
   

„Když skřivánek              

v únoru zpívá, velká 

zima potom bývá.“  

 

 

 

„Jestli únor honí mraky, 

staví březen 

sněhuláky.“ 

 

 

 

„V únoru sníh a led -  

v létě nanesou včely 

med.“ 

 

 

 

„Svítí-li slunce na 

Hromnice, bude zimy    

o šest neděl více.“ 

 

 

 

„Je-li mráz o svatém 

Petru nastolení po 

čtyřicet dní mu konec 

není.“  

 

 

 

„Svatý Matěj ledy láme, 

nemá-li je, nadělá je.“ 

 

 

 

Změna názvu místní Základní umělecké školy Nýrsko 

V názvu místní Základní umělecké školy 

Nýrsko se objeví jméno významného hudeb-

ního pedagoga a operního pěvce Hanuše 

Steina. 

A kdo je vlastně Hanuš Stein a proč se po 

něm bude jmenovat naše „hudebka“? 

Hanuš Jiří Stein se narodil v roce 1926 

v Praze. Jeho rodina však pocházela 

z Nýrska. Hanušův otec František Stein zde 

se svým bratrem vlastnil továrnu na košile 

značky Rekord, v letech 1929–1933 byl 

předsedou židovské náboženské obce a pat-

řil k významným občanům našeho města. 

Hanuš bydlel se svou rodinou ve vile           

č. p. 373, kterou postavil jeho otec (budova 

dnešní Základní umělecké školy Nýrsko). 

V roce 1938, po obsazení Sudet, uprchli 

Steinovi nejprve ke svým příbuzným do 

Klatov, po získání víz pak odjeli do Chile, 

kde Hanuš Stein vystudoval operní zpěv na 

Conservatorio National v Santiago de Chile. 

V letech 1966–1968 pokračoval ve studiu na 

konzervatoři v Praze. Dále studoval zpěv 

bachovské hudby v Lipsku a alžbětinské 

hudby v Londýně. Po vojenském převratu   

v roce 1973 odešel do exilu do NDR, kde 

působil 7 let na Hochschule für Musik 

Hanns Eisler. Během tohoto období zpíval 

na cca 500 koncertech v Československu, 

obou německých státech, Maďarsku, Ra-

kousku, Nizozemí, Španělsku a v USA; 

v jeho programu se objevovaly Biblické pís-

ně (Dvořák), Večerní písně (Smetana) či 

Nový špalíček (Martinů). V této době vystu-

poval také společně s loutnistou Jiřím Ti-

chotou (známým ze skupiny Spirituál kvin-

tet). Počátkem 80. let se vrátil do Chile, kde 

navázal na svou dřívější pedagogickou čin-

nost na Universidad de Chile. Profesor Ha-

nuš Jiří Stein je nejvýraznější a nejvýznam-

nější osobností představující českou hudbu 

na území Chile. Neúnavně propaguje českou 

hudbu nejen v zemi, kde jeho rodina našla 

druhý domov, ale i v Evropě a Severní 

Americe. Interpretaci a propagaci české 

hudby se prof. Stein s nesmírným nadšením 

věnuje již přes 70 let a i přesto, že je mu        

93 let zůstává mimořádně aktivním a vyhle-

dávaným pedagogem největší chilské uni-

verzity. V roce 2016 byl Hanuš Stein za 

svou celoživotní propagaci české hudby 

oceněn cenou Gratias agit, cenou za šíření 

dobrého jména České republiky 

v zahraniční. 

Město Nýrsko se tak rozhodlo navázat na 

ocenění ministerstva zahraničí a Základní 

umělecká škola Nýrsko nově ponese čestný 

název Základní umělecká škola Hanuše 

Steina, příspěvková organizace. 

Profesor Hanuš Stein opět navštíví naše 

město v dubnu letošního roku, k slavnostní-

mu aktu udělení čestného názvu zazpívá       

i jeho dlouholetý student operního zpěvu 

Javier Arrey, jehož současné angažmá je 

v Metropolitní opeře v New Yorku. 

Nýrské noviny 
  46. ročník / únor 2019 / cena 10 Kč 
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Hodousická ulice a její rekonstrukce 

Představení nových  zastupitelů 

Bc. Soňa Hladíková, místostarostka 

Jednou z posledních ulic v našem městě, která ještě če-

ká na svou rekonstrukci, je Hodousická ulice. Asfaltový 

povrch je již značně poškozený a vyžaduje rozsáhlou 

úpravu. V minulých letech jsme zde provedli výměnu 

veřejného osvětlení. V současné době usilujeme o zís-

kání finanční dotace z „Programu rozvoje regionů 

2019+“, který vyhlásilo Ministerstvo pro místní rozvoj 

ČR. Do tohoto programu mohou od letošního roku nově 

žádat  o dotaci na rekonstrukci místních komunikací      

i obce  a města s více než 3 000 obyvateli. Předpokláda-

ný termín vyhodnocení přijatých žádostí Ministerstvem 

pro místní rozvoj ČR je na jaře letošního roku. 

V případě, že naše žádost bude úspěšně vyhodnocena   

a dotaci získáme, začne rekonstrukce Hodousické ulice 

v letošním roce.  

Nová vedoucí městské knihovny 
Po ukončení pracovního poměru dosavadní vedoucí 

městské knihovny Bc. Jarmily Poupové byla vedením 

knihovny pověřena  Milena Linhartová, dlouholetá 

pracovnice MěK. Na místo     knihovnice byla od 1. 

1. 2019 přijata Mgr. Olga Hrachová. 

Poděkování 

Město Nýrsko děkuje Josefu Mayerovi a Miroslavu 

Černému za jejich dlouholetou aktivní činnost a pod-

poru spolkového života v Nýrsku. 

 Ing. David Křížek, 27 let  

                 (red) 

 

Je absolvent Ná-

rodohospodářské 

fakulty Vysoké 

školy ekonomic-

ké, člen Katedry 

ekonomických 

teorií, Provozně 

ekonomické fa-

kulty, České ze-

mědělské univer-

zity, člen České 

společnosti eko-

nomické, uvol-

něný člen Uni-

versity of Ply-

mouth, Velká 

Británie, zastupi-

tel města Nýrska, předseda finančního výboru města 

Nýrska. 

 

Co vás vedlo ke vstupu do komunální politiky? 

Město Nýrsko má co nabídnout svým občanům a rozvíjí 

se správným směrem. To však neznamená, že není co 

měnit nebo tomu tak bude napořád. Vyrostl jsem tady   

a mé okolí mě inspirovalo a měnilo. Nyní jsem v pozici, 

kdy to můžu oplatit a pro změnu já nabídnout městu své 

služby. Komunální politika vytváří základní prostředí, 

ve kterém žijeme. A mně není jedno, jak mé okolí vypa-

dá. Není to totiž pro neznámé lidi, ale pro občany města 

Nýrska, kteří mi kdykoliv a kdekoliv můžou říct, zda to 

dělám dobře, nebo ne.  

 

Jak se připravujete na zasedání zastupitelstva a kolik 

času přípravě věnujete? 

Příprava probíhá tak, že se osprchuji, učešu, slušně ob-

leču, navoním a jdu. Jednání zastupitelstva, která probí-

hají nejčastěji jednou za dva až tři měsíce, jsou pro mě  

vyvrcholením dlouhodobých aktivit a činností. I když se 

jedná o neuvolněnou pozici, každý týden se několik 

hodin své funkci věnuji, a to i na Městském úřadu 

v Nýrsku. Finanční výbor dohlíží nad hospodařením 

města, rozpočtem a formuluje doporučení zastupitel-

stvu. V nedávné době to byl například schválený návrh 

na prodloužení splatnosti místního poplatku za komu-

nální odpad. Mimo to se pak podílím i na jiných činnos-

tech, jakou byla například organizace slavností města, 

letos pak třeba příprava akcí spojených s nýrským rodá-

kem, profesorem Hanušem Steinem. Práce je tedy dost, 

příprava vždy náročná, a to i z časového hlediska. 

 

Co se vám v Nýrsku nelíbí a jaké si představujete řeše-

ní? 

Začnu opačně - v Nýrsku se mi líbí a myslím si, že roz-

hodně nejsem sám. Problémy se nemají ignorovat, ale 

to ani úspěchy nebo pozitiva, a ač to může znít otřepa-

ně, Nýrsko je vážně dobré místo pro život. Nenechme si 

vnutit cizí nespokojenost. Ty momentálně nejviditelněj-

ší nedostatky, jako je kulturní dům nebo náměstí, jsou 

již řešeny a osobně udělám co nejvíce pro to, aby vše 

došlo ke zdárnému konci. A pak jsou některé méně dis-

kutované záležitosti, které si zaslouží pozornost, a já 

doufám, že budu mít příležitost se podílet na jejich změ-

nách k lepšímu. 

Aktuálně 



 3 

Tříkrálová sbírka 
Tříkrálovou sbírku každoročně pořádá Charita České 

republiky. Stejně jako v letech minulých, tak i tento rok 

se zapojilo také město Nýrsko. Výnos Tříkrálové sbírky 

je tradičně z největší části věnován na podporu záměrů 

pro lidi v nouzi na území ČR. Jde o různé formy podpo-

ry a pomoci pro nemocné, lidi se zdravotním postiže-

ním, seniory, matky s dětmi v tísni a pro další, jinak so-

ciálně potřebné. Pro rozdělení výtěžku jsou předem daná 

pravidla. Většina vykoledovaných prostředků se vrací 

charitám, které v regionu koledování zaštítily. Záměry, 

na které se v daném roce vybírá, jsou předem oznámeny. 

Desetina výtěžku každoročně připadne na rozvojové 

projekty v zahraničí (např. na udržení zdrojů obživy ne-

bo vzdělávání), případně zůstane jako rezerva pro případ 

humanitárních katastrof. V letošním roce se do poklad-

niček vybralo 37 591 Kč v Nýrsku a 9 076 Kč v Zelené 

Lhotě. Doprovodnou akci 5. ledna na náměstí uspořádal 

Národopisný spolek Nýrsko z. s. Na akci promluvila 

ředitelka Oblastní charity Klatovy Marie Malkusová       

a také farář kostela sv. Tomáše v Nýrsku Ryszard Pote-

ga.  

                                          Tříkrálová sbírka 

  (red) 

Aktuality z městské knihovny a kulturního a informačního centra 

Městská knihovna jako kulturní zařízení města podpo-

ruje svými aktivitami rozvoj čtenářství. Zpřístupňuje 

knihovní dokumenty, podílí se na poskytování infor-

mačních služeb (např. bibliografické, faktografické či 

rešerše), umožňuje přístup k informacím na internetu. 

Je to místo pro setkávání bez bariér fyzických, sociál-

ních, kulturních, národnostních či věkových. 

Navštívit ji může kdokoliv, i když není registrovaný 

čtenář. Registrační poplatek činí 100 Kč/rok pro dospě-

lé a 50 Kč/rok pro děti do 15 let. 

Kromě půjčování knih knihovna nabízí možnost kopíro-

vání, skenování, laminování a tisku. Nově si také může-

te zapůjčit různé společenské hry pro dospělé i pro děti 

(např. Carcassonne, Kočka Karla a další). 

Provoz knihovny jako organizační složky města je fi-

nancován z jeho rozpočtu. V roce 2018 jsme pro vás 

nakoupili 714 nových knih a odebírali 40 titulů peri-

odik. Přihlásilo se 502 čtenářů, z toho 111 do 15 let, 

kteří si vypůjčili celkem 17 049 dokumentů. Veřejný 

internet využilo 914 návštěvníků a webové stránky si 

prohlédlo 3 896 uživatelů. 

Knihovna je otevřena spolupráci s neziskovými organi-

zacemi, školami, školkami i s širokou veřejností.          

V uplynulém roce jsme uspořádali 149 vzdělávacích 

akcí (knihovnické lekce pro školy, kurzy malování pro 

dospělé, kurzy power jógy, Virtuální Univerzitu třetího 

věku, tvořivé dílny atd.) s účastí 1 771 zájemců             

a 48 kulturních akcí (divadelní představení, besedy, 

výstavy, čtení pro děti), které navštívilo 4 586 diváků. 

Výdaje na tyto akce dosáhly částky 286 666 Kč. Příjmy 

činily 227 690 Kč.  

I nadále bude probíhat úzká spolupráce mezi Městskou 

knihovnou Nýrsko a Kulturním a informačním centrem 

města Nýrska. Společně pro vás opět připravujeme ces-

topisné besedy, na kterých se letošní rok podíváme 

např. do Kanady či jižní Indie. S archivářem klatovské-

ho muzea Janem Jirákem se vrátíme na konec starých 

časů aneb jak vypadlo naše město v roce 1919. Děti se 

mohou těšit na březnovou pohádku „O statečném kováři 

Mikešovi“, kterou jim zahraje Divadlo Za2. O pár dní 

později je připraveno premiérové divadlo pro žáky dru-

hého stupně základních škol s výstižným názvem 

„Trapas nepřežiju!“. V květnu mohou děti strávit do-

brodružnou noc v knihovně, tentokrát s Ferdou Mraven-

cem a jeho kamarády. Během celého roku se budeme   

v odpoledních hodinách setkávat při společných čteních    

s malými výtvarnými dílnami. V letních měsících pro 

vás chystáme venkovní koncerty. Jedná se jen o krátký 

výčet akcí, na které se můžete těšit.  

Služby Kulturního a informačního centra města Nýrska 

během celého roku využilo přes 3 500 návštěvníků ne-

jen  z  České republiky, ale i z okolních států. V našich 

prostorách turisté najdou velké množství propagačních 

materiálů, ale také upomínkových předmětů v podobě 

zvonečků, turistických známek, vizitek, pohlednic, 

magnetek a mnoho dalšího. Naši nabídku doplňují také 

turistické mapy celé Šumavy a plánek našeho města.     

V infocentru je přístupný internet nebo připojení k Wi–

fi, zajišťujeme tisk, kopírování, skenování i laminování 

až do formátu A3. V rámci projektu „Plzeňská vstupen-

ka“ je zde možnost zakoupit vstupenky na kulturní či 

hudební představení nebo také na fotbalová utkání FC 

Viktoria Plzeň. Zejména pro obyvatele našeho města 

jsou k mání aktuální jízdní řády místních autobusových 

a vlakových spojů. 

Všechny akce jsou dostupné na webových stránkách 

http://www.sumavanet.cz/icnyrsko/, 

www.knihovnanyrsko.cz, stejně tak na facebookových 

stránkách městské knihovny a kulturního a informační-

ho centra, ve vývěskách ve městě i okolí nebo v Nýr-

ských novinách. 
Milena Linhartová, MěK 

Martina Bastlová, IC 

                MěK a IC 
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Mnozí z vás si zajisté všimli ruchu na našem náměstí  

před městskou knihovnou v pondělí 28. ledna. Byla zde 

instalována putovní výstava, která je součástí projektu 

Paměti národa Plzeňského kraje. Snaží přehlednou         

a srozumitelnou formou seznámit širokou veřejnost se 

svědectvím pamětníků významných dějinných událostí 

20. století. Co byla železná opona, akce Kámen, balko-

nové akce nebo vojenská kontrarozvědka? To vám při-

blíží skrze silné životní příběhy Západočechů právě tato 

výstava nazvaná „Když spadla železná opona“. Západo-

český kraj byl   v letech totality představován jako pev-

ná hráz socialismu a míru. Jeho hranice s Německem 

byla neprodyšně uzavřena železnou oponou. Za ní byla 

svoboda, k níž se bylo možno dostat jen s nasazením 

života, jak připomíná sama ředitelka plzeňské pobočky 

Paměti národa Markéta Čekanová. Historické události 

nahlíží prostřednictvím několika úhlů a nabízí unikátní 

životní příběhy převaděčů, ale i lidí utíkajících přes hra-

nice nebo výpověď pamětníka, jenž sloužil povinnou 

vojenskou službu  u roty pohraniční stráže. Cenná jsou i 

svědectví běžných obyvatel pohraničí, kteří zde žili a 

byli svědky mnoha dějinných zvratů a zmařených lid-

ských životů. Mezi zmapovanými osudy nechybí příběh 

legendárního převaděče a účastníka druhého i třetího 

odboje pana Františka Wiendla z Klatov nebo dobro-

družné vyprávění  o útěku staňkovského rodáka Václava 

Kabourka, jenž se později prosadil v Hollywoodu. Vý-

stava v našem městě bude k vidění až do 18. února.  

Když spadla železná opona 

Soňa Hladíková 

                  Výstavy 

Malování pro radost 
„Já přece neumím malovat!“ Tak tahle myšlenka na 

úplném začátku proběhla hlavou většiny z nás, malířek. 

Scházíme se pravidelně každou středu večer v sále 

městské knihovny. A o tom, že vůbec není pravda, že 

neumíme malovat, se můžete přesvědčit sami. Od 28. 

ledna do 28. února letošního roku můžete v sále měst-

ské knihovny zhlédnout již čtvrtou výstavu našich vý-

tvarných prací.  

Výstavu jsme zahájily v pátek 25. ledna slavnostní ver-

nisáží. Svou účastí nás podpořilo téměř 40 návštěvníků.  

K vidění jsou nejen obrazy, které jsme malovaly na 

společné téma, ale také individuální práce každé z nás. 

V letošním malířském roce jsme opustily zaběhlá spo-

lečná témata a věnujeme se výtvarným technikám, které 

nás nejvíce oslovily individuálně.   

 

Rádi malujete, ale jste na to sami? Přijďte mezi nás, 

rády vás přivítáme každou středu od 18:30 hodin v sále 

městské knihovny. 

                 (red) 
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                        Akce 

Přehled akcí únor 2019 

28. 1. - 18. 2. náměstí KDYŽ SPADLA ŽELEZNÁ OPONÁ - výstava; Paměť národa Plzeňský kraj 

28. 1. - 28. 2.  MěK KURZ MALOVÁNÍ PRO RADOST - výstava 

1. 2. od 16.00 kluziště KARNEVAL NA BRUSLÍCH 

2. 2. od 14.00 KD - DDM KURZ TANCE PRO DOSPĚLÉ - lekce 

9. 2. od 20.00 KD - DDM RYBÁŘSKÝ PLES - hraje Music 

10. 2. od 14.00 KD - DDM KURZ TANCE PRO DOSPĚLÉ - lekce 

16. 2. od 9.00 KD - DDM POHÁR AMETYSTU - pohárová soutěž v mažoretkovém sportu 

16. 2. od 14.00 moštárna MASOPUST - tradiční masopustní průvod 

16. 2. od 19.00 KD - DDM KURZ TANCE PRO DOSPĚLÉ - závěrečná 

19. 2. - 21. 4. MKH VÝJIMEČNÝ MEZI NÁMI: Antonín Terzl - výstava 

21. 2. od 16.00 MěK POHÁDKOVÉ ČTENÍ s poučením a výtvarnou dílnou pro děti 

22. 2. od 18.00 MěK KANADA MĚSTEM I PŘÍRODOU - beseda se Zdeňkem Mlnaříkem 

24. 2. od 14.00 KD - DDM BUBLINKOVÝ DĚTSKÝ KARNEVAL - hraje BK Band 

Připravujeme 
14. 3. od 18.00 MěK JIŽNÍ INDIE - beseda s Janou Dvorskou a Milošem Kašparem 

16. 3. od 20.00 KD - DDM ZAHRÁDKÁŘSKÝ PLES - hraje Regent 
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Velmi náročnou sezonu má za sebou nýrský motokro-

sový závodník Dominik Laně. Tenhle čtrnáctiletý mla-

dík, který navštěvuje osmou třídu Základní školy Nýr-

sko, Školní ulice, se mnoha motokrosových závodů 

účastní hned ve dvou výkonnostních třídách. 

 Jaké byly tvé začátky? 

„Začal jsem v 5 letech na čtyřkolce, na které jsem se 

zúčastnil několika soutěží. Vzhledem k tomu, že soutě-

ží bylo málo, rozhodnutí přesedlat na motorku netrvalo 

příliš dlouho. Začátky byly velmi těžké, ovládání čtyř-

kolky bylo jednoduché, ale u motorky už je to složitěj-

ší. Musel jsem se naučit držet rovnováhu, současně řa-

dit, ovládat spojku, brzdu, plyn a ještě přemýšlet nad 

správným výběrem průjezdu jednotlivých částí trati. 

Neobešlo se to tak bez pádů, ulomených blatníků, oh-

nutých řídítek a samozřejmě modřin.“ 

 

Kdo tě k tomuto sportu přivedl? 

„Byl to můj táta, protože již motorku měl. Krátce po-

tom jsem se seznámil s Vaškem Andělem a Pepou Jiří-

kem, kteří už se v té době motokrosu věnovali naplno.“ 

 

Kolik času věnuješ přípravě?  

„Dá se říct, že v sezoně mi trénink zabere veškerý vol-

ný čas. Třikrát týdně trénuji na motorce, zbylý čas za-

bere fyzická příprava, posilovna, běh, jízda na kole. 

Před závody je pak také nutná teoretická příprava, která 

spočívá ve čtení trati na internetu. Důsledné nastudová-

ní jednotlivých částí trati je při samotných závodech 

velmi přínosné.“ 

 

Jaký je tvůj předzávodní den? 

„Den před odjezdem na závody je důležitá příprava 

motorky, celková kontrola, údržba a také přezutí pneu-

matik. Je nutné připravit také zázemí, v mém případě je 

to obytný vůz, ve kterém nesmí chybět voda, nářadí, 

náhradní díly a další potřebné věci.“ 

 

Jaké je tedy nezbytné vybavení motokrosaře? 

„V první řadě motocykl (smích), ale to je asi jasné. Ne-

smí však stát někde na dešti, větru či slunci, takže další 

důležitá věc je zázemí (dílna, garáž…), ve kterém kro-

mě motorky najdu náhradní díly (pneumatiky, duše, 

rozety, páčky, spojky, brzdy atd.). V depu nám jako 

zázemí slouží již zmíněný obytný automobil. No a co 

se týče samotného jezdce? Nutným vybavením je dres, 

kalhoty, boty, helma, brýle, chrániče hrudníku, ledvin, 

ortézy kolen a rukavice.“ 

 

V úvodu jsem zmínila, že jezdíš dvě soutěžní třídy, ja-

ké máš tedy motocykly? 

„Celý loňský rok jsem odjezdil na Yamaze yz 85 ve 

třídě do 85 ccm. Zkoušel jsem však už jezdit i nejsilněj-

ší třídu MX2 125/250 ccm na Yamaze yz 125.“ 

 

Kterých závodů ses loňský rok zúčastnil a jakých vý-

sledků jsi dosáhl? 

„Minulý rok jsem se zúčastnil ve třídě 85 ccm Motol 

cupu, Západočeského poháru a VVL Asiawing BO Mo-

tor - oil CUPu, ve všech těchto seriálech jsem obsadil 

celkové 1. místo. Na Mezinárodním mistrovství České 

republiky juniorů jsem obsadil 14. místo, a to i přes tři 

nedojeté rozjížďky, ve kterých mě zastavily technické 

závady. Ve třídě  MX2 125/250 ccm bylo mé umístění 

vždy v TOP5.“ 

 

Máš už zkušenosti i s mezinárodní účastí? 

„V červenci jsem se zúčastnil MX master Kids ve Fran-

cii. Ve třídě 85 ccm bylo celkem 90 jezdců, kteří byli 

rozděleni ještě na mladší a starší. V mé kategorii jsem 

se probojoval do zlatého finále z 10. místa. Ve finále 

jsem se po nevydařeném startu propadl na 16. místo, 

během závodů se mi povedlo prokousat se až na 8. mís-

to a po posledním skalpu půl kola před cílem mi patřilo 

celkové 7. místo.  

Rozhovor s motokrosovým závodníkem 

pokračování na str. 7 

                  Motokros 
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Začátkem září se v Německu konal mistrovský seriál 

ADAC, na který jsem byl pozván, ale z časových dů-

vodů nebyla moje účast možná. Velmi mě to mrzelo, 

protože v tomto seriálu je stejná konkurence jako na 

mistrovství Evropy. Snad budu mít příště více štěstí     

a tohoto prestižního seriálu se budu moct zúčastnit.“ 

 

Čeho bys chtěl ve své kariéře dosáhnout? 

„Rád bych byl účastníkem nejvyšších závodů v Evro-

pě. Pravidelně se umisťoval v TOP5 na mistrovství 

České republiky. V nadcházející sezoně bych chtěl ab-

solvovat podobné závody jako minulou sezonu a velmi 

rád bych se chtěl častěji podívat do zahraničí.“ 

 

Kdo tě podporuje? Máš své sponzory? 

„Motokros patří k finančně náročným sportům a v pod-

vědomí lidí není tak jako třeba fotbal či hokej. Proto je 

velmi problematické nějaké významné sponzory se-

hnat.“ 

 

Chtěl bys ještě něco říct na závěr? 

„Ano, chtěl bych poděkovat celé své rodině, především 

mamce a taťkovi, kteří při mně stojí a veškerý volný 

čas tráví mým koníčkem. Velké díky patří Městu Nýr-

sku a všem sponzorům za finanční či materiální podpo-

ru, dále také všem kamarádům, kteří mě podporují       

a drží palce.“ 
(red) 

SKI areál Nýrsko 

Teploty v minulých dnech klesaly, přidělávaly starosti 

zejména řidičům, kteří vyrazili do výše položených míst. 

Nám v Nýrsku však přinesly pocit radosti. Konečně totiž 

bylo možné zasněžit téměř 80% nýrské sjezdovky. Toto 

mrazivé počasí tak pomohlo uvést do provozu i velký 

vlek, na který mnoho z vás zajisté čekalo. Do 26. ledna 

byla v provozu pouze dětská sjezdovka, která od letošní-

ho roku disponuje třicetimetrovým pásem, který usnad-

ňuje lyžování i těm nejmenším. SKI areál Nýrsko v tuto 

chvíli nabízí lyžování celým rodinám. Máte malé děti, 

které ještě nelyžují? Nevadí, personál zdejší sjezdovky 

nabízí také lyžařskou školičku pro všechny začátečníky 

jak malé, tak velké.  

Více informaci na http://www.skiarealnyrsko.cz/ 

Provozní doba v době jarních prázdnin 

Po - Pá    9°° - 16°° 

večerní lyžování  

St, Pá a So  18°° - 21°° 

(red) 

                  Motokros 

                Sjezdovka 

                  Spolky 

Začátek nového roku je obdobím, kdy se konají valné 

hromady spolků. V lednu proběhla tato setkání u včelařů, 

hasičů, turistů i zahrádkářů. Právě u posledních dvou uve-

dených došlo po mnoha letech ke zvolení nového vedení.      

U KČT dosavadní předseda Josef Mayer předal žezlo 

mladé generaci. Za přítomnosti delegáta Plzeňského kraje 

Václava Zykmunda a starosty města Miloslava Rubáše 

byl zvolen nový předseda Radek Bastl, nový výbor           

i kontrolor. U Českého zahrádkářského svazu končilo  

pětileté volební období. I u tohoto spolku byla navržena 

dvanáctičlenná kandidátka a tříčlenná kontrolní komise. 

Obě byly jednohlasně odhlasovány. Novým předsedou 

byl  zvolen Jiří Malý. Valné hromady se zúčastnilo cel-

kem 45 členů a 2 hosté - starosta města Nýrska Miloslav 

Rubáš a předseda Územního sdružení Klatovy Josef No-

votný. 

Valné hromady 

(red) 
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Muzeum Královského hvozdu 

Karel Velkoborský 

Sice nás nepronásledují žádné kruté mrazy, při centrál-

ním topení máme teplo i ve sklepě, ale ten pocit zůstat 

v teple, když je venku plískanice nebo nepříjemný vítr, 

ten je v nás uložený hezky hluboko. A co muzejníci?    

I když mají nachystané zimní boty hned za dveřmi, mu-

sí zůstat doma také, protože jejich zájem je zaměřen na 

výšku kolem tisíce metrů a to bude muset přijít pořádná 

obleva, aby měl nějaký výlet smysl. 

Stále více se přesvědčujeme o tom, že Kamenná galerie 

je šumavský unikát. Oslovil jsem redakci „Vítaného 

hosta na Šumavě“ s tím, že by uveřejnili některé infor-

mace o tomto nálezu, a paní Voděrová mi napsala: „Je 

to fascinující, nikdy jsem nic podobného neviděla.“ 

Rozumí se na Šumavě. Takže to vypadá, že se opravdu 

jedná o šumavskou raritu, protože redaktorka tohoto 

časopisu je jistě znalec nad jiné. A aby čtenáři Nýr-

ských novin měli nějaký náskok, rád bych je seznámil 

s několika „rozluštěnými“ obrázky nebo nápisy. Na 

obrázku č. 1 vidíte něco jako hlavu s parožím, nebo 

s ratolestmi. Pomohl nám kupodivu botanik. Jedná se   

o sazenici keře, který se jmenuje „kručinka“ (Genista). 

Tento keř se používal k barvení látek nažluto. Pro naše 

poznání je ale zásadní, že domácímu zvířectvu zapáchal 

a nechutnal. Vysazoval se po obvodu pastvin, aby zví-

řata z pastvy neutíkala, dokonce některé odrůdy byly 

trnité. Odborníkům na starou němčinu se u tohoto ob-

rázku podařilo přeložit nápis „bodláčí“. To jsme zvěda-

vi, zda alespoň několik exemplářů na bývalých pastvi-

nách najdeme. Mnoho obrázků svědčí totiž o tom, že je 

tam tesali pastevci. Podle nejstaršího letopočtu tam ob-

rázky začaly vznikat v roce 1864. Tesali je ti samí lidé 

také v roce 1894, ze kterého je nejmladší datovaný ob-

rázek? Snad ano. Napovídá tomu to, že zpočátku jsou 

námětem hlavně kozy a snad ovce, později třeba koně  

a různá pozorování ze života v okolí. Nacházejí se tam 

ale i texty, které musely dát pořádnou práci, protože 

jsou provedeny v psacím písmu a velmi kvalitně. 

V překladu je tam „Honzo, chléb pro nás!“ a na obráz-

ku č. 2 je v překladu napsáno „Na zdraví až do dna su-

du!“ A to určitě netesali desetiletí kluci. Co zobrazuje 

obrázek č. 3, přesně nevíme, ale je možné, že autor ně-

kde   u potoka (to by mohla být ta výrazná linka) zahlé-

dl dvojici, která se milovala. I když jsou postavy zná-

zorněny jaksi zjednodušeně, přece jen (omlouvám se) 

má jedna postava znázorněnou dírku mezi nohama.         

Dnes se ještě zastavíme u hodinových ciferníků, o kte-

rých jsem psal minule. Dokonce se zdá, že podobné 

ciferníky se stejným časem jsou tam zobrazeny ještě 

dvakrát, i když ne tak jasně. Je logické, že do tohoto 

kraje přinesla čas měřený na minuty až železnice. Není 

údaj 8.07 hodin časem příjezdu vlaku do obce, ze které 

autor pocházel? Zatím se nám to potvrdit nepodařilo, 

protože je obtížné někde do jízdního řádu nahlédnout. 

Zatím máme k dispozici pouze „rozvrh jízdy vydaný 

v měsíci dubnu 1878“ a tam jsou uvedeny tři spoje 

z Plzně do Železné Rudy projíždějící přes Zelenou Lho-

tu a Hamry kolem desáté hodiny dopoledne, jedné a 

třetí hodiny odpoledne. Nebo se to týká slavnostního 

zahájení provozu? Budeme si muset počkat, až se to 

podaří někde v historickém tisku ověřit. 

Na závěr ještě jednu informaci, která vás nenechá klid-

nými. Může být, že jsme v prostoru vrchu Prenet nalezli 

skálu, která je nad starou cestou upravena tak, aby tam 

mohly projíždět vozy. Myslíte, že by někdo tesal skálu 

jen proto, aby tam stahoval dříví z lesa? 

Zimní čtení v teplíčku 

č. 3 

č. 1 

č. 2 
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Připomeňme si – pokračování 7 

Přírodní rezervace Prameniště 

Čtení na pokračování 

V našem dnešním pokračování zůstaneme ještě na sva-

zích Pancíře, Habru, Můstku a Jedlové a podíváme se 

do přírodní rezervace Prameniště. Ta byla vyhlášena 

v roce 1994 na rozloze 346 ha a tvoří ji, jak již název 

napovídá, komplex pramenišť, minerotrofních  a vrcho-

vištních rašelinišť a přilehlých rašelinných a podmáče-

ných smrčin v pramenných oblastech Křemelné a Řez-

né. Rezervace je rozdělena do čtyř oddělených segmen-

tů – Přední a Zadní Šmauzy se Starým Brunstem (dále 

jen Šmauzy), Gerlův potok, Nový Brunst a Zadní Pan-

cíř. 

Patrně nejznámější z uvedených částí jsou Šmauzy, en-

kláva ohraničená východními svahy Můstku a Jedlové, 

jejímž středem protéká Křemelná. Území je dokladem 

někdejší sklářské kolonizace v období 17. a 18. století, 

kdy poskytovalo dostatek dřeva v rozlehlých, tehdy ješ-

tě lidskou rukou nedotčených lesních porostech, zdroj 

vody a křemenné žíly, tedy vše důležité pro úspěšnou 

výrobu skla. Po staré sklářské rodině Schmaussů, která 

zde provozovala své řemeslo ve druhé polovině 18. sto-

letí, nese ostatně lokalita i svůj dnešní název. Avšak 

levnější výroba skla v průmyslových zařízeních 

v místech s lepší dostupností a hospodářským zázemím 

a postupné vyčerpání přírodních zdrojů byly zřejmě 

hlavním důvodem, proč sklářská horečka v této poměr-

ně drsné oblasti v průběhu 19. století pominula a hutě 

vyhasly. Po uzavřených sklárnách nastupují pily 

(Schürerrova a Liplova), dřevaři a zemědělci, pro je-

jichž skot byl dostatek pastvy na odlesněných plochách. 

Ani toto období však netrvá dlouho. Kyselá, často pod-

máčená a zrašelinělá půda, krátké léto, mrazové polohy 

a v neposlední řadě mizivý trh, to vše znamenalo po-

stupné opouštění území, opětovný pozvolný návrat lesa 

a formování krajiny do dnešní podoby. Obdobný vývoj 

zaznamenal i poměrně známý a navštěvovaný Nový 

Brunst, kde sklářské řemeslo až do sklonku 19. století 

vykonávala rodina Ascherlů. Dnes po této kdysi prospe-

rující činnosti zbylo jen několik, v terénu již jen málo 

patrných, zbořenišť, zarostlé staré náhony a odvodňova-

cí rýhy a na Novém Brunstu bývalé hospodářské stavení 

dnes zrekonstruované na rekreační objekt. A jak už to 

v životě bývá, zánik starého přináší i vznik nového a my 

můžeme znovu obdivovat sílu přírodních procesů, které 

v těchto lokalitách vytvořily jedinečnou a pestrou mo-

zaiku přírodních stanovišť převážně ovlivněných vodou. 

Další segment rezervace, Gerlův potok, tvoří podmáče-

ná či zrašelinělá smrčina s většími mezerami živé rašeli-

ny a prameništi přítoku Křemelné, Gerlova potoka, po 

němž nese název. 

Trochu odlišná byla situace v oblasti Zadního Pancíře, 

posledního segmentu rezervace. Nachází se na jihový-

chodním svahu Pancíře a jeho obyvatelé žijící na jed-

notlivých oddělených samotách měli jako zdroj obživy 

převážně zemědělství a hospodařili zde od počátku 18. 

století až do 2. světové války. V té době patřilo území 

k typu kulturní krajiny s drobnými lokalitami ponecha-

nými samovolnému vývoji (např. kamenné snosy či mo-

křady a prameniště). Po 2. světové válce se intenzita 

hospodaření postupně snižovala až do dnešní podoby, 

kdy je pro pastvu a sklizeň sena využíváno méně než 

10% plochy. Na původně obdělávaných plochách došlo 

k výraznému postupu dřevinné i mokřadní sukcese, 

zejména v jižní části lokality. Vytvořila se nová živá 

rašeliniště s rozptýlenými smrky, která se i nadále rozši-

řují. Jako památku na dřívější osídlení můžeme najít 

zbytky někdejších usedlostí dnes již zarostlé dřevinnou 

vegetací či obdivovat staré stromy lemující původní 

cesty nebo meze. A co pozoruhodného v rezervaci roste 

a žije?  

 

pokračování na str. 10 
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Slať na Novém Brunstu je jednou ze tří lokalit stromové 

borovice blatky na Železnorudsku a jednou ze dvou lo-

kalit břízy karpatské v západočeské části Šumavy. Dále 

zde můžeme najít suchopýr pochvatý i úzkolistý, klikvu 

bahenní, kyhanku sivolistou, rosnatku okrouhlolistou, 

tučnici obecnou, prhu chlumní, všivec lesní, prstnatec 

májový a listenatý. V oblasti Šmauzů pak kromě jmeno-

vaných druhů bahničku chudokvětou, suchopýrek trsna-

tý a alpský, kozlík dvoudomý, podbělici alpskou, dřípat-

ku horskou, oměj šalamounek, korálici trojklannou nebo 

vachtu trojlistou. Zadní Pancíř pak přidá k některým již 

uvedeným druhům běloprstku horskou, všivec bahenní, 

vemeník zelenavý či hořec šumavský. Okolí rašelinišť 

na Šmauzech je domovem tetřeva hlušce, lesní okraje se 

zastoupením listnáčů jsou vhodným biotopem jeřábka 

lesního, ve smrkových porostech můžeme zastihnout 

datlíka tříprstého nebo kosa horského, v mokřadech a 

prameništích Řezné hnízdí bekasina otavní a chřástal 

polní. 

I touto rezervací stejně jako NPR Černé a Čertovo jeze-

ro probíhá evropské rozvodí, kdy Křemelná odvádí své 

vody prostřednictvím dalších toků do Severního moře   

a Řezná do moře Černého. 

Přírodní rezervace Prameniště je veřejnosti přístupná po 

značených turistických trasách a ostatních zpevněných 

komunikacích. 

Jarmila Karlovská 

Celorepubliková hra Plamen je pro kolektiv mladých 

hasičů jednou z nejdůležitějších soutěží, které se každo-

ročně zúčastní mladší i starší družstvo. Je rozdělena na 

podzimní a jarní část. V podzimní části si obě družstva 

výhrami zajistila nejlepší výchozí pozici do jarní části. 

Během celého roku je však v rámci hry nutné plnit další 

úkoly, aby se družstvo vyvarovalo trestným bodům, 

které by je mohly připravit o případné stupně vítězů. 

Úkoly jsou rozděleny do čtyř okruhů (společný výlet za 

poznáváním; brigáda na cvičišti – úklid spadaného listí, 

sbírání odpadků atd.; zkoušky odbornosti a poslední 

okruh je Zimní setkání mladých hasičů). Zimní setkání 

mladých hasičů se v předminulém roce konalo v Sušici, 

kde bystřičtí nasadili dvě mladší hlídky a z důvodu vel-

ké nemocnosti bohužel jen jednu starší hlídku, která se 

umístila na 3. místě. Jedna z mladších obsadila dokonce 

2. místo. Této soutěže se zúčastnilo celkem 59 hlídek, 

což je 290 dětí. V závěru měsíce května se konala jarní 

část hry Plamen, kde se rozhodovalo o postupu do kraj-

ského kola. Děti mladšího družstva daly do soutěže vše. 

Za jejich obětavost a připravenost jim bylo odměnou 

obhájené 1. místo z předloňského roku a zároveň postup 

do krajského kola. Starší družstvo prošlo všechny disci-

plíny bez sebemenšího zaváhání a tím také obhájilo ví-

tězství a postup do krajského kola. Před krajskou soutě-

ží připravili vedoucí pětidenní soustředění, které bylo 

rozděleno na dvě části. V dopoledních hodinách probí-

hala příprava na atletickém stadionu v Klatovech, kde 

obě družstva trénovala štafetové disciplíny. Trénink 

obou útoků a disciplín branného běhu probíhal 

v odpoledních hodinách v zámeckém parku v Bystřici. 

Krajská soutěž se konala ve dnech 9. – 10. června 2018 

v Klatovech. Téměř na domácí půdě chtěli bystřičtí 

hasiči uspět a předvést vynikající výkony. Mladší druž-

stvo se snažilo podat co nejlepší výsledek, ale nervozita 

některých závodníků byla patrná již od samého začátku, 

a tak výsledné 2. místo bylo jak pro vedoucí, tak pro 

celé družstvo velkým a radostným překvapením. Veške-

ré naděje se vkládaly do staršího ostříleného družstva. 

Po slibném začátku a průběžném prvním místě začali 

závodníci bohužel chybovat. Výsledkem pak bylo cel-

kově až 3. místo, což bylo velké zklamání nejen pro 

celé družstvo. Během celého roku probíhaly soutěže 

v požárním útoku, které jsou zařazeny do dětské hasič-

ské ligy okresu Klatovy. Bohužel jedna ze soutěží se 

konala v době přípravy na krajské kolo hry Plamen,      

a tak účast nebyla možná. To se také promítlo do celko-

vého pořadí, kde obě družstva skončila na 2. místě. 

 

Čtení na pokračování 

Mladí hasiči z SDH Bystřice nad Úhlavou 

SDH Bystřice nad Úhlavou 

pokračování na str. 11 
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Každý rok se scházíme na výroční valné hromadě, aby-

chom zhodnotili uplynulý rok. Tentokrát byla valná hro-

mada o to slavnostnější, neboť se konala poprvé v nově 

zrekonstruovaném sálu naší hasičské zbrojnice.  Rádi 

jsme mezi nás přivítali řadu hostů, mezi kterými byli 

například starosta města Ing. Rubáš, velitel stanice HZS 

Klatovy mjr. Marek, ředitel technických služeb Ing. 

Hladík, hasič Jan Látka a zástupci okolních hasičských 

sborů. Na úvod naši mladí hasiči předvedli pohádkovou 

scénku. Následovalo přivítání ještě jednoho vzácného 

hosta, tím byl farář z naší farnosti v Nýrsku pan 

Ryszard Potega. A to předznamenalo, že letošní výroční 

valná hromada bude ještě slavnostnější, než většina na-

šich členů sboru předpokládala. Starosta města ve spo-

lupráci s vedením našeho sboru hasičů připravil ještě 

jedno velké překvapení, a to předání nového praporu, 

který zhotovila renomovaná firma Velebný. Na valné 

hromadě pak došlo k jeho slavnostnímu požehnání        

a předání našemu sboru. 

Pro celý náš sbor je tento prapor velkou odměnou za 

naši dlouholetou práci pro město a naše spoluobčany.  

Na první straně praporu je vyšit náš název a hasičský 

znak, v jehož středu se nachází oficiální znak našeho 

města. Jsou zde uvedeny také dva zásadní letopočty 

vztahující se k tradici hasičské myšlenky v našem měs-

tě. Rok 1867, kdy byl ještě v době habsburské monar-

chie založen v našem městě první hasičský sbor, a pak 

rok 1945, kdy byl založen náš současný Sbor dobrovol-

ných hasičů Nýrsko. Na druhé straně praporu je vyšita 

postava svatého Floriána, který je patronem a ochrán-

cem nás, hasičů. Také se zde nacházejí dvě dominanty 

našeho města, kterými jsou budova kostela sv. Tomáše 

a budova městské radnice. To vše doplňuje staré hasič-

ské motto, ke kterému se náš sbor již dlouhou dobu hlá-

sí „NI KU ZISKU, NI KU SLÁVĚ, TOLIKO KU PO-

MOCI BLIŽNÍMU SVÉMU“. 

Po této slavnostní a pro nás, hasiče, velmi emotivní 

chvíli pokračoval další průběh valné hromady, v jejímž 

průběhu byl zhodnocen uplynulý rok. V první polovině 

roku proběhlo dokončení rekonstrukce naší hasičské 

zbrojnice. To pro nás samozřejmě znamenalo spoustu 

práce při různém stěhování výzbroje a výstroje a také 

při úklidu po stavebních pracích. Ani takto rozsáhlá re-

konstrukce nesměla nijak zásadně narušit naši akce-

schopnost. V loňském roce naše jednotka zasahovala 

celkem u 72 zásahů. Šlo o požáry, dopravní nehody, 

likvidaci spadlých stromů na silnici, zajištění místa pro 

přistání letecké záchranné služby a spoustu dalších pří-

padů, kdy je potřeba naše pomoc. Rovněž byla hodno-

cena i účast našich družstev mužů, žen a mladých hasi-

čů na soutěžích. Po schválení plánu akcí na rok 2019 

proběhla diskuse, do které se zapojila řada pozvaných 

hostů. Výroční valnou hromadu zakončil mjr. Miroslav 

Marek, který vyzdvihl činnost naší zásahové jednotky 

v uplynulém roce a popřál všem zúčastněným mnoho 

štěstí a zdraví v  roce 2019. 

Jan Kolář, jednatel SDH Nýrsko 

Výroční valná hromada Sboru dobrovolných hasičů Nýrsko  

I v roce 2018 se účastnili 2 chlapci a 5 dívek Českého 

halového poháru v běhu jednotlivců na 60 metrů 

s překážkami, které se skládá ze čtyř kol. Z chlapců si 

nejlépe vedl Jaroslav Denk, který se bohužel účastnil jen 

jarní části soutěže a v celkovém pořadí se umístil na 35. 

místě, na 58. místě pak skončil Marek Šota. V kategorii 

dívek si nejlépe vedla Šárka Hájková, která se zapojila 

až do podzimní části soutěže, jelikož na jaře ještě nebyla 

členkou SDH, i tak se umístila na krásném 23. místě, na 

31. místě v celkovém pořadí skončila Iva Babková, 64. 

místo patřilo Marcele Babkové a nováček Štěpánka Kal-

ná obsadila 65. místo.  

V průběhu roku 2018 se mladí hasiči zúčastnili 15 sou-

těží, 50 pravidelných schůzek, 8 mimořádných schůzek 

a 21 sobotních tréninků v plzeňském atletickém tunelu. 

SDH Bystřice nad Úhlavou 

                         SDH Nýrsko 

Martina Bastlová, člen SDH Bystřice n/Úhl. 
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Prodej   slepiček 

 

Červený Hrádek prodává slepičky ze svého 

chovu typu Tetra hnědá, Dominant ve všech 

barvách a slepičky Green Shell -  

typu Araukana. Stáří 14 - 19 týdnů,  

cena 159 - 205 Kč/ ks.  

Prodej: 26. 2. 2019  

Nýrsko u vlak. nádraží - v 17:50 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 

PRODÁVÁTE NEMOVITOST? 

POTŘEBUJETE PORADIT? 

 prodej, koupě, dražby, exekuce, výkupy  

 odhad tržní ceny nemovitosti k dědické-

mu řízení  

 pojištění majetku, životní pojištění,  

    penzijní připojištění 

 

Renáta Tomášková 606 622 951,  

ravokastom@gmail.com 

Realitní agentura TomSoLa Group s.r.o. 

Inzerce 


