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„Teplé září - 

dobře se ovoci    

i vínu daří.“ 
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narození Panny 

Marie, takové 

potrvá čtyři    

neděle.“  

 

 

„Na svatého 

Cypriána chlad-

no bývá často    

zrána.“  
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Aktuálně z radnice 

(red) 

(red) 

Nepořádek u kontejnerů 

Během posledních měsíců se týden co týden setkáváme 

s velkým nepořádkem u kontejnerů v Bezručově ulici. 

Co k tomu dodat. Město Nýrsko má zhruba od roku 

2000 zaveden systém sběru a likvidace odpadů. Nejen 

těch komunálních, ale i separovaných. Tento systém 

neustále vylepšujeme a investujeme do něj nemalé fi-

nanční prostředky. Bohužel někteří spoluobčané nevě-

dí, nebo nechtějí vědět, že už více jak deset let je 

v našem městě sběrný dvůr, který provozuje odborná 

firma a kde je možné zcela bezplatně, vyjma nebezpeč-

ných odpadů, ukládat všechen odpad. Kapacita sběrné-

ho dvora se neustále zvyšuje a rozšiřuje nákupem no-

vých kontejnerů. Co dodat závěrem. Město vytvořilo 

systém sběru a likvidace všech druhů odpadů. Do hlav 

jedinců, kteří tento systém soustavně, nebo občasně 

nerespektují, bohužel nevidíme. A místo toho, aby se 

někteří zajímali, proč tomu tak je nebo jak systém vy-

lepšit, vedou diskuse o tom, proč zaměstnanci Technic-

kých služeb města Nýrska neuklízí tento „bordel“ do-

statečně rychle. Těmto pracovníkům se ani nedivíme, 

protože jezdit uklízet jen samý nepořádek na ta samá 

místa nikomu moc v pracovním nadšení nepřidá.  

Cesta k zahrádkám 

V rámci pozemkových úprav, jak jsme již zmiňovali    

v předchozích číslech Nýrských novin, došlo k rekon-

strukci cesty vedle firmy Dobler v katastrálním území 

města Nýrska. Tuto akci prováděly Silnice Horšovský 

Týn.  Zadavatelem stavby byl Státní pozemkový úřad, 

územní pracoviště Klatovy. Začátkem září proběhne 

kolaudace a následné převzetí cesty do vlastnictví 

města Nýrska. Během rekonstrukce byl zjištěn 

zvýšený pohyb v této lokalitě, proto bude osazena 

značka začátek a konec obce v místech čističky, aby 

lidé přijíždějící zadní cestou od Bystřice nad Úhlavou 

věděli, že jsou již na území obce. 

Tepelné rozvody 

Rozvody jsou hotové a v současné době dochází           

k připojení jednotlivých nemovitostí na dané trase. 

Není technicky možné, aby se připojil jeden panelový 

dům a napustilo se potrubí, na všech ostatních místech 

by pak musely být uzavírací ventily. Proto se v této 

odstávce připojily všechny nemovitosti, které na této 

trase jsou. Tato odstávka byla využita také k tomu, aby 

se napojilo primární vedení, tzn. hlavní vedení z kotel-

ny do výměníkové stanice. Všechny kroky byly vždy 

konzultovány s dodavatelem a stavebním dozorem, 

který nasadil maximum možného personálu. V našem 

městě tak v tuto chvíli působí čtyři svářečské party. 

Vše mají dopředu připravené, bohužel výroba 

některých částí, které musí být zcela přesné, trvá cca    

4 týdny. A není technicky možné je připravit dopředu, 

protože na ně přichází až ve chvíli, kdy k dané od-

bočce přijdou. Při další etapě napojování již nebudou 

odpojeny nemovitosti, které již odstávkou prošly. Na-

pojování už je nijak ovlivňovat nebude. 

K internetovým diskusím „zasvěcených“ je těžké se 

vyjadřovat. Nicméně investor, kterým je město, přivítá 

každou odbornou radu vedoucí k urychlení prací. 

(red) 
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Aktuálně z radnice 

(red) 

Kolumbárium 

Pane starosto, v našem městě se buduje kolumbári-

um. Proč? 

„Myšlenka vybudování kolumbária je poměrně stará. 

Myslím, že první úvahy jsem zaznamenal někdy v roce 

2004. Od té doby jsme se záměrem výstavby zabývali. 

Konkrétní podobu kolumbárium získalo až před dvěma 

lety. A na otázku proč existují dvě odpovědi. Jednak     

i přes veškerou snahu o nové uspořádání hrobových 

míst na stávajícím hřbitově se jeho kapacita nezvětšuje 

a my někdy bojujeme se splněním požadavku na umís-

tění, se kterými přicházejí pozůstalí. Za druhé, uložení 

urny v kolumbáriu ušetří pozůstalým nemalé finanční 

prostředky.“ 

Znamená to tedy, že bude kolumbárium upřednostňo-

váno oproti klasickému ukládání uren do země? 

„To v žádném případě. Jedná se jen o rozšíření nabídky 

na řešení situace v nejtěžších okamžicích blízkých ze-

mřelého. Kolumbárium ale řeší i období, kdy věk nebo 

nemoc neumožňuje pozůstalým se o klasický hrob sta-

rat. I na našem hřbitově je několik takových případů.“ 

Jak se bude o místo pro uložení uren v kolumbáriu 

žádat? 

„Postup bude stejný jako při řešení uložení uren do 

země. Při návštěvě technických služeb bude požadavek 

na pronajmutí místa (schránky) kolumbária vyřešen. 

Na doplnění uvádím, že jedna schránka bude sloužit 

pro uložení dvou uren. Kromě uren bude možno do 

schránky vložit i vzpomínkové předměty. Do schránek 

se nebudou smět umisťovat hořící svíčky. Pro jejich 

uložení bude sloužit vedlejší schránka bez dvířek.“ 

 

Kdy bude stavba dokončena a kolik bude nové kolum-

bárium stát? 

„Stavba by měla být dokončena do konce září letošního 

roku. Oproti původnímu záměru jsme se rozhodli po-

stavit kolumbárium celé. Jako materiál bude použita 

broušená žula. Celkové náklady včetně stavební přípra-

vy, kterou prováděli pracovníci technických služeb, 

vyjdou na cca 1,6 mil. Kč a budou celé hrazeny 

z rozpočtu města.“ 

Na závěr snad poslední otázka. Na kolik vyjde proná-

jem jedné schránky? 

„Touto otázkou jsme se zabývali na poradě zastupitelů. 

Cena za pronájem jedné schránky pro uložení uren bu-

de shodná s cenou za dvojhrob, tj. 60 Kč/rok. Vedlejší 

schránka na uložení svíčky je zdarma. Ještě doplním, 

že při řešení problematiky hřbitovních služeb jsme roz-

hodli o tom, že bude správné sjednotit cenu za poskyto-

vání těchto služeb na 120 Kč/rok, čímž dorovnáme 

platby platné pro nájemce dvojhrobů.“ 

Děkuji za rozhovor. 

Oprava rybníků 1a 3 

Již v předchozích číslech Nýrských novin jste se mohli 

dočíst o opravě rybníků 1 a 3 „Na Cihelně“. V rámci 

stavby je navržena oprava těles hrází, vybudování bez-

pečnostního přelivu na rybníce 1 a výstavba dvojice no-

vých objektů spodních výpustí, kdy z odpadního potrubí 

z nádrže 1 by byla napájena nádrž 3 tak, aby bylo možné 

v případě havárie odstavit jakýkoliv ze soustavy rybníků. 

Výpustě obou rybníků povedou do Skelnohutského poto-

ka. V druhé polovině září dojde k postupnému vypouštění 

rybníka 3, z něhož budou pověřenými osobami z řad ry-

bářů vyloveny škeble říční a postupně přemisťovány do 

vedlejšího rybníka. Následné stavební práce budou zahá-

jeny 15. října a ukončeny by měly být do konce dubna 

příštího roku, aby nikterak nenarušily rybářskou sezonu.  

(red) 
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Aktuálně z radnice 

(red) 

(red) 

Město Nýrsko v letošním roce investovalo téměř        

1,5 milionu korun do opravy lesních cest. Po letních 

přívalových deštích dochází v tuto chvíli ke kompletní 

rekonstrukci lesní cesty od ordinace MUDr. Pavla 

Homolky směrem na náměstíčko až na hranici katastru 

Skelná Huť. Po dokončení těžby dřeva v oblasti Pajreku 

dojde k opravě přístupových komunikací i v těchto mís-

tech. V současné době jsou tyto komunikace či lesní 

cesty využívány především k dopravě těžké techniky, 

která je při této kalamitě nezbytně nutná při svozu a 

stahování pokácených stromů. Veškerá tato problemat-

ika byla konzultována s novým lesním hospodářem 

našeho města Miroslavem Sloupem. Nyní není vstup do 

lesa bezpečný, proto ke svým procházkám využívejte, 

prosím, z důvodu bezpečnosti jiné lokality.  

Rekonstrukce komunikace u garáží  

Během letních měsíců proběhlo výběrové řízení na 

opravu vjezdu ke garážím v Chodské ulici. Rekon-

strukci bude provádět firma Silnice Klatovy. K předání 

staveniště došlo 23. srpna a rekonstrukce by měla být 

dokončena 30. listopadu letošního roku.  Před sa- 

motným předáním staveniště došlo k informování 

vlastníků jednotlivých garáží výlepem informací na 

jednotlivá vrata. Při rekonstrukci nebude opravena jen 

kanalizace, ale dojde také k realizaci veřejného 

osvětlení. Celkové náklady na rekonstrukci budou ve 

výši 4,7 milionů korun včetně DPH. 

Rekonstrukce sociálního zařízení  

Jak již dříve bylo avizováno, během letních prázdnin 

došlo k celkové rekonstrukci sociálního zařízení 

v Základní škole v ulici Komenského. Během rekon-

strukce byly sníženy podhledy, jednotlivé WC byly od-

děleny vysokými laminovanými deskami, proběhla vý-

měna WC i pisoárů a nainstalována byla také nová elek-

troinstalace v podobě čidel na LED svítidla. Poslední 

srpnový týden došlo k dokončení veškerých prací a žá-

kům i učitelům základní školy tak nic nebránilo 

k návratu do školních lavic. Celá rekonstrukce byla ve 

výši 3 milionů korun hrazena z rozpočtu města. 

Kalamita v městských lesích 

(red) 
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Hasiči 

Jak se stát zásahovým hasičem 

V jednom z předchozích čísel Nýrských novin jsem 

našim spoluobčanům popsal, jak vlastně funguje vysí-

lání hasičů na jednotlivé zásahy. V tomto článku bych 

vás rád seznámil s tím, jak je možné stát se zásahovým 

hasičem. Na úvod je třeba rozlišit, co je to sbor dobro-

volných hasičů (SDH) a co jednotka sboru dobrovol-

ných hasičů obce (JSDHO). Sbor dobrovolných hasičů 

je občanským sdružením a jeho členem se může stát 

kdokoliv, kdo projeví zájem a je přijat do místního 

sdružení. Sbor pořádá spolkovou činnost, ale také na-

příklad soutěže a podobně. Nicméně členství ve sboru 

neznamená, že člen SDH  je zároveň členem zásahové 

jednotky. Členem této jednotky může být hasič po do-

vršení 18 let, zdravotně způsobilý, což je prověřováno 

každé dva roky zdravotní prohlídkou, a také tento zása-

hový hasič musí projít určitým školením.  Člen JSDHO 

má podepsanou smlouvu s Městem Nýrskem, ve které 

jsou řešeny určité povinnosti a zodpovědnosti člena 

této jednotky. Člen jednotky vykonává v našem městě 

svoji činnost zcela zdarma, ale jako určitý bonus je ve 

smlouvě sjednáno kvalitní úrazové pojištění, které hra-

dí město. 

A jakým způsobem je tedy možné stát se přímo zásaho-

vým hasičem? V podstatě existují dvě cesty. Ta první 

vede přes kroužek mladých hasičů. Do něj mohou cho-

dit děti od první třídy. Postupně se prostřednictvím her 

a soutěží seznamují s hasičskou myšlenkou. Pokud klu-

ky hasičina opravdu zaujme, mohou se od cca             

14–15 let začít zúčastňovat každou sobotu dopoledne 

pravidelné činnosti zásahové jednotky, která spočívá 

především v údržbě techniky, hasičské zbrojnice a tak 

podobně. Díky tomu se postupně naučí vše důležité       

a také se sžijí se členy zásahové jednotky. Po dosažení 

18 let pak projdou školením, zdravotní prohlídkou        

a  mohou být zařazeni do zásahové jednotky. Je pocho-

pitelné, že jsou nejdříve nasazováni na lehčí zásahy pod 

dohledem a postupně se stanou plnohodnotnými hasiči. 

Podle jejich schopností mohou být pak vysíláni i na 

další speciální kurzy, jako je třeba záchranářský kurz, 

strojnický a podobně. 

Druhou možností, jak se stát zásahovým hasičem, je 

přidat se k nám až v dospělosti. Kteroukoliv sobotu 

mezi nás může případný zájemce přijít a probrat s námi 

svůj případný zájem o vstup do našich hasičských řad. 

Každého zájemce ve svých řadách rádi přivítáme. Ná-

sleduje cca půlroční zkušební doba, kdy se nový adept 

pro zásahovou jednotku účastní pravidelných sobotních 

prací a údržby v hasičské zbrojnici. Během této doby 

má možnost poznat, zda se mu skutečně práce hasiče 

líbí, a také se ověří, zda je jeho zájem skutečný. 

V případě, že v této zkušební době daný zájemce obsto-

jí, projde zdravotní prohlídkou a je mu pak zakoupena 

kompletní výstroj. Ta pro jednoho hasiče obnáší náklad 

cca 40 tis. Kč. I to je jeden z důvodů, proč probíhá tato 

zkušební doba. Výstroj je kupována přímo v rozměrech 

na daného hasiče, a pokud by se kupovala hned a pří-

padný zájemce by to po měsíci vzdal, přinášelo by to 

naprosto zbytečně vynaložené peníze. Ale hlavním dů-

vodem je samozřejmě ověření, zda se dá na nového 

zájemce spolehnout, že bude platným přírůstkem naší 

zásahové jednotky. Je totiž třeba si uvědomit, že každá 

hodina u zásahu představuje řadu hodin výcviku            

a údržby techniky a výstroje.  

Jak už jsem psal na začátku, naše zásahová jednotka je 

zcela dobrovolná, a tudíž její členové vykonávají svoji 

činnost zdarma. Možná si někdo může položit otázku, 

co z toho vlastně jednotlivý hasič má? Myslím, že hlav-

ní odměnou je nám pocit, že jsme mohli pomoci našim 

bližním ve složité situaci. Ale také si myslím, že nemé-

ně důležité je to, aby zásahovou jednotku tvořila parta 

lidí, která drží při sobě. Netvrdím, že občas nemáme 

nějaké drobné různice, ale jakmile je vyhlášen poplach, 

jde to vše stranou a jeden se musí naprosto spolehnout 

na druhého. Vždyť ne náhodou se o hasičích říká, že 

jdou tam, odkud druzí utíkají. 

Rád bych tedy na závěr svého článku vyzval případné 

zájemce o činnost v naší zásahové jednotce, aby se 

neostýchali mezi nás přijít kteroukoliv sobotu dopo-

ledne mezi 9.00 až 11.00 do naší hasičské zbrojnice. 

Jan Kolář 

JSDHO Nýrsko 
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Mistrovství republiky dorostu 

V letošním roce probíhalo Mistrovství České republiky 

dorostu 5. – 7. července ve Svitavách. Bystřici nad Úh-

lavou letošní rok reprezentovali Iva Babková 

v kategorii mladších dorostenek a Jakub Hájek 

v kategorii starších dorostenců. Vzhledem k tomu, že 

cesta byla daleká, vyrazili společně se svým trenérem 

Lubošem Matheislem již 4. července do Jedovnic, kde 

přespali, a druhý den brzy ráno vyjeli do Svitav. První 

disciplínou byl dvojboj – závodník běží 100 metrů, 

během nichž musí proskočit okno a přenést přenosný 

hasicí přístroj. V této disciplíně Iva zvítězila a Jakub 

obsadil 12. místo. Další disciplínou byl běh na 100 me-

trů překážek, zde se Iva umístila na 3. místě, Jakubovi 

se tato disciplína příliš nepovedla. V celkovém umístě-

ní po součtu bodů obsadil Jakub Hájek ve velké konku-

renci 13. místo a Iva Babková se stala mistryní České 

republiky. Tím však úspěchy Bystřice nad Úhlavou 

nekončily. Šárka Hájková se dostala do týmu doroste-

nek z Úněšova, které si ji vybraly na pomoc na mis-

trovství. Před odjezdem do Svitav absolvovala děvčata 

čtyřdenní společné soustředění, které, jak se později 

ukázalo, bylo velkým přínosem. První soutěžní den 

všechna děvčata odběhla disciplínu 100 metrů 

s překážkami, kde se čas každé závodnice počítal do 

celkového součtu časů. Po sobotním soutěžním dnu 

patřilo uněšovskému týmu krásné 1. místo. V neděli 

byla na programu štafeta 4 x 100 metrů s překážkami. 

První pokus brala děvčata jako pojišťovací a zaběhla 

čas 62,73 sekund, ve druhém pak zaběhla čas         

60,96 sekund, což by byl národní ženský rekord, ale 

bohužel nebyl uznán z důvodu příliš nízkého věku jed-

né ze závodnic. Třetí disciplínou byl požární útok, ten 

se děvčatům příliš nezdařil, ale i tak se stala vícemis-

tryněmi České republiky. 

(red) 

Hasiči 
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Dům dětí a mládeže 

Úspěchy Ametystu 

(red) 

Ametyst vznikl v roce 2012, kdy čítal pouhých 6 děv-

čat, která se již napořád stala základním kamenem pro 

rozvoj mažoretkového sportu v Nýrsku a blízkém oko-

lí. Z jejich pokroků a zkušeností, které každým rokem 

přibývaly, čerpaly dívky, které se zúčastnily Světového 

poháru výkonnostní třídy B na konci srpna v Praze. 

Soutěžní sezona 2018/2019 byla mnohdy trnitá, ale jak 

se říká „přes překážky ke hvězdám“. To nejlepší si 

Ametyst nechal až na samotný konec. Kadetky 

s Madagaskarem a juniorky se soutěžní sestavou Rocky 

získaly na tomto poháru 2. místo, což je prozatím nej-

větší úspěch velkých formací, kterého děvčata dosáhla.   

I na samotném MS ve výkonnostní třídě A jsme měli 

želízka v ohni, a to trio kadetek s třásněmi a skupinu 

grandseniorů. Všichni se svých startů zhostili více než 

dobře.  

Je nutné všem těmto lidičkám poděkovat za krásnou 

soutěžní sezonu vyústěnou v obrovský úspěch, celému 

týmu Ametyst, počínaje od nejmenších holčiček po ty 

nejstarší, které se z větší části s námi budou letos loučit 

a odejdou na střední nebo vysoké školy, všem trené-

rům, asistentkám, rodičům a především našim sponzo-

rům, protože ať chceme, nebo ne, peníze vládnou svě-

tem a bez nich by děvčata takových pokroků nikdy ne-

dosáhla. Děkujeme.  

Eva Koryťáková 

Příměstské tábory 

I v tomto roce uspořádala Tělovýchovná jednota Nýr-

sko příměstské tábory. Stejně jako v minulém roce bylo 

možné děti přihlásit na In-line tábor, Plaváček nebo 

Atleťáček. In-line tábor má již několikaletou tradici      

a v letošním roce ho navštěvovaly dvě desítky dětí, 

které se během celého týdne zdokonalovaly ve svém 

bruslařském umění. Vedoucí pro ně připravili mnoho 

dovednostních a soutěžních disciplín. Nechyběl tak 

slalom, překážková dráha, sjezd z kopečka nebo štafe-

tový závod. Odměnou pak všem byla vyjížďka na ko-

loběžkách či bruslích až do Bystřice nad Úhlavou. Na 

přelomu měsíců července a srpna se konal druhý pří-

městský tábor, tentokrát Plaváček. Bohužel počasí ne-

bylo tak přívětivé jako v loňském roce, ale ani to malé 

plaváčky neodradilo a kromě jednoho dne, kdy jeli na 

výlet do plzeňské Techmanie, byli ve vodě každý den. 

Posledním táborem byl Atleťáček, který v letošním 

roce provázelo příjemné počasí, a tak děti mohly celý 

den běhat, skákat, přelézat a podlézat překážky, házet 

nebo také hrát a poznávat nové hry, které celý den vždy 

ještě zpestřily. K aktivním částem dne patří samozřej-

mě také odpočinek, který účastníci trávili s pastelkami 

a papírem, učením se básniček nebo stavěním domečků 

pro „lesní skřítky“. Děti ze všech tří táborů si v závěru 

každého z nich vytvořily náramek z korálků se svým 

jménem a jménem tábora jako vzpomínku na krásně 

strávené letní dny. 
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Muzeum Královského hvozdu 

Přeshraniční spolupráce 

Od středověku spojovala Čechy s Podunajím historická 

Zlatá stezka, která dostala jméno podle bohatství, jež 

přinášela. Vydejte se i dnes po stopách historických 

obchodních cest a seznamte se s jedinečnou přírodou    

a unikátními pamětihodnostmi „Zelené střechy Evro-

py“. Sledujte nově vyznačené turistické trasy o celkové 

délce 631 km, které vznikly v rámci projektu Interreg   

a navazují na stejnojmennou síť ve východním Bavor-

sku, s níž jsou propojeny třinácti přeshraničními cesta-

mi. Putujte Jihočeským a Plzeňským krajem po trasách, 

které vedou po značených stezkách Klubu českých tu-

ristů a jsou vybaveny logem stezky, informačními tabu-

lemi a odpočinkovými místy. A právě jedna taková in-

formační tabule byla umístěna i do města Nýrska. Na-

jdete ji za mostem na začátku Křižíkovy ulice. Jakéko-

liv další bližší informace vám poskytne také zaměstnan-

kyně informačního centra. (red) 

Neviditelná šipka 

Při poslední návštěvě Kamenné galerie jsem šel 

k centru souboru kamenů stejným přístupem jako při 

jedné z prvních návštěv. Tehdy jsem na jednom 

z kamenů našel vytesanou šipku. Přibližně jsem si zapa-

matoval, kam byla nasměrována, a s kamarády jsme     

o tom na muzejní schůzi povídali. Mimo jiné jsem jim 

říkal, že hned při další průzkumné cestě se podle šipky 

budeme snažit orientovat a hledat v prostoru, kam uka-

zuje. 

Jsme na místě. Kamenů zde mnoho není, ale já nejsem 

schopen šipku najít. Byla tady, nebo tam? Ukazovala 

trochu více dolů, nebo rovně? Opravdu jsem se cítil 

trapně, když jsem o ní toho tolik napovídal,       a teď 

ani nemohu dokázat, že existuje.  

Od té doby jsem tudy buď nešel, nebo žádnou šipku 

neviděl. Až na minulou cestu, o které píši v úvodu. 

Z kamene tam na mne zářila krásně vyvedená šipka. 

Radoval jsem se. Konečně! Příště ji vyfotím. Za dvě 

hodiny jsme se vraceli zpět a já jsem si říkal, že si mu-

sím to tesání dobře prohlédnout, abych mohl přemýšlet 

o jeho významu. Jdu ke kameni, kde jsem šipku viděl,    

a ona tam nebyla! Znejistěl jsem. Byla tady, nebo na 

kameni vedle? Prohlíželi jsme kameny dva, tři, nikdo 

neviděl nic. Pak nám to došlo. Samozřejmě záleží na 

tom, v jakém úhlu na vytesanou značku dopadá světlo. 

Příště stačí jít za slunného dne přibližně ve stejný čas    

a ona viditelná bude. Nabízí se, bylo záměrem vytesat 

takto „neviditelnou“ značku? A další poučení. Takové-

ho tesání může být v prostoru Kamenné galerie více. 

Možná chodíme kolem některých kamenů a nevidíme 

nic, ale stačí počkat na sluneční svit v jiném úhlu a ob-

rázky budou jako na dlani. 

I v dalším porozumění obrázkům v Galerii jsme pokro-

čili. Teď již budu bez zaváhání tvrdit, že nejstarší ká-

men není ze začátku devatenáctého století, jak jsme se 

dosud domnívali, ale že nejstarší dosud nalezený kámen 

byl petroglyfy ozdoben již ve století patnáctém. Tak 

datoval italský odborník dvojici slunečních hodin na 

kameni, který muzeu věnoval pan Zach ze Zelené Lho-

ty a jehož umístění se připravuje do vstupu v kulturním 

domě. A protože jsou motivy opakovány i na datova-

ných mladších kresbách, znamená to, že kámen 

s hodinami sloužil jako inspirace motivů pro autory, 

kteří se chtěli také „zvěčnit“, ale neměli dostatek fanta-

zie.  

Tentokrát jsem napsal něco nového o Kamenné galerii, 

ale to, co máme nachystáno do dalšího čísla Nýrských 

novin, všechny zaručeně zvedne ze židle. Asi se dozvíte 

o tomto kraji naprosto nevídanou informaci.  

Nejde to jinak. Vy i já si musíme počkat . 

Karel Velkoborský 
Muzeum Královského hvozdu 

Zlatá stezka 
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Klub českých turistů 

Václav Anděl 

(red) 

Motokros 

Letní poznávání šumavské přírody 

V neděli 28. července se vypravili místní turisté opět 

na výlet za poznáváním krás Šumavy. Tentokrát vyra-

zili k hradu do Velhartic. Hlavním magnetem tohoto 

výletu byla Werichova chata. Tento velký spisovatel, 

nezapomenutelný herec, všestranný umělec a filozof 

života čerpal energii a dobíjel baterky „v údolí štěstí“, 

jak sám říkával krajině nedaleko Velhartic. Právě 

v těchto místech si již v roce 1938 nechal postavit cha-

tu. A protože byl vášnivým rybářem, není divu, že po-

zemek jeho chaty z obou stran obklopuje říčka Ostruž-

ná, kdysi plná pstruhů. Chata je v dnešní době obrostlá 

stromy, které stejně jako okolní příroda pamatují odpo-

čívajícího Jana Wericha. Jen v říčce už dnes pstruzi 

bohužel nejsou. Krásné zděné chatě dominuje kamenný 

komín a zdobí ji zelené dřevěné okenice. I dnes 

v těchto místech vládne klid a pohoda. Další kroky tu-

ristů vedly po lesní cestě, která začíná právě u chaty 

Jana Wericha a je součástí naučné stezky, jež vede 

k hradu. V samotném předhradí zhlédli soubor staveb 

lidové architektury, který je tvořen hodnotnými stavba-

mi transferovanými z pošumavského předhůří, např.      

Bolešin. Konkrétní podrobnosti o historii staveb i tech-

nické detaily jsou popsány přímo u jednotlivých sta-

veb. Třešničkou na dortu tohoto výletu byla soukromá 

prohlídka hradu, kde se účastníci dozvěděli mnoho za-

jímavostí, které nejsou při běžné prohlídce komentová-

ny. 

Předposlední neděli v srpnu vyrazili turisté ještě na 

jeden výlet, tentokrát do jiné části krásné Šumavy. Je-

jich kroky vedly ze Zhůří, což je osada spadající pod 

Rejštějn a je běžně označována za „zaniklou obec“. 

Dále pokračovali přes Zlatou Studnu na Horskou Kvil-

du, Ranklov a zpět na Zhůří. Velmi zajímavá svou mi-

nulostí je Ranklovská rovina, která se nachází právě 

mezi Horskou Kvildou a Zhůřskými slatěmi. Nedaleko 

odsud, snad na místě bývalé sklárny, která se v těchto 

místech nacházela, stála osamocená útulná usedlost, 

která nesla jméno Ranklhaus. Právě v ní se 16. ledna 

roku 1819 narodil legendární šumavský silák zvaný 

Rankl Sepp. Byl neobvykle vysoké postavy, nenároč-

ný, odolný vůči zdejšímu nestálému počasí, veselý       

a všemi oblíbený člověk. Živil se povoznictvím pro 

nedalekou sklárnu na Zlaté Studně a také svážením 

dřeva. Z tohoto výletu si turisté nepřivezli jen krásné 

zážitky, ale také mnoho hub a borůvek. 

MX master kids 

Na začátku července se Dominik Laně z RH racing tea-

mu Nýrsko zúčastnil amatérského mistroství světa ve 

Francii, jehož oficiální název je MX master kids. V týd-

nu před závody ještě doladil Pepa Jiřík motor a mohli   

s mamkou a taťkou vyrazit. Ve čtvrtek proběhla přejím-

ka, během pátku a soboty odjel své kvalifikační závody 

a v neděli velké zlaté finále. Dominik se dlouho držel 

na osmé pozici, bohužel ho dva soupeři ještě předjeli, 

ale i tak skončil na krásném 10. místě z 54 jezdců. Cel-

kově skončila Česká republika na 13. místě ze 40 států. 

Máme u nás opět velký talent a ještě o něm určitě hodně 

uslyšíme. 
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Rugby Šumava Nýrsko 

Bystřická traktoriáda 

Obr. 1 Obr.2 

(red) 

Za ideálního počasí se v sobotu 17. srpna konal již    

11. ročník Bystřické traktoriády, kde jinde než 

v Bystřici nad Úhlavou. V letošním roce se do závodu 

přihlásilo 47 závodníků, z toho 2 ženy. Před startem 

prvního závodníka prohlédli trať malí předjezdci, kteří 

si tak zkusili náročnost a záludnosti připravené tratě. 

Stejně jako ročníky minulé museli závodníci projet dvě 

soutěžní kola. Během prvního kola museli splnit něko-

lik dovednostních disciplín, ale nejnáročnější bylo pro-

jetí veškeré vody, která byla na trati připravena, a ne-

bylo jí málo. Druhé kolo bylo o nejtěžší úsek zkráceno, 

i tak však mělo mnoho jezdců problém s projetím bah-

nité části. Na závěr odpoledne byla připravena ještě 

soutěž v tahu a couvání s vlekem. Přestávku mezi prv-

ním a druhým soutěžním kolem vyplnila svými vystou-

peními děvčata z Ametystu DDM Nýrsko a zhlédnout 

jsme mohli také módní přehlídku JM Models Klatovy. 

Během celého dne probíhala výstava současné i histo-

rické zemědělské techniky. Nechyběl dětský koutek ani 

bohaté občerstvení. Pořadatelé, Radek Broček, Vladi-

mír Kezman a Radek Švůgr, děkují všem sponzorují-

cím firmám, bez kterých by se traktoriáda nemohla 

pořádat. Velký dík patří také všem přátelům a kamará-

dům, kteří pomáhají při přípravách i v průběhu akce. 

Bystřická traktoriáda 

Soustředění mladých ragbistů 

V loňském roce absolvovali malí a mladí ragbisté sou-

středění v Brandýse nad Labem. Pro letošní rok byl 

vybrán zámek Nečtiny a jeho blízké okolí  nacházející 

se severně od Plzně.  Oproti loňskému roku se soustře-

dění zúčastnilo mnohem více mladých nadějných rag-

bistů a ragbistek. Je vidět, že o tento sport je v Nýrsku 

stále větší zájem. Možná i právě proto, že ač je ragby 

hodně kontaktní sport, nikdo nikomu však nechce ublí-

žit. Děti tak čekaly tři dny dvoufázových tréninků, kte-

ré se odehrávaly na hřišti nedaleko zámku. Formou her 

a cvičení trenéři dětem vysvětlovali, kdy a kde mají 

v danou chvíli být a co udělat, aby nebylo nic proti pra-

vidlům a hra byla plynulá. Hráči tak trénovali přihráv-

ky, skládky, prezentaci míče, obranu i podporu  a mno-

ho a mnoho dalšího. Jelikož je provázelo všechny dny 

velmi horké počasí, vyrazili ve středu odpoledne na 

koupaliště do blízkého Manětína. Téměř celé odpoled-

ne tak strávili dováděním ve vodě a regenerací. Posled-

ní večer pro ně bylo připraveno ještě jedno překvapení 

v podobě typické bojové hry. Po setmění se ve dvoji-

cích všichni vypravili po stopách svíček na zříceninu 

hradu, která se nacházela na kopečku vedle zámku. 

Cestu jim ještě mírně znepříjemňovalo několik 

„strašidel“.  Ač unaveni, tak určitě šťastni a obohaceni 

o spoustu nových zkušeností se ve čtvrtek odpoledne 

vypravili zpět ke svým domovům, především k mamin-

kám a tatínkům. 

(red) 
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                  Zajímavosti 

Přehled akcí - září 

Šumavské štrúdlování 2019 

Sice právě vrcholí čas borůvkových koláčů, ale členové 

spolku Šumavské cesty, z. s. z Plzně už nyní připravují 

další ročník „Šumavského štrúdlování“. Letos již pátý. 

Soutěž o nejlepší jablečný štrúdl proběhne v sobotu    

5. října 2019 tradičně v Domě sv. Vintíře v Dobré Vo-

dě u Hartmanic.  

Program na celé sobotní odpoledne je každý rok stejný: 

14:00 – 15:00          příjem soutěžních štrúdlů 

15:00 – 15:45  koncert žáků a pedagogů ZUŠ 

ze Sušice, zároveň probíhá 

hodnocení soutěžních štrúdlů 

porotou 

16:00            vyhodnocení a předání cen 

16:30 – 18:30          Vintířova kavárnička – ochut-

            návka soutěžních štrúdlů 

Pořadatelé mají už nyní potvrzenou hlavní cenu – vy-

hlídkový let nad Šumavou. Na této velmi atraktivní 

ceně se podílejí organizátoři, spolek Šumavské cesty, 

z.s. a pilot Milan Legát. O dalších cenách se bude tepr-

ve jednat, a to jak se stálými, tak i s případnými nový-

mi sponzory.  

Vítěze soutěže určí tříčlenná porota.  

„Určitě bychom chtěli za člena poroty jednoho profesi-

onálního kuchaře nebo cukráře jako v minulých le-

tech“, říká Alice Trefná, hlavní organizátorka. 

Na vyhledání i vyzkoušení toho NEJ receptu mají zá-

jemci ještě dost času, přesto připomínáme: 

5. 10. 2019:  

14:00 – 15:00  dva rukávy jablečného štrúdlu na 

   délku plechu   

                      Dům sv. Vintíře v Dobré Vodě     

    u Hartmanic 

Těšíme se na vás všechny!!! 

Máte-li možnost a chcete-li přispět do soutěže cenou 

pro úspěšný štrúdl, ozvěte se na e-mail hlavní organizá-

torky Alice Trefné: trefnali@seznam.cz 

18. 6. - 16. 9.  MKH KAMENNÁ GALERIE - výstava 

14. 9.  od 19.50 KD - DDM LUNÁRNÍ VYCHÁZKA - pořádá KČT Nýrsko 

8. 9. od 15.00 Lesní divadlo AŤ ŽIJÍ DUCHOVÉ! - divadlo Holýšov 

7. 9. od 12.00 
cvičiště u hasičské 
zbrojnice  3. KOLO CHODSKÉ VETERÁNSKÉ LIGY V POŽÁRNÍM SPORTU 

6. 9. od 18.00 náměstí HUDEBNÍ OPOLEDNE S INFLAGRANTI A SEVEN - vstup ZDARMA 

30. 5. - 13. 12. náměstí NÁMĚSTÍ JINAK - výstava (klíče jsou k dispozici v IC) 

16. 9.  MěK JÓGA PRO DĚTI (přihlášky a více informací v MěK) 

16. 9. od 16.30 MěK JÓGA PRO ZAČÁTEČNÍKY 

18. 9. od 15.30 MěK HRNEČEK - Hravá Nevšední Četba Knih 

7. 9.  od 14.00 Lesní divadlo AKCE BURČÁK 

19. 9. od 19.30 MěK ŽIDOVSKÉ HŘBITOVY A POHŘBÍVÁNÍ 

20. 9. od 19.00 náměstí PAN THEODOR MUNDSTOCK - divadelní představení 

30. 9. od 18.00 MěK POWER JÓGA 
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Zajímavosti 

S potřebou půjčit si finance se v životě setká řada z nás, 

ať již na zajištění bydlení či např. na nákup automobilu 

či vybavení domácnosti. Zadluženost a neschopnost 

půjčky splácet se v dnešní době týká i seniorů, dětí či 

mladistvých. Podle Exekutorské komory ČR byl       

k 1. 2. 2019 celkový počet pravomocných exekucí přes        

4,5  milionu. Exekuce se ke stejnému datu dotýkaly 

celkem více než 820 tisíc osob.  Průměrný počet exeku-

cí na osobu byl v roce 2018 cca 5,7 a více než 10 exe-

kucí naráz mělo přes 133 tisíc lidí.  

Příčinou vysokého počtu lidí v exekuci je především 

neúměrné navyšování původních dluhů, ke kterému 

docházelo zejména kvůli vysokým odměnám advokátů, 

nadužívání rozhodčích doložek či díky nedostatečné 

regulaci poskytování spotřebitelských úvěrů. V široké 

nabídce úvěrů je velice obtížné se zorientovat               

a v případě potíží se splácením již vzniklého dluhu zase 

zjistit, kam je možné se bez obav obrátit. 

Shrnuli jsme pro vás jednotlivá doporučení, která vám 

situaci mohou usnadnit.  

Zvažujete půjčku a nevíte, na co si dát pozor? Vy-

hledejte si Index odpovědného úvěrování, který srovná-

vá jednotlivé legální poskytovatele z řad bank i neban-

kovních společností, jež  mají povolení České národní 

banky. Poslední Index byl vydaný v červnu 2019 a za-

měřil se na srovnání poskytovatelů mikropůjček, kre-

ditních karet a kontokorentních úvěrů. Index vám po-

může s orientací na trhu spotřebitelských úvěrů. Srov-

nává podmínky, za nichž věřitelé nabízejí půjčky. Hod-

notí celkem 17 kritérií ve třech různých oblastech – 

kolik lidé za půjčku zaplatí a co je bude stát případné 

zpoždění se splácením, rozsah a přehlednost poskyto-

vaných informací a praxe věřitelů před a po poskytnutí 

půjčky.  

Máte problémy se splácením, řešíte obtížnou finanč-

ní situaci? Neváhejte se obrátit na odborníky ve 

svém okolí. Na Mapě dluhových poraden najdete ově-

řené dluhové poradny, které nabízejí kvalitní bezplatné 

služby. A pokud se do nejbližší poradny nemůžete do-

stat osobně, existuje Help linka, na kterou se může ob-

rátit každý, kdo potřebuje poradit s dluhy, a to od pon-

dělí do čtvrtka od 9 do 16 hodin na telefonním čísle 

774 392 950. Na lince je k dispozici dluhový poradce.  

Máte exekuci? Ověř te si, jestli není vedena proti-

právně na základě netransparentní rozhodčí smlouvy. 

Na www.dolozkomat.cz najdete aplikaci Doložkomat, 

která u nezákonných exekucí, kde nebyl rozhodce vy-

brán transparentně, vygeneruje návrh na zastavení exe-

kuce. K využití aplikace je potřeba připravit si několik 

informací – jméno původního věřitele v úvěrové 

smlouvě, rok podpisu smlouvy, datum vyhotovení roz-

hodčího nálezu a v některých případech ještě jméno 

rozhodce. Aplikace je k dispozici zdarma. Index odpo-

vědného úvěrování, Mapu dluhových poraden i řadu 

dalších informací najdete na www.jakprezitdluhy.cz.  

Člověk v tísni, o.p.s. 

Jak na půjčky a jak řešit dluhy 

http://www.dolozkomat.cz
http://www.jakprezitdluhy.cz
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Inzerce 

Prodej   slepiček 
 

Červený Hrádek prodává slepičky ze 

svého chovu typu Tetra hnědá, Domi-

nant ve všech barvách a slepičky 

Green Shell - typu Araukana.  

Stáří 14 - 19 týdnů,  

cena 159 - 209 Kč/ ks.  

Prodej: 10. 9. a 20. 11. 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 
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Inzerce 
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Inzerce 

Město Nýrsko  

Nabízíme k prodeji nebytové prostory včetně spoluvlast-

nického podílu ke společným částem budovy v bytovém 

domě čp. 225 v Nýrsku o výměře 102,62m². (bývalé 

prostory papírnictví Moller).  

Cena 1.000.000 Kč. 

Prohlídku prostor je možné dohodnout na tel. čísle      

376 571 291.


