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sněží, sníh 
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Aktuálně z radnice 

(red) 

(red) 

Problematika odpadů III. 

(red) 

(red) 

V tomto díle o odpadech vás, naše spoluobčany, ne-

budeme zatěžovat žádnými informacemi, protože 

k tomu, abychom se mohli bavit, co bude dál, potře-

bujeme výstup z jednání s naší firmou, která pro nás 

zajišťuje svoz a likvidaci komunálního odpadu. Na 

výstupy z jednání teprve čekáme. K rozhodnutí        

o dalším postupu tak dojde na poradě zastupitelů    

4. listopadu. 

Finanční podpora 

Město Nýrsko finančně přispělo na pořádání několika 

akcí. ASPV přispělo Město Nýrsko na činnost ve dru-

hém pololetí 3 000 Kč, dále poskytlo dotaci 3 000 Kč 

Ragby Šumava Nýrsko na pořádání dětského turnaje, 

který proběhl v Bystřici nad Úhlavou, a také poskytlo 

15 000 Kč pro financování služeb v hospici Svatého 

Lazara v Plzni. 

Zvýšený průtok 

V sobotu 12. října večer informoval hrázný nýrské 

přehrady Karásek starostu města Miloslava Rubáše    

o rozhodnutí krizové komise Plzeňského kraje upouš-

tět z obvyklých cca 1 – 1,5 m3/sekundu na zhruba ně-

kolikanásobek, tedy mezi 8 – 10 m3/s. Informováni 

byli také správci obou stavidlových jezů pan Studnič-

ka a pan Valeček a také předseda místní rybářské or-

ganizace Miroslav Suchan, stejně jako Sbor dobrovol-

ných hasičů Nýrsko. Odtok upouštěného množství 

neznamenal nějaké komplikace na toku, přesto bylo 

zapotřebí, aby na stavidlových jezech určitá manipula-

ce proběhla. Upouštění se uskutečnilo v důsledku ha-

várie, ke které došlo v úterý 8. října nedaleko Klatov. 

Zvýšený průtok byl ukončen v úterý 15. října 

v ranních hodinách.  

Boj proti těžbě štěrkopísku stále trvá 

Již několikrát jsme vás prostřednictvím Nýrských no-

vin informovali o problematice těžby štěrkopísků 

v blízkosti Bystřice nad Úhlavou. Ač se může zdát, že 

situace kolem těžby štěrkopísku utichla, opak je však 

pravdou. Město Nýrsko společně s Městem Janovice 

nad Úhlavou stále bojují o zabránění těžbě štěrkopísku. 

V listopadu roku 2017 Obvodní báňský úřad stanovil 

dobývací prostor Bystřice nad Úhlavou, proti tomuto 

rozhodnutí se obě města odvolala. Český báňský úřad 

toto rozhodnutí v srpnu roku 2018 zrušil a vrátil věc 

k novému projednání. Obvodní báňský úřad rozhoduje 

na základě stanovisek dalších úřadů a orgánů veřejné 

správy. Město Nýrsko společně s Janovicemi rozporo-

valo stanovisko Městského úřadu Klatovy, odboru vý-

stavby a územního plánování. Obvodní báňský úřad 

celou věc posoudil z hlediska ochrany a využití nerost-

ného bohatství a dospěl k závěru, že veškeré požadav-

ky stanovené zákonem jsou splněny a návrhu na stano-

vení dobývacího prostoru vyhověl. Po tomto rozhodnu-

tí Město Nýrsko opět podalo odvolání Obvodnímu 

báňskému úřadu, který ho předal Českému báňskému 

úřadu jako nadřízenému orgánu. Ten naše námitky za-

mítl a v září tohoto roku rozhodnutí o stanovení dobý-

vacího prostoru potvrdil. Proti tomuto rozhodnutí se již 

nelze odvolat, a proto Město Nýrsko společně 

s Městem Janovice nad Úhlavou podaly žalobu pro-

střednictvím advokátní kanceláře JUDr. Tuháčka. 

V místě dobývacího prostoru se nachází Úhlavský luh, 

což je velmi cenný přírodní biotop, ve kterém žije 

mnoho chráněných druhů živočichů i rostlin. 

V průběhu těžby štěrkopísku může dojít k poklesu 

spodních vod a ohrožení tohoto biotopu, přestože on 

sám je z těžby vyloučen. Město Nýrsko se také snaží 

ochránit obyvatele města před nárůstem kamionové 

dopravy, hluku a prachu způsobeného těžbou. 
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Aktuálně z radnice 

(red) 

(red) 

Občan a územní plán I. 

Územní plán je jedním z nejdůležitějších dokumentů 

města. Územní plánování je vlastně nikdy nekončící     

a velmi složitý proces, proto jsme se rozhodli přiblížit 

vám územní plánování v našem městě prostřednictvím 

malého seriálu v Nýrských novinách. 

Co je územní plánování? 

Územní plánování řeší uspořádání a způsoby, jakými 

jsou jednotlivé plochy na území města využívány. Jeho 

úkolem je chránit krajinu a kulturní hodnoty a hlavně 

najít soulad se zájmy občanů a soukromých vlastníků. 

Územní plánování se řídí zejména zákonem                  

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 

řádu. Nástrojů územního plánování je několik, ale nej-

důležitější pro občany je právě územní plán. 

Co obsahuje územní plán a proč se o něj občané 

mají zajímat? 

V územním plánu je obsažena koncepce rozvoje města 

v souladu s ochranou krajiny. Územní plán stanovuje, 

jaké využití mohou mít jednotlivé pozemky.  Nejčastěji 

jsou rozlišovány plochy pro bydlení, občanské vybave-

ní (školy, kultura, sport), dopravní infrastrukturu, prů-

mysl, zemědělství, veřejné zeleně. Nejdůležitějšími 

údaji v územním plánu jsou hranice zastavěného území 

a vymezení zastavitelných ploch, protože určují, kde je 

možná nová výstavba.  Pokud občan například zamýšlí 

stavět rodinný dům, může tuto výstavbu provést jen na 

pozemcích, které jsou k tomu územním plánem určeny, 

protože stavební úřad vždy posuzuje, zda je záměr sta-

vebníka v souladu s územním plánem. 

Územní plán města Nýrska je zpracován i pro všechny 

spádové obce. Klade důraz na zachování původního 

charakteru zdejší krajiny, protože okolí Nýrska již od 

středověku představuje hranici souvislého osídlení Šu-

mavy. Z tohoto důvodu jsou plochy k nové zástavbě 

určeny v těsné návaznosti na již zastavěné území.        

O pořízení územního plánu rozhoduje zastupitelstvo 

města, zpracovatelem je však Městský úřad Klatovy, 

odbor  výstavby a územního plánování. 

Kde se můžete seznámit s územním plánem města         

a jaký je postup při jeho změně, se dozvíte v příštím 

čísle Nýrských novin.  

Soňa Hladíková 

místostarosta 

Vodárenská společnost ČEVAK 

Od 1. října došlo k fúzi společnosti Vodospol               

a ČEVAK (společnost ČEVAK je vodárenská společ-

nost zabývající se provozováním vodohospodářské 

infrastruktury). Pro nýrské občany to však nebude mít 

žádný dopad, protože při řešení problematiky budou      

i nadále komunikovat se střediskem, které zůstalo 

v Klatovech. Pracovníci, kteří vyřizovali připomínky, 

stejně jako pracovníci, kteří jsou v provozu jak 

v Nýrsku, tak i na úpravně, zůstávají na svých místech. 

Tenisový turnaj 

Na tenisových kurtech v Nýrsku proběhl v sobotu       

28. září 3. ročník mezinárodního turnaje partnerských 

měst Nýrsko, Neukirchen a Lam. Turnaje se zúčastnilo 

celkem osm dvojic. Po sportovních výkonech následo-

valo společné posezení, při kterém se v závěrečné disku-

zi projednávaly možnosti spolufinancování přeshranič-

ních projektů týkající se volnočasových aktivit všech 

účinných měst a obcí. Za poskytnutí tenisových kurtů    

a zázemí pro hráče děkuje Město Nýrsko Tenisovému 

klubu Nýrsko a Správě Sportovišť Nýrsko. 

Lam Neukirchen b. Hl. Blut Nýrsko 
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Přeshraniční spolupráce 

                  Městská knihovna 

Vernisáž z výletů 

Mnoho z vás se v průběhu roku zúčastnilo výletů za 

poznáním podél česko-bavorské hranice. Při návštěvách 

našich bavorských sousedů vzniklo mnoho fotografií. 

Některé z nich byly použity do společného kalendáře na 

rok 2020. V pátek 18. října proběhla vernisáž některých 

fotografií a představení kalendáře ve Waldschmidthaus 

v Eschlkamu. Sešli se zde zástupci českých i bavor-

ských obcí Akčního sdružení Královský hvozd a další 

hosté. Všechny srdečně přivítal starosta Eschlkamu Jo-

sef Kammermeier. Za českou a bavorskou stranu akční-

ho sdružení přivítali všechny přítomné starosta Lohber-

gu Franz Müller a Soňa Hladíková a Jana Dirriglová 

představila a seznámila přítomné s průběhem jednotli-

vých výletů jak na české, tak i německé straně. Děti 

z kroužku muzikálové herectví z Domu dětí a mládeže 

Nýrsko zpestřily program vernisáže hudebním vystou-

pením. Fotografie ze všech výletů jsou ke zhlédnutí až 

do 15. listopadu ve  Waldschmidthaus v Eschlkamu na 

náměstí. Po skončení výstavy bude možné vystavené 

fotografie zakoupit, výtěžek bude použit na dobročinné 

účely. Kalendář je pro účastníky výletů k dispozici 

v informačním centru v Nýrsku. 

(red) 

Tvořivá neděle 

Již několik let pořádá Městská knihovna Nýrsko či Měs-

to Nýrsko ve spolupráci s Natálií Vítovcovou tvořivý 

den v kulturním domě. Ne jinak tomu bylo i ten letošní 

rok. V neděli 20. října se sál kulturního domu proměnil 

v kreativní dílny. Návštěvníci si mohli vytvořit podzim-

ní, zimní či vánoční dekoraci, soli do koupele, výrobky 

z fima v podobě zdobené lžičky nebo propisky, případně 

také náušnice, andílky z korálků, malovaná trička, koč-

ku z jutových provázků, zdobené perníčky                      

a v neposlední řadě bylinné mýdlo dle vlastního výběru 

bylinek i vůně. Během celého dne byl tak celý sál pří-

jemně provoněn. I když byly tvořivé dílničky přístupné 

od 10 do 16 hodin, našli se tací návštěvníci, kteří za ce-

lou dobu stejně nestihli vyzkoušet všechny dílničky.  

Se školou do knihovny 

Městskou knihovnu Nýrsko navštíví každoročně děti 

prvního stupně obou základních škol v našem městě 

celkem dvakrát. Jednou na jaře a jednou na podzim 

jsou třídy pozvány do knihovny na tzv. knihovnickou 

lekci, na kterou si knihovnice připraví pro každou třídu 

jiný, přibližně hodinový program v závislosti na věku    

a zkušenostech dětí. Cílem těchto lekcí je seznámit děti 

s knihovnou, popsat jim možnosti, které zde mají,        

a  přiblížit jim prostředí, ve kterém mohou například 

trávit volný čas. Hlavní náplní je ale vždy určité téma 

spojené s literaturou. V první třídě si například na pod-

zim připomeneme nejznámější pohádky, ve druhé třídě 

se pokusíme přijít na chuť poezii,  

pokračování na str. 5 



 5 

Aktuálně 

pokračování ze str. 4 

třetí třídy se seznámí s knihami a životem pana Václa-

va Čtvrtka, sci-fi a fantasy knihy si ukážeme s třídou 

čtvrtou a s páťáky zabloudíme do dobrodružné literatu-

ry. Každá lekce se skládá samozřejmě z nějaké výkla-

dové části, ale také z části procvičovací, kde si na růz-

ných úkolech děti samy zkusí přiblížit dané téma. Mož-

ná si z takové lekce zapamatují nové poznatky o litera-

tuře, jistě si ale odnesou minimálně povědomí o tom, 

že městská knihovna v našem městě existuje, je otevře-

na také mladým čtenářům a najdou v ní literaturu všeho 

druhu. 

Olga Hrachová 

knihovnice 

 

 Hrneček 

Hrneček - hravé nevšední čtení. Již název napovídá, že 

nejde jen o čtení jako takové, ale vše, co se čtení týká. 

Potřebujeme si přečíst návod na výrobu záložky, pře-

číst si recept na dobrý oběd, přečíst si svou oblíbenou 

knížku, ale především rozumět tomu, co čteme. 

Čtení s porozuměním a rozvíjení čtenářské gramotnosti 

jsou stěžejními aktivitami kroužku. Proto kroužek ne-

navštěvují jen děti, které už číst umí, ale také prvňáčci, 

kteří se s písmenky teprve postupně seznamují. Psaný 

text nemusíme jen sami zrakově zpracovávat, ale také 

poslouchat a uvědomit si, co vlastně slyšíme a o čem 

příběh je. 

Proto se na Hrnečku nesoustředíme pouze na čtení kní-

žek, byť je to stěžejní část, ale také na poslech čteného 

textu nebo také audioknih. Vyrábíme, povídáme si, 

smějeme se, vyprávíme si. Soustředíme se na posílení 

smyslů, jako je je sluchové a zrakové vnímání, jemná 

motorika, moc rádi kreslíme, důležité je také porozu-

mění si navzájem, poznávání nových kamarádů a pře-

devším spolupráce. 

Na Hrnečku si užijeme spoustu legrace. Pokud máte 

chuť, přidejte se k nám. 

Markéta Matějková 
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Základní škola 

 

Školní rok už má dva měsíce za sebou 

Školní „kolotoč“ se po krásných letních prázdninách 

rozjížděl velmi pomalu a málokomu se chtělo vrátit ke 

školní práci, ale přece jen se „rozjel“ a v současné době 

„se točí“ už náležitou rychlostí. 

V průběhu jeho dvouměsíční „jízdy“ měl několik 

„zastávek“, které obohatily každodenní rutinu: 

1/ Dvoudenní cyklo-výlety do okolí Nýrska 

O tradiční zářijovou akci naší školy je mezi žáky stále 

velký zájem, a tak i letos projeli cca 65 km šumavskou 

krajinou. Fyzickou zdatnost neprokázali jen počtem 

najetých kilometrů, ale i zdolaným výškovým převýše-

ním, které bylo 300 m. Pochvalu tedy zaslouží nejen 

žáci 6. – 9. ročníku, ale i pedagogický dohled! ☺ 

2/ Setkání s J. A. Haidlerem 

Velmi podnětné a osobité setkání s výraznou osobností, 

které se setkalo s hezkým ohlasem mezi žáky – temati-

ka židovství, židovské zvyky a tradice, holokaust, život 

v židovské rodině (i s ochutnávkou macesů = nekvaše-

ný chléb). Díky zprostředkování této besedy Národo-

pisným spolkem Nýrsko, z. s. se žáci seznámili 

s tématy, která nejsou běžnou součástí výuky a přitom 

souvisejí s původními obyvateli Nýrska a s dávnými 

předky některých žáků. Za zmínku stojí i samotný he-

recký projev a entuziasmus J. A. Haidlera, kterými si 

žáky naprosto získal. ☺ 

3/ Máme rádi pejsky 

Mnoho našich žáků má svého psího kamaráda doma, 

ale jsou si vědomi, že ne všichni pejsci se mají tak dob-

ře jako ti jejich. Každoročně tedy prostřednictvím rodi-

čů sbírají příspěvky pro psí útulek v Klatovech. 

V loňském roce jsme např. na krmivo, pelíšky, deky, 

dobroty apod. poslali 16.500 Kč. Odměnou byla pro 

žáky 1. – 5. ročníku návštěva vedoucí tohoto útulku  

M. Šeflové, od které se dozvídali informace o životních 

osudech nalezených a odložených psů. Velkou radost 

všem způsobila  i přítomnost fenky Isinky. Dostali 

jsme také pozvání k návštěvě. ☺ 

4/ Cestopisná přednáška 

L. a V. Špilarovi již poněkolikáté zavítali mezi žáky 

obou nýrských škol, tentokrát s přiblížením exotické 

Srí Lanky. Vyprávění je vždy doplněno zajímavými 

fotografiemi a vyprávěním o zážitcích při každodenním 

setkávání s místními obyvateli, zvířaty i odlišnou kul-

turou. Poprvé se však žáci i pedagogové shodli na tom, 

že program v celém svém rozsahu nebyl koncipován 

pro žáky ZŠ, a proto si neodnášeli takové zážitky jako 

v minulých letech. 

5/ Den s modrou liškou 

První sportovní den zaměřený na přespolní běh a do-

vednostní soutěže tříd, který proběhl pro žáky 1. stupně 

v areálu in-line dráhy a pro žáky 2. stupně 

v bystřickém parku, se povedl! Přestože nadšení z běhu 

nebylo nejdříve úplně největší, všichni se „kousli“        

a podali velmi solidní výkony. Pochválit je potřeba 

třídu VII. A, která se stala vítězem celkově, ale i někte-

ré jednotlivce. ☺ 

„Rok s modrou liškou“ je název letošního celoročního 

projektu, pro který jsme se rozhodli s ohledem na Letní 

olympijské hry 2020, jejichž maskotem bude modrá 

liška. Zaměření projektu je tedy logicky sportovní, ale 

zároveň i vzdělávací – pořádající zemí je Japonsko       

a jeho hlavní město Tokio, tedy se v průběhu školního 

roku žáci dozvědí i řadu zeměpisně-historicko-kulturně

-společenských informací o této nám vzdálené zemi     

a jejích obyvatelích. V průběhu školního roku si budou 

moci naši žáci celkem čtyřikrát (4 „Dny s modrou liš-

kou“) vyzkoušet své fyzické schopnosti, soutěživost     

i sportovní taktiku jako jednotlivci i jako třídní kolekti-

vy.   
Alena Linhartová 
ředitelka základní školy 
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Duhová školka 

Nový školní rok v Duhové školce  

Letní prázdniny rychle utekly a opět začal nový školní 

rok.  

I u nás v Duhové školce jsme přivítali děti známé i no-

vě příchozí. U některých kluků i holčiček se první dny 

v mateřské škole neobešly bez slziček, adaptace na no-

vé prostředí byla o to složitější. A naopak jsou děti, 

které si to vykračují s veselou, těší se na své kamarády, 

hračky, na spoustu zajímavých činností a zábavných 

programů. Jedním takovým programem jsme potěšili 

děti 18. 9. 2019, kdy nás v MŠ navštívilo kouzelnické 

duo. Velkým překvapením pro nás, ale hlavně pro děti 

bylo vystoupení se dvěma živými pejsky.  

Jako každé září, tak i to letošní uspořádala Duhová 

školka pro děti a jejich rodiče „sportovní odpoledne". 

Akce se konala 24. 9. 2019 na hřišti za Základní školou 

v Komenského ul. Na děti čekalo 6 zábavných sportov-

ních disciplín. Vyzkoušely si nošení míčku na lžíci, 

překážkovou dráhu, skok do dálky, společně s rodiči si 

děti zahrály na koňské spřežení a mnoho dalšího... Po 

úspěšném zvládnutí dané disciplíny každý získal kartič-

ku s číslem od 1 do 6. Po nasbírání všech čísel ještě na 

děti čekala poslední zkouška, a to správně seřadit čísla 

k předloze. Všichni vše zvládli velmi obratně a na zá-

věr děti zaslouženě dostaly sladkou odměnu s gratulací 

a titulem „Sportovec šikula“. Tímto chceme poděkovat 

všem zúčastněným sportovcům, jejich rodičům, praro-

dičům, tetám i strýčkům za krásně prožité zářijové od-

poledne. 

I v tomto roce od října probíhá jednou týdně „angličtina 

pro předškoláky" a opět „propukla" soutěž ve sběru 

kaštanů a žaludů, která bývá vyhodnocena v listopadu.  

A co vše nás ještě ve školním roce čeká? Spousta her, 

zábavy, sportovních aktivit, ale také činností, které ve-

dou ke zdokonalení našich dětí. V novém školním roce 

přejeme zdraví rodičům, dětem a pohodový rok nám 

všem. 

Irena Rašková 

Areál Pod Sjezdovkou 

Děti se svezly v jeepech 

V neděli 6. října uskutečnili členové Klubu 4. obrněné 

divize Plzeň ve sportovním areálu Nýrsko svezení dětí 

v jeepech. Zúčastnilo se asi na 50 dětí se svými rodiči. 

Zároveň proběhla prohlídka tábora včetně replik střel-

ných zbraní používaných americkými vojáky v roce 

1945 při osvobození jihozápadní části Šumavy. Zájem 

dětí i rodičů předčil naše očekávání. Chceme touto ces-

tou poděkovat vedení radnice města Nýrsko, jmenovitě 

paní Soně Hladíkové, místostarostce, za možnost usku-

tečnit tuto akci ve městě, za propagaci akce informační-

mu centru a knihovně města Nýrska. Zvláštní poděko-

vání patří panu Stránskému ze sportovního areálu, který 

našemu klubu vytvořil vynikající podmínky pro stavbu 

tábora včetně zázemí. Pobyli jsme ve vašem městě prv-

ní říjnový víkend v rámci naší jízdy po místech osvobo-

zených americkou armádou. Jízdu jsme uskutečnili      

v sobotu, navštívili jsme Železnou Rudu a zaniklou 

obec Zhůří u Keplů, kde ke konci války zahynulo        

10 amerických vojáků. K pomníčku jsme položili krás-

nou kytici zhotovenou Lenkou Vyskočilovou z Květi-

nářství Nýrsko. Ještě jednou děkujeme a přejeme městu 

Nýrsko jenom to nejlepší. 

Petr Nachtmann                                                                                                   

velitel 4. obrněné divize Plzeň  
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   Výstavy 

Naďa Pellerová 

Výstava chovatelů 

Letošní 52. pouťová výstava spojená s okresní výstavou 

holubů, drůbeže a králíků v Nýrsku se konala pod zášti-

tou Plzeňského kraje a Města Nýrska. Každý rok se sna-

žíme areál vylepšovat a zvětšovat, ale bez peněžní po-

moci Města Nýrska a kraje a velké obětavosti členů by-

chom nemohli vybudovat zázemí pro tak velkou výsta-

vu. Letos se výstava opět vydařila. Těší nás i velká ná-

vštěvnost - 955 platících návštěvníků. Jsme rádi, že nám 

vyšlo nádherné počasí a že jste se za námi přišli podívat 

a tím náš svaz chovatelů podpořit. Z výstavy měli určitě 

největší radost děti.  

Moc děkujeme za pomoc a podporu Městu Nýrsku, Pl-

zeňskému kraji a všem, kdo nám jsou při naší činnosti 

nápomocní. Děkujeme i všem návštěvníkům, kteří k nám 

na výstavu přišli, také všem vystavovatelům za účast      

a všem za pomoc a čas strávený na přípravě výstavy. 

Těšíme se zase za rok.  

Výstava v moštárně 

Jak už bývá pravidlem o nýrské pouti, tak i letošní rok 

svaz zahrádkářů připravil výstavu v naší moštárně. Do 

příprav výstavy se zapojili jak členové naší základní or-

ganizace, tak i nečlenové, ale své ručičky k dílu připojily 

také děti z Mateřské školy v Chudeníně. K vidění bylo 

ovoce i zelenina, ale také květiny. Pěstitelé předvedli 

všechny své úspěchy v letošním roce. Jak určitě všichni 

dobře víte, letošní rok nepatřil zrovna k vydařeným, ale   

i tak byla výstava se 166 výpěstky úspěšná. Během pou-

ťového víkendu zhlédlo výstavu celkem 342 návštěvní-

ků. Každoročně otvíráme výstavu hned v pondělí pro 

nýrské základní i mateřské školy. V letošním roce na-

vštívilo výstavu celkem 10 tříd. Vždy jsme pro ně měli 

připravenou ochutnávku moštu a ukázku moštování, to 

se tento rok bohužel nepodařilo. Z důvodu letošní neúro-

dy ovoce a tím i nízkého zájmu se moštovalo pouze tři 

dny. Ve skutečnosti vlastně dva, jelikož v den zahájení 

se nikdo nedostavil. Další dny se moštovalo 299 kg ovo-

ce, a tak jsme moštování ukončili.  V klatovském okrese 

jsme byli jedinou organizací, která  vůbec moštovala. 

Jménem svazu zahrádkářů děkuji všem, kteří přispěli 

svou pomocí k uspořádání krásné výstavy.    

Pavel Volmut 
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Sport 

Petr Gerberg se účastnil ME neslyšících ve sportovní střelbě 

V městečku Dmitrov, které se nachází kousek od 

Moskvy (hlavní město Ruska), se od 13. do 21. září 

konal 14. ročník Mistrovství Evropy neslyšících ve 

sportovní střelbě. Tohoto mistrovství se zúčastnili         

i dva čeští střelci – Petr Gerberg z Nýrska a Marek 

Bartošek z Valašského Meziříčí. 

Závodníci, kteří se těchto závodů účastnili, museli spl-

ňovat ztrátu sluchu 55 Db na zdravější ucho. Tento 

handicap Petr Gerberg splňoval, a proto se účastnil 

v jedné disciplíně.  

V pátek 20. září se závodilo v libovolné malorážce na 

50 metrů 60 ran. Střed terče je velký 10 mm. Během 

závodu, přestávky a finále nikdo nesmí použít naslou-

chadlo, jinak by byl okamžitě diskvalifikován. Závod 

se skládal ze základní části, osm nejlepších se dostalo 

do finále. Petr Gerberg i druhý český reprezentant se 

kvalifikovali a mohli si zastřílet ve finále. Střílelo se 

venku.  Oba čeští reprezentanti měli štěstí, protože 

v době, kdy stříleli vleže, se vítr ustálil. I tak museli 

hlídat praporky. 

V kvalifikaci skončil Marek Bartošek na sedmém mís-

tě a nýrský Petr Gerberg na osmém místě. Oba dva 

měli štěstí, protože do finále postupovalo prvních osm 

závodníků. Po vyhlášení průběžného umístění závodní-

ků se pokračovalo ve střílení, tentokrát v hale. Bohužel 

Petr Gerberg brzy vypadl a umístil se na osmém místě. 

I přesto si tyto závody náramně užil, byla to velká zku-

šenost a rád by se dostal příští rok na Mistrovství světa 

neslyšících ve sportovní střelbě ve Švýcarsku.  

Tomuto koníčku se věnuje s pauzami od svých patnácti 

let. Teprve tento rok se zapsal do plzeňského Sportov-

ního klubu neslyšících. Dost často chodí na střelnici do 

Lub u Klatov, kde trénuje střelbu z malorážky. Sám 

říká, že tento koníček je náročný na čas, který tomu 

obětuje. Proto by rád poděkoval své rodině, která s ním 

má trpělivost a hlavně ho podporuje. Dále by rád podě-

koval Městu Nýrsku za poskytnutí dotace, aby se mohl 

účastnit těchto závodů a reprezentovat Českou republi-

ku.  

Soňa Nováková 

Dětský turnaj 

První říjnovou neděli pořádal klub Ragby Šumava 

Nýrsko historicky první dětský turnaj kategorie         

U6 (děti do 6 let) a U8 (děti do 8 let), který se konal 

v Bystřici nad Úhlavou, kde se v tento den hasičské 

cvičiště proměnilo ve čtyři ragbyová hřiště. Pozvání 

přijalo celkem deset týmů a každý z nich měl dvě či tři 

družstva. Zázemím bystřického parku se tak hemžilo 

více jak 120 dětí. Jelikož přes noc vydatně zapršelo, 

byla hřiště měkká a místy i bahnitá. To ovšem místo 

nejistoty malých hráčů způsobilo naopak jejich velkou 

radost. Mnohokrát jsme z dětských úst zaslechli: 

„Hurááá, konečně budeme vypadat jako pořádní rag-

bisti, špinaví od hlavy až po paty!“ Nýrští malí ragbis-

té měli zastoupení v podobě dvou družstev U8,  

pokračování na str. 10 
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Obr. 1 

Sport 

pokračování ze str. 9 

bohužel v současné chvíli nemají dostatek hráčů 

v kategorii nejmladších.  

Těm to ale nemuselo být líto, pomohli kamarádům 

z Tatry Smíchov. To je krása ragby, ač jde o vcelku 

tvrdý sport, všichni si vzájemně pomáhají, respektují se 

a po odehraném zápase se kamarádsky rozloučí. Po 

ukončení všech rozlosovaných zápasů proběhlo společ-

né vyhlášení, kdy všechny týmy dostaly sladkou odmě-

nu za jejich předvedené výkony. Tím však ragbyový 

den pro nýrské hráče nekončil. Od pěti hodin totiž na-

stoupilo mužstvo mužů ke svému poslednímu letošní-

mu zápasu. Na svém hřišti přivítali soupeře z ragby 

klubu Iuridica. Po drtivém nástupu, kdy nýrští hráči 

vedli v poločase o více než patnáct bodů, přišla malá 

nesouhra našich hráčů, kterou soupeř ihned využil        

a pomalu začínal skóre vyrovnávat. V poslední chvíli 

však Ragby Šumava Nýrsko ukázalo, kolik sil 

„Šumaváci“ mají, a ubránilo výsledek 31:29, a tak po-

slední zápas sezony 2019 bude navždy zapsán do histo-

rie klubu jako první domácí výhra.  

Ještě bych vám ráda přiblížila, jaké vlastně  soutěže 

ragby existjí v České republice. Ragby Šumava Nýrsko 

vstoupilo do soutěže v roce 2018. V té době se hrála 

Extraliga, ve které hrálo osm týmů dvoukolovým způ-

sobem. Další soutěží byl Pohár nadějí, zde hrály „B“ 

týmy extraligových klubů. Poté následovala Moravská 

liga ragby a Česká liga ragby, ve které hrál i nýrský 

tým. Po jarní části se Moravská a Česká liga sloučily 

tak, že první dva týmy Moravy a první čtyři týmy Čech 

vytvořily I. ligu. Zbylé týmy vytvořily II. ligu a takto se 

soutěž dohrála v podzimní části. V letošním roce byl 

systém soutěží změněn. Extraliga změnila svůj název 

na I. Ligu, Pohár nadějí zůstal stejný. Dále II. liga Mo-

rava i Čechy hrají společně bez RC Zlín, který postou-

pil do extraligy, a bez RC Rakovník a RC Karlovy Va-

ry. Tyto dva týmy se do soutěže nepřihlásily. Hrají zde 

tak týmy SR Mariánské Hory, RC Brno Bystrc, RC 

Havířov, RC Přelouč, RC Petrovice, ARC Iuridica, RC 

České Budějovice a naše RC Šumava Nýrsko. Po jarní 

části se soutěž rozdělila na II. ligu a III. ligu., kdy        

II. ligu hrají první čtyři týmy a dva poslední týmy ex-

traligy - RC Přelouč, RC Havířov, RC České Budějovi-

ce, RC Brno Bystrc, RC Zlín, RC Slavia Praha. III. ligu 

hrají poslední čtyři týmy - RC Petrovice, SR Mariánské 

Hory, ARC Iuridica, RC Šumava Nýrsko. Obě soutěže 

se hrají dvoukolově. V konečné tabulce III. ligy se nýr-

ský tým umístil na celkovém 3. místě. 

Stolní tenista Miloš Kalousek 

(red) 

pokračování na str. 11 

Jak dlouho se věnujete hře ve stolním tenise? 

„V roce 1988 jsem utrpěl úraz páteře s následným ochr-

nutím dolní poloviny těla. Od té doby jsem upoután na 

invalidní vozík. Od roku 1992 jsem se začal věnovat 

aktivní hře ve stolním tenise a zúčastňovat se soutěží 

vozíčkářů.“ 

Je váš sport rozdělen do více kategorií? 

„Ano, dle pohlaví a také typu zdravotního postižení. 

Toto rozdělení se používá na světových soutěžích a 

mistrovství České republiky. Domácí soutěže jsou roz-

děleny do tří kategorií A, B, C (bez rozdílu postižení a 

pohlaví).“ 

Kde a jak často trénujete? 

„Pravidelně jezdím dvakrát týdně do tělocvičny TJ So-

kol v Pocinovicích.“ 

Jakých soutěží se zúčastňujete? 

„Hraji Český pohár vozíčkářů. Jednotlivé turnaje jsou 

organizovány po celé ČR. Dále se také zúčastňuji okres-

ního přeboru za TJ Sokol Pocinovice.“ 

Jakého největšího úspěchu jste dosáhl? 

„V soutěži vozíčkářů v Pardubicích (19. 10. 2019) jsem 

se umístil na 1. místě v kategorii B.  V minulém roce na 

„Memoriálu Josefa Marcela“ v Pocinovicích se mi po-

vedlo porazit dva hráče hrající krajské soutěže.“ 

Lam 
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Muzeum Královského hvozdu 

(red) 

pokračování na str. 12 

Lehkoatletický stadion 

Někdo by mohl říci, to se mu to píše, když má   

o čem. Máte pravdu. Na tom, že se nám do muzea do-

stala složka dokumentů obsahující korespondenci, vše-

lijaké rozvahy i odborné posudky, a dokonce i stavební 

plány lehkoatletického stadionu v Nýrsku, nemám vů-

bec žádnou zásluhu. To jen existence muzea v našem 

městě ponoukla člověka, který dosud složku měl u se-

be, že by jí to možná slušelo v muzeu. 

Všechno je to o lidech. Ti, kteří mají chuť pracovat tře-

ba i zadarmo pro okolí, jiní nehledí příliš na to, jestli 

jsou v té organizaci nebo v jiné, a když je třeba, prostě 

přiloží ruku k dílu. Na počátku padesátých let do takové 

party patřili lidé z divadelních spolků v Nýrsku, ale ta-

ké lidé nadšení pro sport a tělovýchovu, pro její rozvoj. 

Zastřešující organizací pro všechny takové aktivity byla 

Tělovýchovná jednota Sokol. V roce 1949 jí byl, jako 

jediné masové poválečné organizaci, podle zákona       

č. 187/1949 o státní péči o tělesnou výchovu a sport 

přidělen veškerý majetek využitelný pro sportovní úče-

ly. V praxi to vypadalo tak, že rázem několik aktivistů, 

v případě Nýrska to byl Josef Pavlík, Ph. Mgr. Jiří Bur-

ghauser, Josef Mlád, Vladislav Bořánek, Antonie Po-

hanková, Josef Müller, Bedřich Marek, MUDr. Franti-

šek Jakl, Vojtěch Žižka, Oldřich Kosnar, Květa 

Grasslová, Otto Brada, František Rubíček a další jako 

Špelina, Kopecký, Silovský, Jansta, Kotičová, Tomano-

vá, pan učitel Ženíšek. Některé jsem docela určitě vyne-

chal. Museli se ujmout rozsáhlé organizační a hospo-

dářské práce. Nýrskému Sokolu totiž připadla celá bu-

dova sokolovny, Lesní divadlo, rekreační chata 

v Hamrech i s pozemky a tam všude se něco muselo 

konat. Hospodařilo se s penězi za nájemné, vstupné, 

pořizovalo se vybavení pro sportovce, divadelníky, by-

lo třeba opravovat budovy… Doslova na tu práci člo-

věk hledí s úžasem, protože tato parta měla elán dokon-

ce i na to, aby si dala za cíl, že v Nýrsku vybudují leh-

koatletický stadion.  

První kalkulace byly natolik odvážné, jako kdyby mili-

on korun nebyla až tak veliká suma, protože podle úvah 

z roku 1950 mělo vybudování takového sportovního 

zařízení stát 21 226 440 Kč. Vzápětí byla kalkulace 

přepracována a částka klesla na 1 123 400 Kč. Ale i to 

byla suma, kterou jen tak lehce nikdo nedává. V roce 

1951 začalo konkrétnější vyjednávání, kde získat poze-

mek, jak má být areál rozsáhlý, co tam vše začlenit. 

Muselo to ale vycházet z reálné situace, z počtu odborů 

čili sportovních či společenských skupin zabývajících 

se nějakým konkrétním oborem.  

Tělovýchovná jednota Sokol v Nýrsku měla tehdy cel-

kem deset oddílů s 221 členem, a to lehkoatletický, ly-

žařský, gymnastický, plavecký, fotbalový, všeobecné 

průpravy, stolního tenisu, odbíjené, tenisový a hokejo-

vý. K nim ovšem patřil také odbor divadelní. Za nej-

vhodnější místo pro lehkoatletický stadion byl zvolen 

prostor mezi „státním domem“ na konci Nýrska a Les-

ním divadlem. Město bylo ochotno prodat plochu      

1,5 ha za 13 000 Kč. Bylo třeba vypracovat plány, zís-

kat potřebná doporučení, příslib finančních prostředků 

atd. Vzhledem k dobrým vztahům mezi členy Sokola 

vše postupovalo vpřed a v průběhu roku 1952 se zdálo, 

že je vydání stavebního povolení na dosah.  

 

Sport 

pokračování ze str. 10 
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Muzeum Královského hvozdu 

Kostel sv. Tomáše 

Tehdejší státní aparát se ovšem zalekl takovým tempem 

sílící organizace Sokol, a proto byl vydán zákon o orga-

nizaci tělesné výchovy a sportu č. 71/1952, kde je sice 

organizaci Sokol dovoleno vyvíjet tělovýchovné a jiné 

aktivity, ale majetek musí být převeden na Revoluční 

odborové hnutí. To znamenalo, že snahy o vybudování 

lehkoatletického stadionu by muselo vzít za své ROH. 

A to se nestalo. Navíc byla následně podle dalšího zá-

kona v roce 1956 organizace Sokol zrušena, a tak Nýr-

sko zůstalo bez stadionu. 

Jen malá poznámka na závěr. Chtěl bych vzdát poklonu 

těm, kteří se takovým zklamáním ve své dobrovolnické 

aktivitě nedali odradit a už v roce 1959 byli aktivisty 

Tělovýchovné jednoty Slovan a znovu utráceli svůj vol-

ný čas ve prospěch ostatních. 

Na naší další výstavě, vánoční, věnované panenkám, 

vystavíme výkresy a dokumenty ke stadionu ve vitríně 

„Naše přírůstky do sbírky“ a některé dokumenty si bu-

dete moci dokonce prolistovat. 

Karel Velkoborský 
Muzeum Královského hvozdu 

pokračování ze str. 11 

Klavíristka Ráchel Skleničková 

Přišla na svět jako zcela nevidomá 21. června 1992      

v Praze. V roce 2006 zahájila studium na Konzervatoři 

Jana Deyla a střední škole pro zrakově postižené v Pra-

ze. Na soutěži The Very Special Art 2011 ve Washing-

tonu byla vybrána jako jedna ze tří vítězů. V roce 2013 

vystoupila v pražském Obecním domě s Českým ná-

rodním symfonickým orchestrem pod taktovkou ame-

rického dirigenta Stevena Mercuria. Od června roku 

2014 je absolventkou Konzervatoře Jana Deyla v oboru 

hry na klavír. Následujícího roku úspěšně složila příjí-

mací zkoušky v oboru klavír na pražskou HAMU. 

V rámci programu Erasmus strávila rok studia ve fin-

ských Helsinkách. V roce 2016 vystoupila v rámci fes-

tivalu Pražské jaro v Rudolfinu. Ráchel se nezabývá 

pouze vážnou hudbou, ale okrajově i jinými žánry. Její-

mi nejvýznamnějšími počiny mimo vážnou hudbu je 

spolupráce s nadací Světluška, s čínskou zpěvačkou 

Feng-yün Song, Tomášem Klusem, Miro Žbirkou, se 

kterým natáčela i písničku Čistý svět ve slavném lon-

dýnském studiu Abbey Road, a také s kapelou Čtyřtet. 

Ráchel ráda cestuje a učí se nové jazyky, mimo jiné 

především finštinu a italštinu. Tuto mladou talentova-

nou klavíristku můžete slyšet i v Nýrsku. Její koncert se 

uskuteční 30. listopadu od 17.00 hodin v kostele svaté-

ho Tomáše. Dobrovolné vstupné bude věnováno na-

dačním fondům pro nevidomé a handicapované spor-

tovce. 

Jana Bečvářová 



 13 

Zajímavosti 

Přehled akcí - listopad 

Tereza Králová 

Člověk v tísni hledá dobrovolníky  

Společnost Člověk v tísni v Plzni hledá dobrovolníky    

a dobrovolnice pro individuální doučování dětí, pomoc 

při organizaci volnočasových aktivit pro děti či mento-

ring dospívajících lidí, kteří pochází z komplikovaného 

prostředí. 

Zajímá vás práce s dětmi? Přemýšlíte o dobrovolnictví? 

Pojďte doučovat děti přímo v jejich domácnosti jednou 

týdně na dvě hodinky nebo se staňte starším kamará-

dem mladých lidí, kteří teprve hledají, co by je v životě 

bavilo. Netroufáte si na individuální práci, ale rádi bys-

te se zapojili? Pomozte nám s plánováním a realizací 

volnočasových aktivit pro děti a mládež a podpořte 

jejich smysluplné trávení času. 

Našimi hlavními požadavky jsou minimální věk 15 let     

a zájem o práci s dětmi. Můžete získat cenné zkušenos-

ti s prací v sociální oblasti se zaměřením na vzdělávání, 

potvrzení o dobrovolnické činnosti či praxi. Nabízíme 

dlouhodobou spolupráci a možnost proplácení jízdného 

do místa doučování. 

V případě zájmu a bližších informací nás kontaktujte 

na emailu doucovani.plzen@clovekvtisni.cz nebo tele-

fonicky na 777 787 373. 

2. 11. od 1. PRODLOUŽENÁ LEKCE TANEČNÍHO KURZU KD - DDM 

8. 11. od 17.30 
LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD 

pořádá Národopisný spolek Nýrsko 
náměstí 

14. 11. od 18.00 
ČÍNA 

beseda se Zdeňkem  Mlnaříkem; pořádá KČT Nýrsko 
MěK 

15. 11. od 17.00 
MALÁ MUZIKA NAUŠE PEPÍKA 

hudební pořad; vstupenky v předprodeji v IC Nýrsko 
KD - DDM 

17. 11. od 17.15 
NEZAPOMEŇME! 

vernisáž výstavy k výročí 30 let od sametové revoluce 
MěK 

17. 11. až 19. 12. 
NEZAPOMEŇME! 

výstava k výročí 30 let od sametové revoluce 
MěK 

21. 11. od 18.00 

VYMIZELÉ NÝRSKO 

promítání fotografií z roku 1950 až 1989 

pořádá Národopisný spolek Nýrsko 

MěK 

28. 11.  od 16.00 
1. ADVENTNÍ ČTENÍ 

čtení pro děti s výtvarnou dílnou 
MěK 

30. 11. od 14.00 8. LEKCE TANEČNÍHO KURZU KD - DDM 

1. 12. od 15.30 
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU 

doprovodný program pro děti - Vánoce s Olafem 
náměstí 

mailto:doucovani.plzen@clovekvtisni.cz
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Inzerce 

Reala  Lakomá s.r.o.  

realitní kancelář Cheb  

 

Nabízí k prodeji penzion 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

