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Aktuality z radnice 

Plynová kotelna bude od září 

v provozu 
O celkové rekonstrukci tepelného hospodářství jsme informovali 

v minulých číslech. Ve výměníkové stanici probíhá výstavba 

plynové kotelny. Práce zde probíhají podle odsouhlaseného plá-

nu a brzy by mělo dojít k ukončení. Plynová kotelna by měla být 

spuštěna do zkušebního provozu v polovině září. Díky tomu bu-

dou moci pokročit do závěrečné fáze i práce na uhelném zdroji. 

Budou demontovány posledních dva staré kotle a bude nainsta-

lováno silo na popílek. Město se zasadilo o to, aby odstávky tep-

la byly minimální nebo byly v době, kdy je nejmenší odběr,  

tj. v nočních hodinách. 

Kalamita kůrovce není na ústupu  

Před nedávnem jsem informoval o stavu lýkožrouta 

smrkového (kůrovce) v našich lesích. Připomenu, že 

loňský začátek kalamity jsme zvládli velmi dobře. 

Bohužel letošní kumulace negativních vlivů na stav 

lesa se projevuje i u nás. Díky malému množství 

vláhy nemají stromy dostatek mízy, která je největším 

ochráncem proti všudypřítomnému broukovi. Tak ja-

ko loni je letošní rok semenným rokem a stromy čer-

pají zbytek mízy do šišek a dochází k dalšímu oslabo-

vání celého systému stromů. Navíc příznivé podmín-

ky pro líhnutí kůrovce způsobují, že se nelíhne pouze 

ve dvou a třech termínech, ale líhnutí probíhá konti-

nuálně. To vše jsou faktory, které se podepisují na 

stavu lesního porostu. Při návštěvě lesa 13. srpna jsme 

spolu s odborným lesním hospodářem panem  

Ing. Švojgrem prošli porosty nad kasárny směrem ke 

sjezdovce. U paty krásně zelených smrků jsme viděli 

množství pilin, což je neklamným znamením přítom-

nosti kůrovce. Takto je zasažena plocha cca 1 ha zhru-

ba 70letého smrkového porostu, která bude muset být 

celá v nejbližších dnech vytěžena. Pokud se to nepo-

daří, hrozí nebezpečí vyrojení další generace kůrovce. 

Když pominu škodu ekonomickou, objevuje se druhá, 

tou je celkové oslabení lesa v této části porostů. Rov-

něž značný dopad bude i do rekreační funkce lesa, 

protože takto zasažená místa budou určitou dobu uza-

vřena, a to i po dobu dalších činností, kterými je vý-

stavba a oplocování nových kultur. Vzhledem k této 

informaci si dovolím požádat návštěvníky městských 

lesů, aby respektovali zákazem označená místa a do 

těžených porostů nevstupovali. 

Text + foto: Soňa Klugová, red. 

Text: Miloslav Rubáš, starosta 

Foto: Lesy ČR 
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  Aktuality 

Jak to bude s kontejnery u COOPu?  

Když se přijede do Nýrska od Klatov, ten nepořádek bije do 

očí. V dřívějším čísle Nýrských novin se psalo o odpadech 

v našem městě. Na ten popud a na to, jak se lidé chovají, se 

Město Nýrsko rozhodlo zakročit a nechalo odvézt kontejnery 

od COOPu. Jaký to mělo důvod? I když tam byly kontejnery, 

vznikala tam skládka a nepořádek. Lidé vyhazovali do plasto-

vého odpadu i železo, komunální odpad a další, který tam 

samozřejmě nepatří. Technické služby dvakrát až třikrát týd-

ně tento nepořádek uklízely. Město Nýrsko nechalo kontejne-

ry přemístit na jiná místa ve městě. Byla i prodloužena otvíra-

cí doba sběrného dvoru ve středu od 9 do 13 hodin, aby 

všichni měli možnost odvézt věci tam, kam patří. Nemusíme 

se tedy bát, že bude nedostatek kontejnerů, ba naopak budou 

posíleny po městě. 

Osvětlení na koupališti je 

třeba  

Články: Soňa Klugová, red. 

Na sociálních sítích se rozvinula v posledních 

dnech diskuze o osvětlení. „Proč je 

v podvečer a v noci osvětleno koupaliště, kde 

nikdo není? Proč není osvětlena in-line dráha, 

kde bychom mohli i večer jezdit?“ Odpověď 

je jednoduchá. Na koupališti se svítí, jelikož 

je tam hodnota majetku kolem 30 až 35 milio-

nů korun a musí být zajištěna jeho ochrana. 

Jednak tam chodí Městská policie Nýrsko na 

kontroly, ale i státní policie. Na in-line dráze 

se nesvítí, protože většina chodí sportovat za 

dne, a tak to není třeba. Během léta je dlouho 

světlo i v podvečer. 

Hasiči slavnostně otevřeli nově zrekonstruovanou  

hasičskou zbrojnici 

Jan Kolář, SDH Nýrsko 

V minulých číslech Nýrských novin jste již byli infor-

mováni o probíhající rekonstrukci  naší hasičské 

zbrojnice v Nýrsku. Samotná rekonstrukce byla rozlo-

žena do dvou let a mimo přístavby nových garáží 

v zadní části areálu došlo také k rozsáhlé opravě stá-

vající budovy. V průběhu opravy bylo zjiště-

no, že je naprosto nevyhovující strop velké-

ho sálu nad garážemi, a tak z hlavní budovy 

zůstaly nakonec v podstatě jen obvodové zdi. 

Vše ostatní včetně kompletní střechy je no-

vé. Stavba byla dokončena podle plánu  

a slavnostní otevření nově zrekonstruované 

zbrojnice proběhlo v sobotu 14. července, 

kterého se mimo starosty Ing. Rubáše, mís-

tostarostky p. Hladíkové a několika zastupi-

telů zúčastnilo i několik pozvaných hostů. 

Hasičský záchranný sbor zde zastupoval ve-

litel požární stanice z Klatov mjr. Bc. Miro-

slav Marek. Za okresní sdružení hasičů se 

zúčastnil náměstek Jan Rayser. Akci podpo-

řil svojí přítomností také dlouholetý hasič a senátor 

Jan Látka. Na slavnostní otevření byli také pozváni 

zástupci naší spřátelené obce Neukirchen beim Heili-

gen Blut, kterou zde zastupoval místostarosta  

p. Kerscher  a velitel hasičů p. Bartl. Samozřejmostí 

pak byla přítomnost zástupců firmy Lesní stavby, kte-

rá rekonstrukci prováděla, a pochopitelně také členů 

našeho hasičského sboru. Po slavnostním přestřižení 

pásky proběhla prohlídka celé hasičské zbrojnice, kde 

členové našeho sboru společně se starostou Ing. Rubá-

šem hostům detailně představili rozsah rekonstrukce  

a vzhled nových prostor. Na vystavených fotografiích 

bylo také možné zhlédnout jak stav před rekonstrukcí, 

tak i samotný průběh rekonstrukce. Na závěr můžeme 

konstatovat, že se rekonstrukce podle našeho názoru 

opravdu vydařila, a věříme, že naše zbrojnice tak bude 

opět po řadu let sloužit svému účelu. Díky nové fasá-

dě se také stala zajímavou a hezkou budovou. 

Foto: Soňa Klugová, red. 
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Úspěšná letní sezona na koupališti 
Na koupališti jsme zažili úspěšnou druhou sezonu. 

Již v červnu proběhlo zábavné odpoledne, kdy pro 

děti byla připravena řada soutěží ve vodě, ale i na 

suchu a zájemci si mohli vyzkoušet také aquazumbu. 

Vydařená sezona byla především díky tropickým tep-

lotám, které začaly koncem července a pokračovaly  

i v srpnu. A tak již v polovině srpna byla překonána 

návštěvnost z minulé sezony. Stejně jako minulý rok, 

tak i letos byl nejnavštěvovanější den 1. srpen. Horké 

dny byly ideální pro koupání, ale naopak přinesly 

více práce zaměstnancům koupaliště, jelikož závlaha 

trávníku probíhala denně a také úprava vody v těchto 

dnech byla náročnější. V měsíci září bude koupaliště 

otevřené v závislosti na počasí v týdnu od 13:00 do 

19:00 a o víkendu od 10:00 do 19:00 hodin.  
Článek: Lucie Jandová, správa sportovišť 

Foto: Soňa Klugová, red. 

Práce na bytovém domě se chýlí ke konci 

Spádové obce: Zelená Lhota 

Spádové obce 

Jak si jistě většina z vás všimla, práce na bytovém 

domě se chýlí ke konci. Venku probíhají práce na 

okolním prostředí domu a výstavba parkovacích míst. 

S vysázením zeleně dodavatel počká až na období, 

které bude pro tuto činnost příznivější, tj. po zavlažení 

země. Ve vnitřních prostorách dodavatelské firmy 

montují zábradlí, dokončují balkony, pokládají podla-

hy a montují kuchyňské linky. V prvních čtrnácti 

dnech měsíce září proběhne montáž výtahu. Na kon-

trolním dnu, kterého jsem měla možnost se účastnit, 

byl dojednán i předběžný termín na provedení ko-

laudace díla. Ta je plánována na 20. září a poté budou 

byty přidělovány novým nájemníkům. 

Zelená Lhota leží nedaleko Nýrska a vodní nádrže  

směrem na Železnou Rudu. První písemná zmínka  

o vesnici pochází z roku 1543. Pan Zach a pan Kali-

anko nám odpověděli na pár otázek. 

Jak se zasadilo město Nýrsko o zvelebení vesnice? 

„V poslední době největší akcí tady byla výstavba 

kanalizace. Pak mi pan starosta slíbil nově vyasfalto-

vat čtyři cesty.  Jednalo se o cesty přes ves, na nádra-

ží, za potokem. Všude, kde se dělala kanalizace, se 

udělala tak nová cesta. Město nám vždy ve všem vy-

šlo vstříc. Když jsme opravovali hasičskou zbrojnici, 

klubovnu v ní, krov, se vším nám pomohli. Když se 

dělal vodovod, bylo nám dovoleno zavést vodu i do 

hasičské zbrojnice, abychom tam mohli udělat sociál-

ky.“ 

Je něco, co tady ve vesnici chybí? 

„Rádi bychom nějaké místo, kde bychom se mohli 

scházet ve větším počtu. Hasičská zbrojnice je malá, 

vejde se tam tak 25 lidí. Teď tady na návsi není, kde 

se scházet. Hospoda, co tu byla, je zrušená. Chtěli by-

chom tedy nějaké zázemí, kde by se lidé mohli potkat, 

například v zimě. Mohly by se tam pořádat akce. Sta-

čilo by nám něco takového, jako mají ve Skelné Huti. 

Malý sál s výčepem. Starosta říkal a má pravdu, že by 

to nemělo až tak velké využití. I kdyby se tam udělalo 

tak deset akcí do roka, nemuselo by to být špatné. Ale 

je to takové moje přání a doufám, že jednou něco ta-

kového u nás ve vsi bude.“ 

Jaké akce ve vsi pořádáte? Na to, že jste vesnice, 

máte mnoho akcí. 

„Ano, máme jich hodně. Začínáme masopustem, pak 

slavíme MDŽ, májku, pořádáme střelbu ze vzduchov-

ky, pouť, hasičskou soutěž. Dělalo se i letní kino.  

V zimě máme zase běh na lyžích. Na Vánoce se spo-

lečně sejdeme na vánoční besídce na návsi. Někdo 

něco přinese a popovídáme si. Nad ohněm se vaří sva-

řák. Je to pěkné. Tady není nouze o akce, jen je tu 

problém, že lidé tolik chodit nechtějí. Ale jak jsem 

viděl, není to problém jen u nás.“ 

Soňa Klugová, red. 

Soňa Klugová, red. 
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  Rozhovor 

Rozhovor se starostou: Jak vidím konec volebního období  

Pokračování na straně 6 

Pane starosto, blíží se konec volebního období. Co 

to pro vás znamená? 

„Ano, máte pravdu. Blíží se konec tohoto volebního 

období a pro mě to znamená ohlédnutí se zpátky. Tyto 

čtyři roky bych rozdělil do dvou částí. První se týká 

každodenního života nás všech. Dle mého názoru se 

nám podařilo udržet příznivé podmínky pro život 

v našem městě. Zásadním způsobem jsme nezvedli 

poplatky za služby a ani nájmy. Podle cenových map 

se naše město pohybuje ve spodních příčkách nákladů 

na provoz domácností a i v budoucnu není zapotřebí 

zásadním způsobem tento stav měnit. Druhou část 

bych nazval zlepšení podmínek pro společný život 

v našem městě. I tady jsme výrazně pokročili vpřed. 

Naše vybavení pro volnočasové aktivity nám mohou 

závidět mnohá větší města. Navíc město je tak ekono-

micky silné, že provozní náklady zvládne a nemusí je 

ve výrazné míře přenášet na vstupné do těchto zaříze-

ní.“ 

Jak se vám spolupracovalo se zastupiteli? 

„To je zajímavá otázka. Víte, že před posledními vol-

bami probíhal poměrně vyhrocený předvolební boj, 

který povětšinou končil konstatováním, že na úřadě 

pracují nekvalifikovaní pracovníci, že výběrová řízení 

jsou netransparentní apod. Jsem rád, že mohli i noví 

zastupitelé posoudit při účasti v jednotlivých výběro-

vých komisích jednotlivé postupy a i způsob práce 

pracovníků úřadu. O to více mě těší, že jsem nezazna-

menal žádnou stížnost na probíhající procesy. To, co 

mě zvláště potěšilo, byla skutečnost, že po velmi dis-

kutované výměně provozovatele na kotelně jsem na 

žádném veřejném zasedání nezaznamenal připomínku 

od zastupitelů ani občanů.“ 

To znamená, že se na úřadě nic nedělo? 

„Spíše naopak. Na úřadě jsme přivítali čtyři nové za-

městnance. Do starobního důchodu odešli tajemník 

pan Janoušek a pracovník životní prostředí pan Sou-

šek. Nastoupila paní Blanka Kinská a paní Michálko-

vá, která bohužel po půl roce skončila. Tu nahradila 

paní Jana Koreňová. Na administrativní pozici do úse-

ku investic nastoupila slečna Klára Jandová. Finanční 

odbor posílila paní Petra Preslová. A aby změn nebylo 

málo, paní Volmútová nastoupila na mateřskou dovo-

lenou. Takže změn poměrně mnoho, nicméně všichni 

pracovníci se snažili o to, aby se to na výstupech je-

jich práce projevilo co nejméně. Myslím, že velký 

vliv na zvládnutí celého procesu měly i dobré kolegi-

ální vztahy a vzájemná pomoc mezi odbory města.“ 

To vypadá, jako kdyby se úřadu problémy vyhýba-

ly. 

„To v žádném případě. Bohužel u nás končí  

a po úřední stránce začíná celá řada sousedských spo-

rů. Těchto sporů v polední době výrazně přibývá. 

Stejně tak, jak v minulých letech přibývala nesmyslná 

legislativa, přibývají v současné době kontroly snad 

na všechno. Vrcholem bylo zavedení GDPR, které 

kromě finančního vydání města nepřineslo jednotli-

vým občanům zhola nic.“ 

Jste ve funkci páté volební období. Co bude dál? 

Budete opět kandidovat v blížících se volbách? 

„Máte pravdu. Dvacet let je dlouhá doba a mnohé se 

změnilo. Tam, kde dříve stačil blok a pero, dnes musí 

být počítač, zabezpečené údaje a další v mnoha přípa-

dech zcela nesmyslná opatření a nařízení. Nicméně 

pokud člověk i v tomto období používá zdravý selský 

rozum, najde mnoho řešení, která pomohou dobré vě-

ci. A co mě na této práci baví? Je to pocit, že mohu 

ovlivnit rozvoj našeho města, že se podaří opravit 

chodník, po kterém se léta nedalo chodit, že postaví-

me či opravíme zázemí pro jednotlivé spolky, které 

v rámci dobrovolnosti vyvíjí činnost, kterou mnozí 

ocení, až když ji nutně potřebují. A na druhou část 

otázky odpovím jednoduše a přímo – ano, budu. Záro-

veň dodávám, že pro mě je to poslední období, do kte-

rého jdu jako lídr našeho sdružení.“ 

Co plánujete do dalších let v případě zvolení? 

„V našem sdružení Volba pro Nýrsko a spádové obce 

jsme s přípravou voleb začali již začátkem roku. Sna-

žili jsme se zanalyzovat celé období a soustředili jsme 

se na to, co nabídnout našim potencionálním voličům. 

Kandidátku jsme rovněž omladili doplněním o mladé 

a spolehlivé lidi, kteří prokázali svoje schopnosti při 

loňských slavnostech nebo při řízení městských orga-

nizací. Myslím, že můžeme oslovit celé spektrum vo-

ličů.  

V první řadě chceme zachovat finanční stabilitu měs-

ta, což má vliv na celou řadu zdánlivě nesouvisejících 

věcí, kterými jsou platby za služby, teplo, nájmy 

apod. V druhé řadě se budeme věnovat našemu ná-

městí. Budeme řešit jeho architektonickou podobu  

a dořeším i stavební úpravy budov na něm.  
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  Rozhovor 

Při údržbě majetku se zaměříme na rekonstrukci kul-

turního domu, která bude rozložena do celých čtyř let. 

V příštím roce zahájíme práce na vodovodu 

v Hodousicích a v následném roce začneme s opravou 

Žižkovy ulice. Návrhů je celá řada a my je představí-

me v našich předvolebních materiálech.“ 

Pane starosto, máte nějaký vzkaz pro občany naše-

ho města? 

„Ano, přání mám několik, nicméně dvě vyslovím na-

hlas a souvisí s tím, o čem jsem již hovořil. Přál bych 

si více mezilidské tolerance a ohleduplnosti. Bohužel 

se mi zdá, že z mnoha stran jsme vystavováni velké-

mu tlaku vedoucímu ke vzájemné konfrontaci, což 

následně vyvolává celou řadu svárů a sporů kvůli ma-

ličkostem. Městu přeji další všestranný rozvoj a jeho 

občanům zdraví a štěstí.“ 

Děkujeme za rozhovor a přejeme mnoho štěstí ve 

volbách. 
Soňa Klugová, red. 

Oznámení o době a místě konání voleb na území města Nýrska 
pro volbu do zastupitelstva města Nýrska a zároveň voleb  

do Senátu Parlamentu ČR ve dnech 5. a 6. října 2018 
a případně do druhého kola senátních voleb  

ve dnech 12. a 13. října 2018 
Rozhodnutím prezidenta republiky uveřejněným 

ve Sbírce zákonů ČR pod č. 85/2018 Sb., byly dne 

31. května 2018 vyhlášeny volby do Senátu Parla-

mentu ČR, do zastupitelstev obcí a zastupitelstev 

městských obvodů a městských částí ve statutár-

ních městech a do Zastupitelstva hlavního města 

Prahy a zastupitelstev jeho městských částí. 

Kdy můžete volit? 

Volba do zastupitelstva města Nýrska a Senátu Parla-

mentu ČR se uskuteční: 

v pátek dne 5. října 2018 od 14.00 do 22.00 hodin, 

v sobotu dne 6. října 2018 od 08.00 do 14.00 hodin, 

popř. 2. kolo senátních voleb: 

v pátek dne 12. října 2018 od 14.00 do 22.00 hodin, 

v sobotu dne 13. října 2018 od 08.00 do 14.00 ho-

din. 

Kde budete volit? 

Volební okrsek č. 1: 

volební místnost: Městský úřad, Náměstí 122, 340 

22 Nýrsko 

- pro voliče s trvalým pobytem v Nýrsku ulice: Dob-

rovského, Domažlická, Erbenova, Hodousická, Chod-

ská, Kaplířova, Klatovská, Křižíkova, Luční, Nádraž-

ní, Náměstí, Raisova, Riegrova, Rybářská, Strážov-

ská, Školní, U Banky, U Radnice, Úzká, V Lukách, 

Vrchlického, neurčená ulice - čp. 853, čp. 864, čp. 

927, čp. 603, čp. 949 

Volební okrsek č. 2: 

volební místnost: Kulturní dům, Prap. Veitla 23, 

340 22 Nýrsko 

- pro voliče s trvalým pobytem v Nýrsku ulice: Jaho-

dová, Jiráskova, Klostermannova, Kpt. Kufnera, 

K Zahradám, Milenecká, Práce, Prap. Veitla, Sídliště 

I, Sídliště II, Vančurova, Thámova, neurčená  

ulice -  čp. 778, čp. 925, čp. 932 

- pro voliče s trvalým pobytem ve Staré Lhotě 

Volební okrsek č. 3: 

volební místnost: Základní škola, Komenského 

250, 340 22 Nýrsko 

- pro voliče s trvalým pobytem v Nýrsku ulice: Baaro-

va, Boženy Němcové, Československých legií, Dvo-

řákova, Elišky Krásnohorské, Havlíčkova, Husova, 

K Cihelně, Karla Čapka, Karla Hynka Máchy, Kollá-

rova, Komenského, Mikoláše Alše, Nerudova, Palac-

kého, Petra Bezruče, Pod Lesem, Smetanova, Šmilov-

ského, Šumavské nábřeží, Tylova, Tyršova, Žižkova, 

neurčená ulice - čp. 915, čp. 926, čp. 964 

Volební okrsek č. 4: 

volební místnost: Bystřice nad Úhlavou  

čp. 31 – hasičská zbrojnice 

- pro voliče s trvalým pobytem v Bystřici nad Úhla-

vou, Starý Láz 

Volební okrsek č. 5: 

volební místnost: Hodousice - společenská místnost 

na Řáholci 

- pro voliče s trvalým pobytem v Hodousicích a Bla-

tech 

Volební okrsek č. 6: 

volební místnost: Zelená Lhota - hasičská zbrojni-

ce 

- pro voliče s trvalým pobytem v Zelené Lhotě 

Kdo může volit a za jakých podmínek? 

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže 

svoji totožnost a státní občanství České republiky,  

a to buď platným občanským průkazem, nebo cestov-

ním pasem České republiky, a kdy dosáhl alespoň 

druhý den voleb prvního kola volby do zastupitelstva 

a senátních voleb (tj. 6. října) věku nejméně 18 let. Ve 

druhém kole může volit i občan, který alespoň druhý 

den konání druhého kola volby do Senátu Parlamentu 

ČR dosáhl věku 18 let (tj. 13. října). 

 

Volby 
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  Volby 

Způsob hlasování 

Po opuštění prostoru určeného pro vložení hlasovací-

ho lístku do úřední obálky vloží volič tuto obálku 

s hlasovacím lístkem před okrskovou volební komisí 

do volební schránky. 

Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípust-

né. S voličem, který nemůže sám vybrat hlasovací lís-

tek pro zdravotní postižení nebo z jiných důvodů, ne-

může číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro 

vložení hlasovacího lístku do úřední obálky přítomen 

jiný volič, nikoli však člen okrskové volební komise,  

a voličem vybraný lístek za něj vložit do úřední obál-

ky a popř. i úřední obálku vložit do volební schránky. 

Přenosná volební schránka 

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravot-

ních důvodů, obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou 

volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební 

místnost, a to pouze v územním obvodu volebního 

okrsku, pro který byla okrsková volební komise zříze-

na. V takovém případě okrsková volební komise vyšle 

k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, 

úřední obálkou a hlasovacími lístky. Při hlasování po-

stupují členové volební komise tak, aby byla zachová-

na tajnost hlasování. Mimo území České republiky 

nelze do přenosné volební schránky hlasovat. 

O přenosnou volební schránku mohou voliči požádat 

před konáním voleb Městský úřad v Nýrsku na tel. 

čísle 376 555 611. 

Jak získáte hlasovací lístky? 

Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede 

dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič 

může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti. 

Další informace se dozvíte z letáku, který bude vlo-

žen do obálky společně s hlasovacími lístky. 

  
Registrované kandidátní listiny do komunálních voleb 5. a 6. října 2018 v rámci registračního úřadu 

Nýrsko 
  

  
Obec 

  
Název volební strany 

  

  
Lídr volební strany 

DEŠENICE 
  

Sdružení nezávislých kandidátů Dešenicka Roman Zach 

Sdružení nezávislých kandidátů 2018 PhDr. Lenka Sýkorová 

Komunistická strana Čech a Moravy RSDr. Jan Rejfek 

HAMRY 
  

Hamry 2018 Petr Křovina 

Sdružení nezávislých kandidátů – Hamry Marek Coufal 

Sdružení nezávislých kandidátů Hamry I. Miroslav Kroupa 

CHUDENÍN 
  

Nezávislí I Ing. Jaroslav Bouzek 

Skelná Huť Petr Bláha 

Nezávislí kandidáti - Chudenín Jan Lepší 

Nezávislí kandidáti 11 Luboš Hošek 

Česká strana sociálně demokratická Mgr. Šárka Rašková 

SNK Šumava Antonín Prančl 

Sdružení nezávislých kandidátů Chudenín 

I. 
Karel Netrval 

NÝRSKO 
  
  

Komunistická strana Čech a Moravy Karel Štěpán 

Volba pro Nýrsko a spádové obce Ing. Miloslav Rubáš 

ANO 2011 Ing. Bc. Miroslava Irlbeková 

Křesťanská a demokratická unie  

- Československá strana lidová 
Ing. Jana Hošková 

Občanská demokratická strana Jakub Maglovský 

Blanka Kinská, tajemnice 
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Víte, že… 

• 12. září 1938 na sjezdu NSDAP v Norimberku Hitler 

zaútočil proti Československu, což podnítilo sudetské 

Němce k vyvolání puče v českém pohraničí. 

• 19. září 1938 Velká Británie a Francie vyzvaly česko-

slovenskou vládu, aby odstoupila Německu pohraniční 

oblasti s více než 50 % německého obyvatelstva. 

• 30. září 1938 československá vláda přijala mnichovský 

diktát a postoupila Sudety Třetí říši. 

○ Josef Váchal (1884–1969) byl šumavský umělec - ma-

líř, dřevorytec, spisovatel a satirik, řezbář, tiskař a kni-

hař. Se svou přítelkyní Annou Mackovou, grafičkou, 

procestoval celou Šumavu od Železnorudska, Povydří, 

Prášilska k Strážnému, příhraniční Šumavu až k Lipnu. 

Poznávali i šumavské podhůří. Východiskem 

k Železnorudsku jim zpravidla bylo město Nýrsko. 

V roce 1930 dokončil podstatnou část dosavadního díla 

v cyklu barevných dřevorytů, který doplnil textem. Na-

zval jej „Šumava umírající a romantická“. 

Kultura 

Pouťové posvícení v Zelené 

Lhotě a v Hodousicích  

Začíná pouťové období, které se blíží i u nás 

v Nýrsku. Mezi prvními ale pouť oslavili 

v Hodousicích a v Zelené Lhotě. Obě poutě se 

uskutečnily 18. — 19. srpna. Každá vesnice si 

pouť oslavila jinak, ale jedna věc zůstala stejná. 

Všichni se společně sešli, aby si popovídali  

a užili si zábavu. 

V Zelené Lhotě se na návsi sjely kolotoče a byl 

připraven i program. Děti si užívaly zábavu, ro-

diče a postarší občané se sešli ve stanech na kus 

řeči. Kolem 18. hodiny vystoupily mažoretky 

Ametyst a o hodinu později měli vystoupení 

Grandi. Jelikož jejich převážná část se rekreova-

la, vystupovali jen v šestičlenné sestavě na 

skladbu, se kterou soutěžili i na mistrovství. Ve-

čer se konala pouťová zábava. 

V Hodousicích se sešli na pouťovém posezení na 

Řáholci až večer v osm hodin. Grilovalo se, pilo 

a k zábavě hrála oblíbená šumavská kapela 

Obšuka. 

Věříme, že si všichni toto pouťové posvícení 

užili. Nyní se už můžeme těšit na pouť v Nýrsku, 

která se bude konat 13. – 14. října. Nebudou 

chybět stánky ani pouťová zábava. 

Pouťové posezení na Řáholci v Hodousicích. 

Vystoupení Grandů na pouti v Zelené Lhotě. Děti si užívaly radost na atrakcích. 

Soňa Klugová, red. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1rodn%C4%9B_socialistick%C3%A1_n%C4%9Bmeck%C3%A1_d%C4%9Blnick%C3%A1_strana
https://cs.wikipedia.org/wiki/Norimberk
https://cs.wikipedia.org/wiki/Adolf_Hitler
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sudet%C5%A1t%C3%AD_N%C4%9Bmci
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sudet%C5%A1t%C3%AD_N%C4%9Bmci
https://cs.wikipedia.org/wiki/Spojen%C3%A9_kr%C3%A1lovstv%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Francie
https://cs.wikipedia.org/wiki/N%C4%9Bmecko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_vl%C3%A1d_%C4%8Ceskoslovenska
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mnichovsk%C3%A1_dohoda
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mnichovsk%C3%A1_dohoda
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sudety
https://cs.wikipedia.org/wiki/Nacistick%C3%A9_N%C4%9Bmecko
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  Kultura 

Za poznáním k sousedům  

Mezi členskými obcemi Akčního sdružení Královský 

hvozd a Dobrovolným svazkem obcí Úhlava (dále jen 

DSO) probíhá dlouholetá přeshraniční spolupráce. 

Členskými obcemi DSO jsou Nýrsko, Janovice na 

Úhlavou, Hamry, Chudenín, Dešenice, Strážov a Vše-

ruby. Akční sdružení Královský hvozd tvoří Neukir-

chen beim Heiligen Blut, Lam, Arrach, Lohberg  

a Eschlkam. 

V letošním roce získali DSO a Akční sdružení Krá-

lovský hvozd dotaci na projekt přeshraničních pozná-

vacích exkurzí z Evropského fondu pro regionální 

rozvoj. Zájemci z jednotlivých členských obcí tak bu-

dou mít možnost navštívit zajímavosti, muzea nebo 

památky u našich sousedů.  Celkem se uskuteční čtyři 

exkurze, dvakrát navštívíme sousední bavorské obce  

a dvakrát se přijedou podívat naši sousedé k nám. 

První exkurze se uskuteční v sobotu 22. září 2018. 

Přesný popis trasy, čas a místo odjezdu budou upřes-

něny v prvním zářijovém týdnu, informace naleznete 

ve vývěskách, na webových stránkách a v informač-

ním centru. Exkurze nejsou náročné a jsou vhodné 

zejména pro rodiny s dětmi. Doprava na exkurze a 

vstupné do objektů je pro účastníky zdarma. Na každé 

exkurzi bude zajištěno malé občerstvení. 

Poslední říjnový víkend pak přivítáme návštěvu 

z Bavorska u nás a další dvě exkurze se uskuteční na 

jaře roku 2019. 

Z fotografií vzniklých v rámci exkurzí bude sestaven 

kalendář na rok 2020, který pak bude zdarma 

k dispozici v jednotlivých obcích. 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií  

z Evropského fondu pro regionální rozvoj. 

Jana Kolářová 

4. ročník „Šumavského štrúdlování" 

Vůně pečených jablek, cukr, skořice, možná i trochu 

rumu… 

Ať se nám to líbí, nebo ne, den se pomalu krátí. Brzy 

přijdou dlouhé podzimní večery a k těm neodmyslitel-

ně patří kousek pořádného jablečného štrúdlu a hrnek 

teplého dobrého čaje, silné kávy nebo voňavého gro-

gu. 

Pečete štrúdl? 

Od září do listopadu každý týden, nebo jen jedenkrát 

za sezonu? 

Máte recept, který se dědí z generace na generaci? 

Zkoušíte podle internetu, kamarádek nebo časopisů? 

Neváhejte! 

Přihlaste svůj štrúdl v sobotu 6. října 2018 do dalšího 

ročníku soutěže o NEJ štrúdl do Šumavského štrúdlo-

vání. 

Jak? 

Stačí, když v sobotu 6. října 2018 v době mezi 14.00  

a 15.00 hodinou přinesete 2 rukávy jablečného štrúdlu 

přes délku plechu a napsaný recept do Domu sv. Vin-

tíře v Dobré Vodě u Hartmanic a zůstanete do 16:00 

hodin na vyhlášení. 

A hlavní cena? 

Vyhlídkový let nad Šumavou v termínu dle domluvy 

s pilotem Milanem Legátem (mimochodem loňská 

vítězka z Annína si let maximálně pochvalovala). 

Kromě NEJ  štrúdlu budou ohodnoceny i další 4, tak-

že celkem prvních 5 míst. 
 

PROGRAM letošního štrúdlování: 

14:00 – 15:00 hodin - přejímka soutěžních štrúdlů  

a receptů 

15:00 – 15:45 hodin - porota má plno velmi příjemné 

práce 

koncert studentů a pedagogů ZUŠ Sušice v kostele sv. 

Vintíře v Dobré Vodě 

16:00 hodin -  vyhlášení výsledků a předání cen 

16:30 – 18:30 hodin - Vintířova kavárnička, ochutnáv-

ka soutěžních štrúdlů v Domě sv. Vintíře 

Tříčlenná porota bude tradičně hodnotit chuť, vzhled  

i vůni, jak se štrúdl dá krájet a servírovat (aby se ne-

drobil, nerozsypal, netrhal,…). V porotě byl vždy je-

den člen profesionální cukrář nebo kuchař a stejně 

tomu bude i letos. 

Po dobu, co bude porota ochutnávat a hodnotit, je při-

praven pro soutěžící a návštěvníky Vintířovy kavár-

ničky i Dobré Vody v kostele sv. Vintíře hodnotný 

program pedagogů a studentů Základní umělecké ško-

ly Fr. Stupky ze Sušice pod vedením ředitelky paní 

Mileny Naglmüllerové. Věřte, že tento program bude 

velkým kulturním zážitkem. Moc bychom přáli účin-

kujícím plně obsazený kostel – vstupné je dobrovolné. 

Zkrátka přijet do Dobré Vody můžete v sobotu 6. října 

2018 na celé odpoledne. 

Tak co, milé kuchařky i kuchtíci, už přemýšlíte, jaké 

těsto připravíte? Bude letos ten vítězný štrúdl tažený, 

tvarohový, zadělávaný jogurtem, podmáslím, či pi-

vem, jako tuk použijete tradiční máslo, sádlo, nebo 

dokonce majonézu? Nebo letos bude těsto dietní? 

Těšíme se na vás! 

Udělejte si tentokrát čas na celé odpoledne a přijeďte! 

Soňa Hladíková, místostarostka 
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  Kultura 

Kulturní vyžití v knihovně  

První pololetí letošního roku bylo v městské knihovně 

bohaté na příležitosti k setkávání se se zajímavými 

lidmi a načerpání nových vědomostí a zajímavostí 

z různých oblastí. Po doplnění vzdělání, rozšíření vě-

domostí či získání dovedností zatoužil 1 001 návštěv-

ník na 87 akcích. O zábavu a kulturní zážitky projevi-

lo zájem 1 904 lidí účastí na 24 akcích. 

Z pravidelných činností jme-

nujme pro dospělé kurzy Ma-

lování pro radost, Virtuální 

Univerzitu třetího věku, lekce 

power jógy. Pro děti probíha-

ly dvě volnočasové aktivity,  

a to LogIQ a HRNEČEK. 

První je určena zvídavým, 

nadaným dětem prvního stup-

ně, které mají rády hry a zá-

bavné úkoly sloužící 

k rozvoji dětského intelektu. 

Ve druhém případě se jedná o 

aktivitu upevňující správné návyky čtení, rozvoj čte-

nářských dovedností, umění mluvit, vyprávět příběhy 

a sdílet zážitky.  Oba tyto kroužky budou probíhat i 

v novém školním roce a již nyní se můžete přihlašovat 

v městské knihovně, neboť kapacita je omezená.  Žáci 

základních škol při pravidelných knihovnických lek-

cích prohlubují znalosti o různých literárních útva-

rech, pronikají do světa fantazie, procvičují vyhledá-

vání informací v knihách, poznávají tvorbu spisovate-

lů pro děti. Nezapomněli jsme ani na naše nejmenší 

čtenáře, pro které je desetkrát v roce připraveno spo-

lečné odpolední pohádkové čtení doplněné 

o výtvarnou dílnu. 

Co se jednorázových akcí týče, cestovali jsme do La-

daku, nahlédli jsme do historie Nýrska na konci druhé 

světové války, seznámili se s místními židovskými 

památkami a s odborným výkladem prozkoumali ži-

dovský hřbitov. Poznali jsme velikonoční tradice na-

šich předků, pobavili jsme se při divadelním předsta-

vení Tchýně na zabití a zazpívali a zatančili si spolu 

s Domažličankou a kapelou 35. pěšího pluku. Děti 

zhlédly pohádku o hastrmanovi a výstavu ilustrací ke 

knize spisovatelky Kláry Smolíkové, která připravila 

poutavé besedy a zábavnou formou seznámila žáky 

s historickými fakty, vědeckými vynálezy a s tím, jak 

se dělá komiks. Nechyběly ani tradiční čarodějnický 

rej a Noc s Andersenem, při níž jsme vysadili již os-

mý strom Pohádkovník. Celkové výdaje na tyto kul-

turní a vzdělávací akce činily 128 872 Kč a příjmy se 

díky vaší hojné návštěvnosti 

vyšplhaly na 145 030 Kč. Je 

to poprvé za třináct let, kdy je 

rozdíl mezi těmito hodnotami 

kladné číslo. 

A co jsme pro vás připravili 

na druhé pololetí? V říjnu se 

vrátíme do roku 1918 a při 

besedě se dozvíme, jaké po-

měry vládly v Nýrsku v této 

době. Vzpomínku na založení 

republiky završíme zasaze-

ním lípy, které slavnostní sal-

vou z pušek a kanónu doprovodí Privilegovaný měš-

ťanský střelecký sbor ze Stříbra, tzv. ostrostřelci. Malí 

milovníci pohádek se setkají při divadelním předsta-

vení s maxipsem Fíkem a měsíc zakončíme Tvořivou 

nedělí na téma Podzimní a zimní vyrábění, kde si opět 

můžete vlastnoručně vyrábět předměty rozmanitými 

technikami  

a z různých materiálů. V listopadu k nám zavítá To-

máš Kubeš, aby se s námi podělil o zážitky z extrémní 

expedice do Konga. Pro dobrou náladu zahraje Malá 

muzika Nauše Pepíka. Své převážně portrétní fotogra-

fie bude vystavovat Silvia Janeček. Prosinec se ponese 

v duchu adventu a Vánoc. První adventní neděli roz-

svítíme vánoční strom, společně si zazpíváme koledy 

a 17. prosince se sejdeme v kostele sv. Tomáše při 

vánočním koncertě Věry Kláskové a Ondřeje Poura. 

S dětmi se opět přeneseme do pohádkového světa, kde 

nás čekají víla, skřítek, čert a další obyvatelé pohád-

kové říše. 

Těšíme se na setkání s vámi a uvítáme jakékoliv ná-

vrhy, nápady, připomínky, náměty, chválu i výtky, 

které povedou ke zlepšení naší práce. 

Virtuální Univerzita třetího věku opět v knihovně 
Na podzim vstoupíme do již třetího cyklu, tedy sed-

mého roku studia Virtuální Univerzity třetího věku 

organizované Provozně ekonomickou fakultou České 

zemědělské univerzity v Praze. V tomto akademickém 

roce dosáhlo na druhou promoci devět studentů, kte-

rým přeji, aby jim chuť k získávání nových vědomostí 

i nadále vydržela.  

Zimní semestr 2018/2019 zahájíme 2. října 2018 ve 

14.00 hodin ve společenském sále městské knihovny  

a studijním tématem budou České dějiny a jejich sou-

vislosti II. Cena kurzu je 300 Kč. 

Studium je určeno pro občany České republiky, kteří 

mají nárok na pobírání starobního, nebo invalidního 

důchodu. Přednášky probíhají jednou za čtrnáct dní 

v úterý od 14.00 hodin a společně se setkáme šestkrát. 

Informace novým zájemcům poskytneme v městské 

knihovně. 

Přijďte s námi aktivně trávit volný čas, těšíme se na 

vás! 

Články: Jarmila Poupová, MěK Nýrsko 
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Text: Martina Bastlová, IC 

Pošumavská hasičská liga v Nýrsku  

18. srpna se v Nýrsku a přilehlém okolí konalo něko-

lik akcí. Jednou z nich byla i hasičská soutěž. Nýrsko 

hostilo 8. kolo Pošumavské hasičské ligy. Letos prvně 

se všechna kola zaměřila na požární útok „klasika“, 

který je typický pro náš klatovský okres. Ale aby byla 

dodržena tradice, druhé kolo soutěže se neslo v duchu 

sportu. 

Družstvo mužů i žen se doposud žádné soutěže ligy 

neúčastnilo. Přesto ale dokázali, že jsou stále rovno-

cennými soupeři pro další družstva, která pravidelně 

jezdí. V prvním kole muži zaběhli čas 28,50, kterým 

vybojovali krásné čtvrté místo. Ani ženy nezahálely  

a daly do požárního útoku vše. Jejich snaha byla od-

měněna třetím místem za čas 33,79. 

Oba týmy se dostaly do druhého kola, kde předvedly 

své další zkušenosti, a poměřily tak své síly s dalšími 

družstvy. Tři týmy žen se utkaly v souboji ve dvou 

kolech. Časy byly velice vyrovnané a rozdíl mezi ni-

mi byl sekundový. Nakonec si naše ženy odnesly 

krásné druhé místo. Muži měli mezi sebou mnohem 

větší konkurenci. V druhém kole bojovalo proti sobě 

sedm družstev. První kolo bylo rozřazovací do násle-

dovného „pavouka“. Běželo se zároveň na dvě základ-

ny a ten, kdo byl rychlejší, postupoval do dalšího ko-

la, aby se mohl probojovat na stupně vítězů. Nýrští 

muži ale neměli dost štěstí a hned po rozřazení vypad-

li v souboji s Křištínem. Do finále se probojovaly 

týmy mužů z Tupadel a Malé Vísky. Malá Víska ne-

stačila na „nadupané“ muže z Tupadel, kteří si odnesli 

krásné první místo. Na třetím místě se umístil tým 

mužů z Neznašov. 

Po 8. kole Pošumavské hasičské ligy jsou tato tři 

družstva mužů v popředí: Tupadly, Malá Víska, Ne-

znašovy. U žen jsou to týmy: Tupadly, Neznašovy  

a Hadrava. 

Všem družstvům přejeme mnoho úspěchů v dalších 

kolech. 

Jubilejní 10. ročník Bystřické traktoriády  

Za krásného slunečného počasí probíhal v sobotu  

18. srpna již 10. ročník tradiční Bystřické traktoriády. 

Letošního jubilejního ročníku se zúčastnilo rekord-

ních 52 závodníků a na startovním poli opět nechybě-

ly ani ženy. Stejně jako v letech předešlých i tentokrát 

bylo vypsáno 7 soutěžních kategorií: malotraktory 

s motocyklovým motorem, malotraktory 

s automobilovým motorem, malotraktory ženy, malot-

raktory speciál, traktory ženy, traktory do 25kW  

a traktory nad 25kW. Závodníci museli projet dvě 

soutěžní kola na připravené trati, kde nechyběly do-

vednostní disciplíny, dvojité hrby, mnoho zatáček  

a samozřejmě také spousta vody. Během celého dne 

probíhala soutěž ve sprintu a k večeru byl na progra-

mu ještě tah. Přestávku mezi prvním a druhým kolem 

vyplnily svými vystoupeními mažoretky Ametyst 

Nýrsko, své divadelní představení nám předvedla šer-

mířská skupina Samotáři z Horšovského Týna a ke 

zhlédnutí byla také činnost obřího štěpkovače. Druhé 

kolo oproti prvnímu bylo poněkud zkráceno vzhledem 

k vodě, která na trati udělala takovou neplechu, že 

daný úsek již nebylo možné projet. Po celý den probí-

hala výstava současné i historické zemědělské techni-

ky a čtyřkolek. Nechyběl dětský koutek se skákacím 

hradem ani projížďky koňským povozem. A v čem se 

lišil jubilejní ročník od těch předchozích? Pořadatelé 

pro návštěvníky připravili večerní koncert skupiny 

Kabát revival Plzeň, který byl ještě zpestřen ohnivou 

show Samotářů z Horšovského Týna. 

Pořadatelé děkují všem sponzorujícím firmám, bez 

kterých by se traktoriáda nemohla pořádat. Velký dík 

patří také všem přátelům a kamarádům, kteří pomáha-

li při přípravách i v průběhu akce. 

Text + obě foto: Soňa Klugová, red. 
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Mladí sportovci z Nýrska dělají čest našemu městu  

V období mezi 10. a 14. červencem 2018 se v Praze 

uskutečnil prestižní turnaj Prague Games 2018. Kla-

tovský oddíl vyslal 4 kategorie (G12, G16, B16  

a B18), které bojovaly o umístění v obrovské světové 

konkurenci. Součástí kategorie B16 jsou 4 florbalisté 

a v G16 jedna florbalistka, všichni jsou to mladí spor-

tovci z Nýrska. V kategorii B16 se jedná o tyto hráče: 

Matyáš Moller, Christian Koryťák, Šimon Švára  

a Ondřej Sloup. V kategorii G16 jela jediná zástupky-

ně nýrské školy florbalu - Monika Malá. 

Začneme nejdříve kategorií B16. Matyáš Moller se 

Šimonem Švárou tvoří základ útočné hry klatovského 

SPORT CLUBU, jsou rychlí a silní při hře na balón-

ku, koukat se na ně je přímo pohádka!  Ondřej Sloup  

s Christiánem Koryťákem tvoří defenzivní duo kla-

tovského oddílu, které nelze snadno obehrát, a soupeř 

se musí v útoku opravdu snažit. Naši chlapci v kate-

gorii B16 nejprve ve skupině smolně prohráli s nor-

ským týmem Ajer IBK, zaspali začátek a začali hrát 

až od druhé poloviny zápasu, ale soupeř si vedení udr-

žel a ukázal svoje kvality.  

V dalším zápase jsme se utkali se švédským gigantem 

Linköping IBK white. Je to mistr švédské ligy, který 

byl celý zápas lepší, ale kluci se nevzdali a nechali na 

hřišti všechno. Přesto tento krásný bojovný zápas pro-

hráli 4:1. 

Třetí a poslední zápas ve skupině nás čekal s dalším 

švédským obrem, a to Warberg IBF, týmem, který 

hrál nepříjemný styl florbalu a měl na tribuně obrov-

skou podporu rodičů (odhadem 80). Celý zápas nás 

Švédi drželi pod obrovským tlakem a ukazovali, proč 

patří mezi nejlepší tým světa. Kluci bezchybnou obra-

nou, vytrvalostí a krásnými útočnými akcemi (pouze 

5 střel na naši bránu za celý zápas) dokázali zvítězit 

nad favoritem 2:1 a zázrak byl na světě. Klatovský 

trpaslík-outsider na turnaji mezi elitou světa poráží 

švédského giganta florbalu! Ve skupině jsme i přes 

senzační výhru nad favoritem skupiny skončili smol-

ně o skóre čtvrtí a šli jsme tak do předkola. 

V předkole play-off jsme dostali tým Bulldogs Brno. 

V České republice patří mezi elitu napříč všemi kate-

goriemi. Hned od začátku na nás soupeř útočil a mu-

seli jsme bránit naši polovinu hřiště zuby nehty! Po-

stupně jsme se však po úspěšném bránění na počátku 

zápasu dostali do hry. Najednou jsme drželi otěže 

utkání my, elitního soupeře to evidentně zaskočilo. 

Vstřelili jsme první branku, ale soupeř dokázal rychle 

odpovědět a srovnat. Kluci však nepřestali hrát a na-

dále tlačili na brněnský celek. Bulldogs byli velice 

zaskočeni naším tlakem a zřejmě nás velice podcenili. 

Další vstřelená branka z naší strany změnila stav na 

2:1.  Soupeř byl rozhozený a trenér soupeře značně 

nervózní, na jejich lavičce panovala znatelná bezmoc. 

Kluci útočili neúprosně dál a nenechali Brno vpustit 

zpět do hry. Následně přidali další dva krásné góly po 

luxusní kombinaci. Konec zápasu, další úspěch, Kla-

tovy poráží Bulldogs Brno, další cenný skalp. Kluci 

dokázali opět nemožné a pouze týmovým výkonem 

přešli přes favorita dalšího utkání. Hned hodinu po 

utkání s Brnem jsme nastoupili proti finskému týmu 

TR-electronic. Nastoupili jsme jako k běžnému utkání 

s tím, že si chceme utkání hlavně užít a pokusit se  

o další obrovský úspěch. Ovšem už od prvních minut 

bylo jasné, že je mimo naše síly tohoto soupeře pora-

zit. Kluci bojovali, jak to jen šlo, ale finskému soupeři 

podlehli 11:0. Po utkání jsme se dozvěděli, že tým, 

proti kterému jsme nastoupili, byl výběr finské doros-

tenecké reprezentace. A kvalita jejich týmu byla 

opravdu znatelná, nebylo překvapením, že tento tým 

nakonec celý turnaj vyhrál. Chlapci tedy končí po 

fantastickém play-off 16. ve finále. 

Dívky měly o poznání těžší úlohu, protože na turnaj 

Prague Games jely vůbec poprvé a navíc v sestavě, ve 

které nikdy nehrály. Součástí kategorie G16 byla  

i mladičká Moniku Malá z Nýrska, která si také vy-

sloužila nominaci na prestižní turnaj. Monika je velice 

šikovná a nebojí se ani hrát proti klukům, její kvality 

jsou patrny již od prvních momentů, co ji vidíte hrát.   

Hra dívek nebyla také vůbec jednoduchá,  hned dva 

ze tří jejich soupeřů nakonec postoupili až do semifi-

nále a kvalita jejich celku byla znatelná. Tým se sna-

žil po celý zápas, ale nedostatek zkušeností se projevil 

v průběhu všech 3 zápasů. Děvčata měla ve skupině 

českou elitu FBC ČPP Bystroň Group Ostrava,  stejně 

jako kluci tým Warberg IBF, tedy švédského mistra, a 

nakonec švýcarský tým pocházející  

z Kantonu Basilej-Unihockey Basel Region.  

Hned v prvním zápase dívky nastoupily proti Basileji, 

podlehly však po překvapivě vyrovnaném zápase 5:1, 

protože vázla koncovka a holky nemohly vstřelit 

branku. V dalším zápase nastoupily proti soupeři  

z Ostravy, který byl nemilosrdný a nadělil děvčatům 

8:0 i přes obrovskou snahu vstřelit aspoň jediný gól. 

Střelecká smůla trápila děvčata celý turnaj. Poslední 

utkání ve skupině nebylo bohužel výjimkou a soupeř-

ky ze Švédska si „pochutnaly“ na Klatovech v pomě-

ru 13:2. Kvalita Švédek byla obrovská, ale na druhou 

stranu naše dívky dokázaly vstřelit 2 branky. Ze sku-

piny děvčat šly tedy ze 4. pozice do předkola. V před-

kole narazily na další švédský celek Hammarby IF, 

kterému po velice vyrovnaném zápase podlehly 4:0. 

Výsledek sice tak nevypadá, ale děvčata bojovala celý 

zápas a já jim děkuji za úžasnou reprezentaci oddílu. 

Tak končí cesta našich mladých sportovců z Nýrska. 

Tímto bych jim chtěl ještě jednou poděkovat za vzor-

nou reprezentaci našeho malého města a přeji všem 

další sportovní úspěchy. 

Jan Polomis 
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  Muzeum Královského hvozdu 

Připomeňme si (pokračování 2) 

Přírodní památka Královský hvozd – část Lomničky, Ostrý  

a Svárožná 

Opustíme zaniklou osadu Zadní Chalupy a vydáme se 

po červené turistické značce do hřebenových partií 

Královského hvozdu, kde se nacházejí další tři části 

stejnojmenné přírodní památky – Lomničky, Ostrý  

a Svárožná. 

Začneme Lomničkami, na jejichž severní hranici nara-

zíme asi po 1,5 km od křižovatky na Zadních Chalu-

pách, kde protíná již zmíněnou turistickou trasu. Po-

kračujeme dále, po levé straně komunikace mineme 

zbytky bývalé sklářské hutě Sandhütte, o něco výše 

pak téměř neznatelné pozůstatky po dalších stavbách 

v místě dnes zvaném U Psí boudy a asi po 3 km hrani-

ci části Lomničky opustíme. Do přírodní památky je 

zahrnut svah po obou stranách asfaltové komunikace. 

V lesních porostech je hojně zastoupen buk lesní 

s vtroušenou jedlí bělokorou, smrk ztepilý, dále se 

objevuje javor klen a olše šedá. Lomničky (1026 m n. 

m.) jsou prameništěm potoka Lomnice, v jehož údolí 

můžeme najít zbytky přirozených porostů třtinových 

bučin. Ve spodní části chráněného území (Hromadovo 

náměstí) stávala při Lomnici pila (Puchersäge) a další 

domy Hinter- a Vörderpucher. V severní části se 

v blízkosti státní hranice v nadmořské výšce asi 

1020 m nachází Holubí studánka, která je jedním  

z pramenů Chodské Úhlavy, která pak o něco níže až 

po údolí pod Svatou Kateřinou tvoří státní hranici. Při 

mé poslední letošní návštěvě koncem měsíce července 

byla studánka bohužel vyschlá. 

Pokračujeme-li dále po červené, mineme hranice dal-

šího segmentu přírodní památky, a tím je Ostrý, jemuž 

jsme se věnovali již v minulých vydáních Nýrských 

novin. 

Přejdeme tedy k největší části památky, komplexu 

lesů a lučních enkláv, který se táhne od Alžbětína přes 

Rozvodí až pod Černé jezero. Převážná část tohoto 
 

Okurková sezona  

Všichni jsme si toho horka přes prázdniny užili ažaž. 

Leckterou práci jsme odložili a šli se raději koupat. Za 

muzeum v Nýrsku hlásím, že ale toto léto pro nás bylo 

tak „pracovní“ jako asi dosud žádné. 
Začalo to nenápadně tím, že pan JUDr. Uhlíř z Frýdku

-Místku, jinak odborník na prehistorické kamenné ar-

tefakty, uviděl na fotografiích kameny z prostoru Pre-

netu. Nejeden nýrský občan už o nich mnohé ví, do-

konce i nejeden odborník už je viděl, ale ne a ne se 

pohnout z místa. Žádný si s vysvětlením jejich funkce 

nevěděl rady. I my jsme proto bezradně stáli na místě. 

Až výše zmíněný pan Uhlíř prohlásil, že tesání na 

těchto kamenech je výjimečné, abychom je lépe vy-

fotili, určili horninu, která je tvoří, a ještě celou řadu 

dalších úkolů. A proto ten nával práce  

v prázdninovém čase. 
Nejdříve nám v pořadí druhý kámen odborně nafotil 

pan Mráz. Nejen celek, ale i všechny zajímavé detaily. 

Při bočním osvětlení totiž lépe vyniknou i místa, která 

běžně uniknou pozornosti. 
Další akce se účastnil geolog pan Vítovec. Ukazovali 

jsme mu ještě další pozoruhodnosti v krajině, ale hlav-

ně jsme prohlíželi kámen a znaky na něm vytesané. 

Jedná se o jemnozrnný křemenec, který je tak tvrdý, 

že u něj prakticky zvětrávání nepřichází v úvahu. Pro-

to se také stáří vytesaných znaků nedá vlastně určit. 

Na jednom jsme se ale s odborníkem shodli, že znaky 

tesal někdo velmi zručný, s kvalitním nářadím, proto-

že ani v jemných detailech se kameníkovi nevyštípl 

materiál tam, kde nechtěl. 
Pak jsme najezdili nejeden kilometr ve snaze vypátrat 

místo, kde se kámen původně nalézal. Pověděl nám  

o tom pan Fořt, ale s tolerancí padesáti metrů, což je 

uprostřed lesa trochu problém. 
Následovala první výprava do těchto míst. Žádné ro-

zuzlení jsme neočekávali, ale přece jen se potvrdilo, 

že jsme v prostoru, kde kámen byl. Lidé žijící v okolí 

v minulých dobách byli totiž pravděpodobně kame-

nem inspirováni a také tesali do kamenů v okolí všeli-

jaké znaky. Zatím se zdá, že se nám bude dařit roze-

znat tesání původní od ostatního. To kvalitní a profe-

sionální tesání totiž ostatní nalezená místa postrádají. 

A že je jich tam povícero! Jsou tam také znaky 

s charakteristickým „rukopisem“, který můžeme pozo-

rovat na sledovaném kameni. Musíme ale najít ještě 

další, roztřídit je, určit jejich funkci atd. 
Proto se 20. 8. uskutečnila výprava další, s větším po-

čtem pátračů, která, jak věříme, mnohé napoví. Její 

výsledky však bude třeba zpracovat, to znamená 

množství korespondence, fotografií, úvah a dohadů. 
A tak to vypadá, že se ani ve zbytku prázdnin nudit 

nebudeme. A když se nám do dalšího vydání Nýr-

ských novin podaří zpracovat nějaké závěry, budete 

první, kdo se o tom dozví. 

Čtení na pokračování 

Karel Velkoborský, muzeum 

Pokračování na straně 15 
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  Čtení na pokračování 

Text + foto: Jarmila Karlovská 

území, které nese název Svárožná, je porostlá smrči-

nami, v údolí říčky Svárožné se pak vyskytují cenné 

přípotoční nivy s olší šedou, jasanem ztepilým a jeřá-

bem ptačím. Nad břehy Svárožné na jihozápadním 

svahu Jezerní hory jsou zachovány projevy mrazové-

ho zvětrávání hornin včetně rozsáhlých suťových bal-

vanových moří. Nestabilní suťová pole a proudy jsou 

vegetačně zajímavé zejména bohatým zastoupením 

mechů a lišejníků, stabilizované části sutí vydatněji 

zásobované podzemní vodou pokrývají vysokobylinné 

nivy. Také v této lokalitě jsou zachovány památky na 

bývalé osídlení, zejména sklárny při Svárožné a okolí 

a rozlehlý Reindlův dvůr. Historie je znázorněna na 

panelech Sklářské stezky, jejíž část územím probíhá. 

Vedle běžných rostlinných druhů horských smíšených 

a jehličnatých lesů všech výše uvedených segmentů 

přírodní památky se vyskytují i některé zvláště chrá-

něné či významné druhy, např. žebrovice různolistá, 

podbělice alpská, plavuň pučivá, plavuň vidlačka, vra-

nec jedlový a v jižní části dřípatka horská. Biotopy 

zonálních horských smrčin v hřebenových partiích 

Lomniček, Ostrého i Svárožné jsou trvale osídleny 

tetřevem hlušcem, v přilehlých okrajích a mladších 

lesních porostech se vyskytuje jeřábek lesní a v celé 

oblasti se pravidelně zdržuje rys ostrovid. 

Jako poslední z přírodní památky Královský hvozd 

nám zbývá několik bezlesých enkláv v okolí obce  

Hamry. Tyto místy zrašelinělé luční mokřady jsou 

významné výskytem ohrožených a významných druhů 

rostlin, jako je prstnatec májový, prstnatec listenatý, 

upolín evropský, pleška stopkatá, suchopýr úzkolistý  

a všivec mokřadní. 

Mokrá pedikúra, Footlogix a další profesionální služby  

v B-NICE Studiu!  

Představujeme 

Pokračování na straně 16 

Své klienty velice dobře zná, za dlouhou dobu pod-

nikání v oboru má již své stálé zákazníky, kteří by 

v žádném případě neměnili. „Moji zákazníci mé 

studio navštěvují delší dobu a dobře se známe. 

Zvykli si na profesionální péči a já jsem za ně veli-

ce ráda,“ říká kosmetička a majitelka B-NICE Stu-

dia Andrea Schreierová, která své služby poskytu-

je v Nýrsku, Nerudova ulice č. 102. Salon provozu-

je již osm let a přitom od samého začátku působí 

právě v Nýrsku. Začínala v podnájmu v Lesní 

čtvrti, kde své služby nabízela celkem pět let. Nyní 

ve vlastním domě již třetím rokem provozuje svůj 

salon. 

Jaké služby nabízíte? 

„Já provádím kosmetiku, mokrou pedikúru a nadstan-

dardní pedikúru Footlogix, prodlužování řas, depilace, 

manikúru a služby zahrnující gel-lak. Kolegyně Marie 

Holmanová se věnuje kombinované pedikúře, klasic-

ké manikúře a depilaci.“ 

Jaké služby zahrnují péči o pleť, provádíte napří-

klad vyhlazování vrásek? 

„Ano, mám zde diamantovou mikro-dermabrazi, s níž 

se pleť obrušuje diamantovými kotouči, a dále pleť 

čistím ultrazvukovou špachtlí, provádím chemický 

peeling nebo mezoterapii.“ 

Kteří zákazníci nejčastěji vaše služby využívají? 

„Našimi zákazníky jsou převážně ženy, i když samo-

zřejmě máme i mužskou klientelu, ale ti nechodí tak 

často. Muži chodí spíše na pedikúru, když už mají 

nějaký akutní problém, který je třeba řešit bezpro-

středně. Dříve muži na pedikúru chodili málo, dá se 

říci, že až poté, co jsem v novém salonu a co jsme 

začaly dělat ve dvou. Tehdy se muži naučili chodit 

především ke kolegyni na přístrojovou pedikúru.“ 

Máte nějakou specializaci, která vás odlišuje od 

konkurence? 

„Obě jsme s Marií za čtyři roky na Střední zdravotnic-

ké škole v Klatovech vystudovaly obor kosmetička. 

Dále jsme členkami podiatrické společnosti, což je 

společnost, která sdružuje všechny obory zabývající 

se nohami od pedikérek až po diabetology. Díky tomu 

často využíváme možnosti různých školení a účastní-

me se seminářů. Naposledy jsem si například dělala 

kurz na Footlogix pedikúru, což je novinka. Tvrdá 

kůže se může obrousit jen kovovou pemzou. Jedná se 

o medicinální pedikúru, mokrou za využití speciálních 

přípravků na zvlhčení kůže a bez použití skalpelu. 

Troufám si říci, že tuto proceduru v kraji nikdo kromě 

nás nedělá. Co já vím, tak nejbližší Footlogix pedikú-

ru provádějí v Plzni.  
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Pozvánky 

Text: Rostislav Lussier 

Kolegyně Marie se věnuje kombinované pedikúře, 

která kombinuje pedikúru mokrou s přístrojovou. Ta 

se potom provádí za pomoci pedikérské brusky.“ 

Umí se vaši zákazníci o svoji pleť a nehty starat? 

Nebo péči zanedbávají a u vás následně vyžadují 

zázraky? 

„Myslím, že to funguje tak 50 na 50. Máme zákazní-

ky, kteří přijdou jednou za měsíc na ošetření, doma  

s tím nic nedělají, a jsou mezi nimi i tací, kteří o sebe 

často pečují i doma, přesto naše studio pravidelně na-

vštěvují. Zákazníci si u nás mohou pohodlně zakoupit 

kvalitní přípravky na domácí péči.“ 

Přijímáte stále nové klienty? 

„Za celou dobu, co kosmetiku provozuji, jsem si vy-

budovala stálou klientelu a noví zákazníci se ke mně 

dnes už nedostanou. Navštívit náš salon však můžete, 

stejně tak nám můžete zavolat, nebo napsat na náš 

facebook a domluvíte se s kolegyní Marií Holmano-

vou, která nové klienty zatím stále přijímá. Pracujeme 

spolu už rok a sama má několikaleté zkušenosti 

v oboru.“ 

Používáte při své práci přípravky, které jsou šetr-

né k pleti, nebo jde jen o to, aby zákazník dobře 

vypadal? 

„Při kosmetice používám přírodní produkty, a tedy se 

snažím, aby pleť byla co nejčistší a nejzdravější. Co 

se týče produktů, které používáme na pedikúru, tak 

používáme ty nejkvalitnější možné. Tedy i v tomto 

případě jsou jak kvalitní, tak i zdravé.“ 

Je pro vás důležité průběžné vzdělávání v oboru? 

„Určitě ano, proto jsme s Marií členkami podiatrické 

společnosti, která nám nabízí mnoho seminářů a kur-

zů. Dá se říci, že stále někam jezdíme, tento rok nás 

čeká mnoho dalších kurzů. Například v září pojedeme 

do Prahy na veletrh World of Beauty & Spa, kde se 

zároveň účastníme seminářů od podiatrické společ-

nosti, a v říjnu pojedeme na veletrh Beauty Forum 

München do Mnichova. Samozřejmě se často účastní-

me i dalších nabízených kurzů, nejen těch od podiat-

rické společnosti.“ 

Chtěla byste našim čtenářům říci něco na závěr? 

„Nebojte se přijít se k nám poradit a probrat vaše přá-

ní. Často se setkáváme s tím, že se lidé zaměřují na to, 

kolik pedikúra stojí, ale opomíjejí se zajímat také  

o kvalitu, kterou za utracené peníze dostanou. My se 

s Marií snažíme vysvětlovat, že by zákazníci měli 

chtít především kvalitu a nerozptylovat se faktem, že 

jinde stojí pedikúra o 10 korun méně. Proto se školí-

me, jezdíme na kurzy, nakupujeme nejkvalitnější kos-

metiku. Průběžně se v oboru vzděláváme. Dovolím si 

tvrdit, že nabízíme nejkvalitnější profesionální pedi-

kúru v okolí. 

Minimálně jednou v roce pořádám akci s názvem 

„Den zdravých nohou“, při které spolupracuji 

s fyzioterapeutkou Bc. Veronikou Homolkovou z Re-

ha-praktik, která dělá přednášky například o výrobě 

vložek do bot a o problémech s nohami a společně  

u nás ve studiu lidem ukazujeme, jak má vypadat 

správná péče. Dále k nám jednou měsíčně přijíždí 

Šárka Nováková z Českých Budějovic, která má vlast-

ní salón „Studio Prestige“ a provádí permanentní ma-

keup, což znamená tetování obočí, linek a rtů, a pro-

vádí rovněž bělení zubů. Zájemci se k Šárce mohou 

rovněž objednat u nás. Svým stálým zákazníkům bych 

ráda sdělila, že už ke mně chodí opravdu dlouho  

a jsem za to ráda. Bez vás bych to nezvládla.“ 

Rozhovor jsem tentokrát uskutečnil s majitelkou  

B-NICE Studia Andreou Schreierovou, které jmé-

nem celé redakce velice děkuji.   

Představujeme 
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  Přehled akcí 

2. 10. 

od 14.00 

Akce burčák 

Lesní divadlo Nýrsko 

8. 9. 

od 14.00 

1. 7.  

až 16. 9. 

Velká válka 

výstava; Muzeum Královského hvozdu 

Na správné adrese 

divadlo Holýšov; Lesní divadlo Nýrsko 

Vlastimil Vondruška 

beseda se spisovatelem; předprodej vstupenek v MěK Nýrsko; KD - DDM 

Malování pro radost s Jitkou Chaloupkovou 

MěK Nýrsko 

Zábavné odpoledne s Volbou pro Nýrsko a spádové obce 

zábavné odpoledne s fotokoutkem, kapelou Zenit a dalšími;  

Areál pod sjezdovkou 

Power jóga se Simonou Vybíralovou 

jen pro přihlášené; Městská knihovna Nýrsko 

Pohádkové čtení s vílou a výtvarnou dílnou 

pro rodiče a děti; MěK Nýrsko 

HRNEČEK 

Hravá Nevšední Četba Knih pro děti; Městská knihovna Nýrsko 

9. 9. 

od 15.00 

11. 9. 

od 18.00 

12. 9. 

od 18.30 

15. 9. 

od 15.00 

18. 9. 

od 16.00 

3. 10. 

od 15.00 

6. 10. 

od 12.00 

22. 9. 

24. 9. 

od 18.00  

a 19.00 

25. 9. 

a 16.30 

Bitva u Nýrska 

rekonstrukce bitvy u Nýrska z roku 1468; louka v Erbenově ulici 

LogIQ 

hry a zábavné úkoly pro rozvoj dětského intelektu; kapacita kroužku 16 dětí;  

1. - 5. třída; cena 800 Kč/ pololetí; přihlášky v MěK Nýrsko 

Minikáry + Grady Ann 

Hodousice 

Virtuální Univerzita třetího věku 

studijní téma: České dějiny a jejich souvislosti II 

studijní poplatek: 300 Kč; MěK Nýrsko 

Připravujeme 
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UZÁVĚRKA : 

Říjnové číslo Nýrských novin  vyjde v pondělí 1. října 2018. 

Uzávěrka příjmu příspěvků od dopisovatelů je v sobotu 15. září 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 

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: 25. září, 24. října a 21. listopadu 2018     

Nýrsko - u vlak. nádraží od 17.15 hod. 
Výkup králičích kožek - cena dle poptávky.  

Info: Po-Pá 9.00-16.00 hod. 

Tel.: 601 576 270, 728 605 840 

www.drubezcervenyhradek.cz 

Reala  Lakomá s.r.o.  

realitní kancelář Cheb  
 

Nabízí k prodeji: 

Pension s bytem, restaurací a vinárnou, 

včetně pozemku s parkovištěm a zahradou 

v Nýrsku. 

Cena k jednání: 4.700.000,- Kč.  

 

Telefon: 603281321, 603505580 

e-mail: lakoma@reala-lakoma.cz  

www.reala-lakoma.cz 

mailto:lakoma@reala-lakoma.cz
http://www.reala-lakoma.cz

