podařilo získat dostatek bodů a postoupit do 

vyššího výkonnostního stupně, ale některá z nich se dokonce 

postavila na stupně vítězů. Tímto všem zúčastněným dívkám 

gratulujeme! 

Děti z DDM a „Česko se hýbe ve školách plných zdraví“ 

Ve dnech 31. května a 1. června 2018 se děti z DDM 

zúčastnily republikového finále soutěže Česko se 

hýbe ve školách plných zdraví (ČSH). 

Celorepubliková soutěž týmových skladeb ČSH je 

určena pro mateřské, základní a střední školy, školní 

kluby a školní volnočasové aktivity. Její primární ná-

plní a cílem je formou pohybu a tance motivovat děti 

a mládež od 5 do 18 let k fyzické aktivitě a ukázat 

jim, že aktivní trávení volného času je zábava. 

Na republikové finále soutěže se do Prahy do Arény 

Sparta sjelo více než 2000 závodníků, aby soutěžili ve 

165 týmových skladbách kategorií aerobik, gymnasti-

ka a tanec. Na diváky čekaly skvělé sportovní výkony 

a unikátní atmosféra! 

Na republikové finále se nominovaly 

v postupových soutěžích dvě naše pohybové sklad-

by v kategorii aerobik, dvě skladby v kategorii 

gymnastika a jedna skladba v kategorii tanec.  

Ve čtvrtek 31. května se do soutěže zapojily týmy 

Miniaerobiku (skladba My jsme žáci 3. B)  

a Junioraerobiku (skladba Pirátky z Karibiku). Obě 

skladby se utkaly v konkurenci 18, respektive 13 

velice vyrovnaných týmů a skončily shodně na 12. 

místě. Velkým bonusem nakonec byla loterie, kde 

vylosovaný tým vyhrál poukaz do Decathlonu na 

nákup sportovních pomůcek. Štěstí se na nás usmá-

lo a děti si mohou nakoupit na novou sezonu stejné 

sportovní oblečení. 

V pátek pokračovala soutěž kategoriemi gymnastika a 

tanec. Předvedené skladby byly skvěle odcvičeny, 

choreograficky vymyšleny a doladěny kostýmy. 

V kategorii gymnastika soutěžilo spolu s dalšími 7 

týmy družstvo děvčat a družstvo chlapců a obsadila 

celkové 8. a 9. místo. Mažoretky v kategorii tanec 

obsadily výborné 12. místo z 26 startujících. 

Dětem děkujeme za vzornou reprezentaci a rodičům 

za velkou finanční podporu. 

Letošní sezona byla náročná, ale zase jsme o něco vy-

sportovanější, zdatnější, zkušenější a víme, že vyhrát 

není jednoduché. Každý neúspěch i úspěch nám něco 

dal a my jedeme dál! 

Co se dělo v DDM 

V pátek 8. 6. 2018 se konaly Letní gymnastické závody. Děti soutěžily v tradičním čtyřboji a souboj to byl nelí-

tostný. V záplavě závodů a soutěží, které provázely závěr školního roku, byl tento jeden z nejnapínavějších. 

Některé děti nás stále přesvědčují, že jejich výkonnost je na velmi vysoké úrovni. Přejeme vám všem  krásné 

prázdniny a těšíme se na nový školní rok, který bude zase o kousek zajímavější. 

  

Soutěžní sezonu uzavřeli také rodiče ze skupiny Grandseniorů. O tečku za sezonou se postarali účastí na Me-

moriálu Jiřího Necida ve Vimperku. Skupina cvičících dospěláků by se ráda v nové sezoně  rozrostla o nové 

členy. Neváhejte a přijďte si zacvičit a zasoutěžit do DDM! 
Pavlína Karlovská 

Jana Hošková 

Lenka Bednářová 
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Muzeum Královského hvozdu 

Přírodní památka Královský hvozd – část Chodská Úhlava  

a Zadní Chalupy 

Pokračování na další straně. 

Naše minulé putování po maloplošných chráněných 

územích jsme ukončili u silnice Uhliště – Svatá Kate-

řina, po jejímž překročení jihovýchodním směrem se 

dostaneme již na území CHKO Šumava a současně  

i přírodní památky Královský Hvozd. Ta byla vyhlá-

šena v roce 1991 tehdejším Okresním úřadem 

v Klatovech. Tvoří ji pět větších oddělených segmentů 

(Chodská Úhlava, Zadní Chalupy, Lomničky, Ostrý  

a Svárožná), které obsahují zbytky přirozených poros-

tů acidofilních horských bučin, klimatických a pod-

máčených smrčin, potočních olšových luhů, lučních 

rašelinišť a mokřadů. Terén je mimořádně členitý 

s četnými útvary periglaciální modelace včetně roz-

lehlých kamenných moří a skalnatého hřebene Ostrý. 

Zahrnuje i bývalá sídla Zadní Chalupy a část Svaté 

Kateřiny v údolí Chodské Úhlavy a dále i rašeliniště  

a mokřady u obce Hamry. Jednotlivé segmenty o cel-

kové výměře 2115 ha jsou uzavřeny v rozsáhlém 

ochranném pásmu (3646 ha), které tvoří prakticky 

celý komplex lesních porostů od Alžbětína po Svatou 

Kateřinu. Nadmořská výška památky včetně ochran-

ného pásma se pohybuje od 520 m v údolí Chodské 

Úhlavy do 1333 m na Svarohu. Všechny části přírodní 

památky Královský hvozd včetně ochranného pásma 

jsou podle vyhlášky Okresního úřadu v Klatovech ve-

řejnosti přístupné pouze po vyznačených trasách. 

Čtení na pokračování 

Selské kázání - Hans Multerer 
O nepostradatelném chlebu 

„Kdo si neváží chleba, není hoden koblížky,“ řekl po-

každé náš starý výměnkář, když někdo zacházel 

s chlebem nešetrně, pohazoval, nebo drobil. V selské 

řeči je chléb nazýván „drahý“ nebo „svatý“. Je to naše 

národní strava, jediná, která se nikdy nepřejí. Stále 

chutná. Nejlépe, když je veliký hlad. Chléb je nejstar-

ší potravina lidstva a také její symbol. Někdo mluví  

o chlebu jako o Božím daru. Při přípravě je devětkrát 

pokřižován. Prvně při přípravě kvásku, podruhé při 

vykynutí, potřetí nad těstem v díži, počtvrté při hněte-

ní, popáté při čištění pece od popela. Pošesté se křižu-

je při vkládání do pece, posedmé když je za zavřený-

mi dvířky, poosmé při vyndavání z pece a podeváté 

při nakrojení bochníku. Dřívější znamení slunce pro-

vázející chléb vídáme již jen na starých kopidlech, 

dížích a lopatách, na kterých je vyřezáno. Chléb má 

v lidové víře zázračnou a léčivou moc. Dává se dobyt-

ku se solí v ledových nocích při vyhánění nebo zahá-

nění z pastvy. Chlebové drobty se nesypou do odpa-

du, ale mají být spáleny v kamnech, nebo vysypány 

pod keř, kde si je mohou sezobat ptáci. Z posledního 

těsta je upečen bochníček pro chudé. Pořekadlo praví: 

„Krájej chléb rovně, budeš mít požehnání.“ Nebo: 

„Která dívka nakrojí bochník středem, dostane vdov-

ce.“ Nebo: „Kdo neumí ukrojit chleba, neumí si na něj 

ani vydělat.“ 

A další: „Píle přináší chléb, lenost bídu. Kousek chle-

ba v brašně je lepší než péro za kloboukem. Kde je 

hodně dětí, chléb nikdy nezplesniví. Lakomec zemře 

hlady s kouskem chleba v hubě. O poslední kousek 

chleba se s tebou rozdělí jen dobrý přítel.“ 

O tom, kdo je na umření, se říká, že už snědl svůj po-

slední kousek chleba. Špatného hospodáře charakteri-

zuje přísloví: „Když sedlák neumí u pekaře koupit 

chleba, tak už dohospodařil.“ Nebo: „Kdo suší před-

časně, načíná teplý chléb, topí syrovým dřevem, chodí 

na hon brzy ráno, ten také brzy dohospodaří.“    

    Nevěsta před vstupem do domu nakrojí nový boch-

ník chleba a tím přebírá povinnosti hospodyně. Při 

stěhování do nového domu je hospodáři podán na pra-

hu chléb se solí. Kousek domácího chleba v kapse 

pomáhá při stesku po domově. Před otelením se podá 

krávě kousek chleba. 

A zase jiné: „Sůl a chleba, červené tváře“. To zname-

ná, že skromnost přinese člověku vysoké stáří.  

Chléb byl v podstatě odjakživa nedílnou součástí 

všech zvyků. Někdy se tradice pečeného moučného 

pokrmu přenášela i do dalších svátků. Třeba vánoční 

perník, velikonoční bochánek nebo dary ve formě pe-

čiva při pohřební hostině. Proto často mluvíme o kultu 

předků. 

Ať ti na stole leží chléb, až bude tát sníh na tvých po-

lích, 

Ať ve tvé truhle leží chléb, až bude při žních pálit 

slunce, 

Ať je ve tvé přihrádce chléb, až bude padat listí se 

stromů, 

Ať je ve tvých rukou chléb, až mrazy tvá pole uza-

vřou! 

Od jara do jara, při práci i odpočinku máš svůj drahý 

chléb v domě. Jsi dědic pozemků, na kterých jsi ho 

vypěstoval, ale nepatří tobě. Jsou stejně tvých předků, 

jako tvých dětí a vnuků, je národa, který tu žije 

s tebou, a konečně, je to majetek Boží. 

 

Za muzeum tentokrát netradičně text nýrského spiso-

vatele Hanse Multerera.  

Přejeme krásné prázdniny! 

Karel Velkoborský, MKH 
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Čtení na pokračování 

My se dnes budeme věnovat dvěma z výše uvedených 

segmentů, a to Chodské Úhlavě a Zadním Chalupám.  

Údolí říčky Chodské Úhlavy se nachází jižním smě-

rem pod osadou Svatá Kateřina. První zmínka o této 

lokalitě pochází již z roku 1420, kdy zde byla založe-

na svatyně zasvěcená sv. Kateřině, vlastní osídlení je 

však datováno až do 2. poloviny 16. století. Vzhledem 

k výhodné poloze na někdejší obchodní stezce spoju-

jící Čechy s Bavorskem docházelo až do třicetileté 

války k rozvoji území a na počátku 17. století patřila 

tato nejzápadnější královácká rychta 

k nejvýznamnějším. Po úpadku po třicetileté válce 

došlo k dalšímu oživení až počátkem 19. století, kdy 

v roce 1816 byla založena škola a 1857 fara. Před  

2. světovou válkou měla obec 98 domů s 583 v drtivé 

většině německými obyvateli. Po 2. světové válce  

a vytvoření hraničního pásma obec postupně zanikala 

a dnes se z původního osídlení zachovalo jen několik 

domů. A právě součást přírodní památky v údolí ko-

lem říčky dokumentuje převážně samovolný vývoj 

území po zániku osídlení a obhospodařování zeměděl-

ské půdy. Půjdeme-li z obce po červené turistické tra-

se, narazíme např. na zbytky mlýnů Hüttenmühl a již 

mimo přírodní památku Huisenmühl (pravděpodobně 

založený 1582). Niva Chodské Úhlavy se zachovalý-

mi přirozenými olšinami zasluhuje zvláštní pozornost 

i z hlediska výskytu některých vzácných plžů. 

V posledním období je pro lokalitu nepříjemným pro-

blémem netýkavka žláznatá, která podobně jako bol-

ševník či křídlatka patří mezi nežádoucí invazivní 

druhy rostlin. K této části přírodní památky patří ještě 

asi sedmihektarová luční enkláva zvaná Velká louka 

ve svahu nad pravým břehem říčky. Při vyústění čer-

vené turistické trasy u státní hranice je umístěn u toku 

Chodské Úhlavy, která zde státní hranici tvoří, histo-

rický hraniční kámen. 

Pokračujeme-li dále po červené, mi-

neme cestou rozvaliny dřívější vá-

penky (Spirken) zmiňované již v roce 

1565, nad níž jsou dodnes v terénu 

velmi zřetelné těžební jámy, dále no-

vě zrekonstruovanou kapli a posléze 

můžeme vpravo pod cestou zaregis-

trovat pozůstatky usedlostí Gangel- 

hof a Schindelhof. Ale to se již po-

malu blížíme k naší další zastávce, 

kterou je část přírodní památky vy-

hlášené na místě bývalé osady Zadní 

Chalupy. 

Tato osada vznikla na místě sklářské 

hutě, založené zde kolem roku 1618 

rodem Koců z Dobrše, kteří v té době 

vlastnili panství Bystřice vklíněné 

mezi rychtu Svatá Kateřina a ostatní 

královácké rychty (bezprostředně 

sousedící rychtu Hamry). Pro provoz sklárny bylo 

nutné velké množství dřeva, jehož vítaným zdrojem 

byly i rozsáhlé lesy patřící ke dvoru  Muckenhof, kte-

rý však již náležel ke královácké rychtě Hamry. Po 

třicetileté válce se tehdejšímu majiteli panství Bystři-

ce podařilo nepříliš čistým způsobem dvůr Muc-

kenhof získat. To si zcela právem nechtěla nechat líbit 

rychta Hamry a pustila se s Koci do soudního sporu, 

který trval až do roku 1712. Hamerská rychta spor 

sice vyhrála, ale značně se zadlužila, tak dvůr v roce 

1715 prodala čtyřem bratrům Grasslovým. Ti se však 

brzy dostali do vzájemných majetkových sporů o spo-

lečné lesy a pastvu. Spory pak provázely další genera-

ce na Muckenhofu až do začátku 20. století, kdy 

Okresní soud v Nýrsku dosáhl konečného rozhodnutí 

(Pavel Nedvěd: Povídání o staré Šumavě). A pak že 

naše soudy jsou pomalé a z někdejší rozsáhlé usedlos-

ti už jsou také jen rozvaliny.  

Osada Zadní Chalupy (Hinterhauser), o níž pochází 

první písemná zmínka z roku 1701, měla v roce 1854 

celkem 234 obyvatel, před 2. světovou válkou pak 29 

domů se 150 obyvateli (10 Čechů), po válce postupně 

zanikla a území sloužilo pro potřeby ochrany státní 

hranice. V této původně zcela bezlesé enklávě se po-

stupem doby vyvinula mozaika vysokobylinných pod-

máčených luk, rašelinných společenstev, mezofilních 

lučních porostů a stromových a křovinných náletů. 

Nachází se zde také prameniště Svinského potoka, 

jednoho z levostranných přítoků řeky Úhlavy. 

V centru zaniklé obce je u zbytků bývalé školy 

(založena 1878) zřízeno odpočinkové místo 

s informačním panelem, kde jsou umístěny letecké 

snímky a mapy dokumentující postupný poválečný 

vývoj území a některá data z historie obce.  

 Text + foto: Jarmila Karlovská 
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Představujeme 

Představují se vám K & K POTRAVINY s.r.o.  

Rostislav Lussier 

Za necelý rok to bude již dvacet let, co se bratři 

Klasnovi společně rozhodli vydražit nemovitost čp. 55 

v ulici Prap. Veitla, která dříve patřila městu Nýrsku. 

Učinili tak na jaře roku 1999. Následující 3 roky 

v budově fungoval bazar, který bratři posléze zrušili. 

V budově byla krátce prodejna tabáku a novin, než se 

oba bratři pustili do masivní několikaměsíční rekon-

strukce celého interiéru, včetně bytů v patře. Netrvalo 

dlouho a otevřeli malou prodejnu potravin, která se 

během následujících čtyř let rozrostla v prodejnu 

dnešních rozměrů. 

K & K POTRAVINY bývají otevřeny celý týden, při-

čemž od pondělí do pátku platí otevírací doba od 

06:30 do 18:00. V sobotu pak bývá otevřeno od 07:00 

do 12:00 a v neděli od 07:00 do 11:00. Obchod sice 

nedisponuje vlastním parkovištěm, avšak zájemci ma-

jí dostatek prostoru k zaparkování svého vozidla před 

budovou na pravé straně vozovky s výhledem na řeku 

Úhlavu. Kupující naleznou skutečně pestrou nabídku 

potravinového zboží. Dá se rovněž říci, že obchod leží 

v samotném srdci našeho města. To jistě ocení všich-

ni, kteří bydlí nedaleko. 

Kolik zaměstnáváte lidí a kolik z nich je z Nýrska? 

Pavel Klasna: „Do nedávné doby jsme mívali celkem 

čtrnáct zaměstnanců. Nyní jsme počet zredukovali na 

dvanáct, z čehož dva bývají převážně brigádníci na 

přechodnou dobu a deset zaměstnanců je stálých.“ 

Jaroslav Klasna: „Všichni jsou přímo z Nýrska nebo 

přilehlého okolí.“ 

Pavel Klasna: „Nikdo ze zaměstnanců nedojíždí do 

práce dále než čtyři kilometry.“ 

Máte jako provozovatelé nějak rozdělené povin-

nosti, kdo se o co stará? 

„Oba se tak nějak staráme o všechno,“ odpověděli 

jednohlasně. 

Máte nadbytek zaměstnanců, nebo naopak sháníte 

do svých řad novou posilu? 

Pavel Klasna: „Rádi bychom ještě jednoho stálého 

zaměstnance v našich řadách uvítali.“ 

Jaroslav Klasna: „Zaměstnanců je dnes obecně nedo-

statek, takže by se posila určitě hodila i nám. Maxi-

málně bychom však přibrali ještě jednoho zaměstnan-

ce navíc. Jinak o propouštění se v našem případě urči-

tě uvažovat nedá.“ 

Pavel Klasna: „My jsme nedávno měli tři měsíce na 

úřadu práce požadavek na zaměstnance, ale nikdo se 

nepřihlásil. Stávající stav nám však docela vyhovuje.“ 

Jaké vzdělání, v jakých oborech potřebuje člověk, 

aby se mohl ucházet o práci ve vašem obchodě?  

Jaroslav Klasna: „Na pracovní pozici u nás nepotře-

bujete mít žádné speciální vzdělání. Se vším, s čím 

přijde potenciální zaměstnanec do styku, zájemce se-

známíme.“ 

Pavel Klasna: „Výuční list nepožadujeme. Na proda-

vače se ani snad dnes nikdo neučí.“ 

Jaroslav Klasna: „Stačí, aby dotyčný uměl základní 

práce na počítači, protože u pokladen je to potřebné.“ 

Pavel Klasna: „To však kromě starší generace umí 

dnes prakticky každý, ale základy bychom byli schop-

ni zaměstnance naučit i zde na pracovišti. Zaměstnan-

ci si u nás mají možnost vyzkoušet všechno. Práci  

u pokladny, manipulaci se zbožím nebo práci 

v sektoru maso-uzeniny. Na všem se tady vždy do-

mluvíme a zatím vše klape, jak má.“ 

Jaroslav Klasna: „Tady zvládají všichni bez velkých 

problémů téměř všechno, co je k práci v našem ob-

chodě zapotřebí.“ 

Míváte ve zvyku zavádět slevové akce? 

Jaroslav Klasna: „Akce samozřejmě míváme. Jsou 

vždy desetidenní a každých čtrnáct dní se letáky roz-

nášejí přímo do schránek domů.“ 

Pavel Klasna: „Spadáme pod Potraviny ENAPO. To 

je firma, která nám dodává hlavní zboží a zařizuje pro 

nás rovněž veškeré letákové akce.“ 

Nabízí váš obchod něco speciálního, co v běžných 

obchodech není k sehnání? Řekli byste o sobě, že 

jste v něčem speciální? 

„Rozhodně máme v okolí nejširší sortiment zboží. To 

slýcháváme často dokonce i od našich zákazníků  

a hodně si na tom zakládáme,“ prohlásili oba jednot-

ně. 

Jaroslav Klasna: „Také jsme často chváleni za to, že 

je u nás k sehnání spousta bezlepkového jídla, to je 

v dnešní době novodobým výživovým trendem. Dá se 

v podstatě říci, že na prodej bezlepkové potravy se 

zde specializujeme. Na bezlepkovou potravu a zdra-

vou výživu. Na takové produkty máme vyhrazené celé 

regály.“ 

Pavel Klasna: „Já bych ještě doplnil, že lidé, kteří 

jezdívají například do Klatov do Tesca ne-

bo do Kauflandu, říkají, že ani tam nemají takový vý-

běr šťáv nebo třeba polévek, jako máme tady u nás. 

Hodně k nám jezdí nakupovat i řemeslníci nebo dělní-

ci a kupují si zde pečivo na svačinu. Rána zde bývají 

příjemně provoněna rozpečeným pečivem z naší mini-

pekárny.“ 

Co byste rádi našim čtenářům sdělili na závěr? 

„Jsme rádi, že si k nám lidé našli cestu, a budeme rá-

di, když se k nám budou zpátky nadále vracet. Máme 

stálé zákazníky, ale budeme rádi i za ty nové. Pokud 

jste pracovití a máte zájem o dobrou práci 

v příjemném kolektivu, tak nás neváhejte navštívit. 

Jestli máte mlsný jazýček a máte rádi široký výběr 

zboží, tak učiňte taktéž. Budeme se na vás těšit! 

Jménem celé redakce panu Jaroslavu a Pavlu Klasnovi 

mnohokrát děkuji za příjemný rozhovor.  
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Přehled akcí červenec - září 

25. 8.  

Sobota 

13.00 

„O PUTOVNÍHO ŠUMAVSKÉHO HASIČE“ 

hasičská soutěž 

Zelená Lhota 

25. 8.  

Sobota 

20.30 

EXTRA BAND REVIVAL 

rocková zábava 

Bystřický park 

26. 8. 

Neděle 

DAŘBUJÁN A PANDRHOLA 

divadlo Nýrsko 

Lesní divadlo Nýrsko 

4. 9.  

Úterý 

POČÍTAČOVÝ KURZ PRO SENIORY 

10 lekcí vás naučí vše potřebné pro běžný život s 

počítačem 

nutné se přihlásit v MěK 

Městská knihovna Nýrsko 

9. 9.  

Neděle 

NA SPRÁVNÉ ADRESE 

divadlo Holýšov 

Lesní divadlo Nýrsko 

11. 9. 

Úterý 

18.00 

VLASTIMIL VONDRUŠKA 

beseda se spisovatelem 

předprodej vstupenek v MěK Nýrsko 

Kulturní dům Nýrsko 

12. 9.  

Středa 

18.30 

MALOVÁNÍ PRO RADOST 

s Jitkou Chaloupkovou 

Městská knihovna Nýrsko 

22. 9.  

Sobota 
MINIKÁRY + GRADY ANN 

Hodousice 

22. 9.  

Sobota 
AKCE BURČÁK 

Lesní divadlo Nýrsko 

24. 9.  

Pondělí 

od 18.00  

a 19.00 

POWER JÓGA se Simonou Vybíralovou 

nutné se přihlásit v MěK 

Městská knihovna Nýrsko 

25. 9.  

Úterý 

16.30 

POHÁDKOVÉ ČTENÍ S VÍLOU  

A VÝTVARNOU DÍLNOU 

pro rodiče a děti 

Městská knihovna Nýrsko 

Bude 

upřesněno 
UKONČENÍ SEZONY NA KOUPALIŠTI 

nýrské koupaliště 

Bude 

upřesněno 

LogIQ 

hry a zábavné úkoly pro rozvoj dětského intelektu 

kapacita kroužku 15 dětí, 1. - 5. třída 

cena: 800 Kč/pololetí 

Městská knihovna Nýrsko 

Připravujeme…... 

2. 10.  

Úterý 

14.00 

VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA TŘETÍHO  

VĚKU 

studijní téma: České dějiny a jejich souvislosti II. 

studijní poplatek 300 Kč 

Městská knihovna Nýrsko 

3. 10. 

Středa 

15.00 

HRNEČEK 

HRavá NEvšední ČEtba Knih 

Městská knihovna Nýrsko 

6. 10.  

Sobota 

12.00 

BITVA U NÝRSKA 

rekonstrukce bitvy u Nýrska z roku 1468 

louka u Erbenovy ulice 

22. 7.  

Neděle 

 

FRAŠKA O KÁDI 

ROZMARNÉ CESTY OSUDU 

nýrští ochotníci 

Lesní divadlo Nýrsko 

4. 8. 

Sobota  

9.00 

NAGASAKY CUP 

memoriál Petra Zborníka v malé kopané 

Areál pod sjezdovkou 

4. 8.  

Sobota 

18.00 

OPLOVA DECHOVKA 

 

Bystřický park 

5. 8. 

Neděle 

 

POHÁDKA O LÍNÝCH STRAŠIDLECH  
divadelní spolek Kolár 

Lesní divadlo Nýrsko 

11. 8.  

Sobota 
TURISTIKA S PEPOU 

bude upřesněno 

18. 8.  

Sobota 
POUŤOVÉ POSEZENÍ 

Hodousice 

18. 8. 

Sobota 

9.00 

BYSTŘICKÁ TRAKTORIÁDA 

jubilejní 10. ročník 

Areál Bystřické traktoriády 

18. 8.  

Sobota 

20.00 

KABÁT REVIVAL + OHNIVÁ SHOW 

rocková zábava 

Areál Bystřické traktoriády 

18.-19. 8. 

Sobota  

Neděle 

POUŤOVÉ VESELÍ 

houpačky, kolotoče + výstava veteránů 

Zelená Lhota 

18. 8.  

Sobota 

20.00 

POUŤOVÁ ZÁBAVA 

 

Zelená Lhota 

1. 7.-  

16. 9.  

VELKÁ VÁLKA 

výstava 

Muzeum Královského hvozdu 

1. 7.  

Neděle 

DAŘBUJÁN A PANDRHOLA 

divadlo Nýrsko 

Lesní divadlo 

7. 7. 

Sobota 

20.30 

MASH 

rocková zábava 

Bystřický park 

14. 7.  

Sobota 

14.00 

ETERNAL HATE FEST 

metalový fest 

Areál pod sjezdovkou 

14. 7. 

Sobota 

15.00 

HLEDÁNÍ UKRADENÉHO KULOMETU 

 

Muzeum Královského hvozdu 

21. 7.  

Sobota 
TURISTIKA S PEPOU 

bude upřesněno 

21. 7. 

Sobota 

14.00 

SETKÁNÍ HARMONIKÁŘŮ 

 

Bystřický park 

21. 7. 

Sobota  

20.00 

JAKUB SMOLÍK 

koncert 

Areál pod sjezdovkou 
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Přehled akcí 

Kristýna Kváčová Vojtěch Suchý 

Vítání občánků 31. 5. 2018 



 15 

  

Vítání občánků 31. 5. 2018 

Petr Tichý 

Karel Černý 

Jan Miškovič 

Tomáš Korschinský 

Anna Blahníková 

Nella Vačková 
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UZÁVĚRKA : 

Zářijové číslo Nýrských novin  vyjde v pondělí 3. září 2018. 

Uzávěrka příjmu příspěvků od dopisovatelů je ve středu  

15. srpna 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.  

Nýrské noviny - 45. ročník 

Měsíčník města Nýrska 

Inzerce 

Počítačové kurzy pro seniory 

 

Městská knihovna Nýrsko již potřetí připravila pro 

seniory počítačový kurz. Během deseti lekcí se 

naučíte vše potřebné pro běžný život s počítačem: 

- základní obsluha, 

- vytváření složek, ukládání souborů, 

- internet a vyhledávání informací, 

- elektronická pošta (email), 

a mnoho dalšího. 

Kurz bude probíhat od 4. září 2018 každé úterý 

dopoledne v sále MěK. 

Přihlášky se přijímají v knihovně do 16. 8. 2018. 

Kurz je pro účastníky zdarma. 

BUĎTE VE SPOJENÍ SE SVĚTEM!!! 

Prodej   slepiček 
 

Červený Hrádek prodává slepičky Tetra hnědá,  

Dominant ve všech barvách  a slepičky Green 

Shell - typu Araukana. Stáří 14 - 19 týdnů.  

Cena 159 -195 Kč/ks. 

Prodej: 21. srpna 2018     

Nýrsko - u vlak. nádraží od 17.15hod. 

Výkup králičích kožek - cena dle poptávky.  

Info: Po-Pá 9.00-16.00 hod. 

Tel.: 601 576 270, 728 605 840 

www.drubezcervenyhradek.cz 

Nabídka kurzu 


