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Duben 

 

Víte, co se      

v dubnu sta-

lo? 

Květy pučí, je 

tu jaro! 

 

Prší, sněží, 

slunce svítí, 

rozkvétá i 

první kvítí. 

 

Chvíli teplo, 

pak zas chlad 

- 

s tím musíme 

počítat. 
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Aktuálně z radnice 

Proslov starosty města 

z mimořádného zasedá-

ní zastupitelstva 

(red) 

(red) 

(red) 

Úvodní slovo 

Vážení spoluobčané, 

na závěr tohoto mimořádného za-

sedání zastupitelstva našeho města 

mi dovolte pár slov. Složitá situace, 

ve které se nyní nacházíme, klade 

na všechny zvýšené nároky. Přesto 

musím konstatovat, že vy, občané 

našeho města, naši dobrovolníci, 

členové dobrovolného hasičského 

sboru, policie, praktičtí lékaři        

a zdravotnický personál, zkrátka 

všichni, kvalitně pracujete a velmi 

disciplinovaně dodržujete přechod-

ná opatření. Vám všem patří ob-

rovské uznání a poděkování od za-

stupitelů našeho města. Přeji Vám 

hodně zdraví a pevné nervy. 

V současné době prožíváme všichni nelehkou situaci, na kterou nikdo 

z nás není zvyklý. I v této nelehké době však musí chod města dále fun-

govat. Starosta města Nýrska Miloslav Rubáš děkuje všem dobrovolní-

kům, kteří se podílejí na výrobě ochranných pomůcek, prodavačkám        

i dalším osobám, které zajišťují chod obchodů a služeb téměř ve stejném 

rozsahu, jako tomu bývalo před vyhlášením nouzového stavu. Poděková-

ní patří také příslušníkům Policie České republiky, městské policie, hasi-

čům, lékařům i záchranářům, kteří jsou nuceni svoji každodenní práci 

vykonávat ve značně ztížených podmínkách. V neposlední řadě patří po-

děkování také Vám, občanům města, kteří jste velmi ukáznění a bez zá-

sadních problémů veškerá nařízení dodržujete, zejména pak snížení počtu 

osob v obchodech, nošení ochranných pomůcek a dodržování doporuče-

né vzdálenosti. Tato opatření přispívají ke snížení rizika nákazy.   

Oprava zábradlí 

V minulém měsíci byla provedena oprava 

zábradlí na mostě, které bylo poškozeno na 

Štědrý den minulého roku. I druhá strana 

mostu se brzy dočká nového kabátu, 

v současné době již máme připraven materi-

ál na výrobu tohoto zábradlí. Při výrobě       

a montáži je nutné dodržet podmínky, které 

vyplývají z platné legislativy. 

Do konce května by měla být opravena také 

lávka u Lesního divadla, která je již ve vel-

mi špatném stavu. Tuto opravu chceme pro-

vést ještě před zahájením letní turistické 

sezony. 

Městské lesy 

Na přelomu února a března napáchaly 

vichřice Sabina a Viktoria nemalé 

škody v městských lesích. Padlo zde 

500 až 600 m3 dřevní hmoty. Toto 

dřevo může město v lepším případě 

vytěžit a prodávat na pile, v horším 

případě bude využito jako palivové 

dříví. Záleží však na tom, jak byl da-

ný strom poničen. V současné době 

lze palivové dříví odkoupit v délce 2 

metry a 4 metry, prostorový metr  za 

280 Kč včetně DPH. Bližší informace 

poskytne Marián Jirka na telefonním 

čísle 724 758 404. 
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Aktuálně z radnice 

(red) 

Stavební úpravy na úřadě 

Podpora drobného a malého podnikání  

Beseda s Liborem Markem „Putování od hradu 

Pajrek k hradu Klenová“ se uskuteční v podzim-

ních měsících tohoto roku. 

Na Městském úřadě v Nýrsku probíhaly v měsíci 

březnu plánované opravy kanceláří. V přízemí byla 

vyměněna téměř všechna okna a kanceláře byly nově 

vybíleny. Došlo také k výměně některých původních 

dřevěných podlah. Začátkem dubna dojde ještě k vý-

měně oken v kanceláři matriky. Rekonstrukce probí-

há i za vyhlášeného nouzového stavu, po jeho skon-

čení tak nebudou úřední hodiny pro veřejnost dále 

omezovány.  

Finanční výbor 

Všichni občané České republiky, i našeho města, zaží-

vají těžké chvíle. O tom snad není třeba více psát. Je 

však, více než kdy dříve, nutné mluvit o pomoci lidem, 

kteří ji potřebují. Není čas na sobectví, není čas hledat 

na každé řešení nový problém. A tak, když jsem si 

mohl s čistým svědomím říct, že jsme ve městě dodali 

roušku všem, kteří ji potřebovali, bylo třeba postavit se 

další výzvě. V nesmírně obtížné situaci se ocitli malí 

podnikatelé, kteří byli nuceni náhle ukončit svou čin-

nost, nebo ji výrazně omezit. Ze dne na den tak byli 

bez příjmů. Chci, aby Nýrsko nebylo jen městem 

prázdných obchodů, ale aby místní lidé mohli nabízet 

své dovednosti a um dalším místním lidem. Proto jsem 

ve spolupráci se starostou i místostarostkou vytvořil 

dotační program na podporu drobného a malého podni-

kání a k udržení nabídky sektoru služeb.  

Chceme pomoci živnostníkům tak, aby nemuseli ukon-

čit svou činnost. Je připraveno 3,5 milionu korun na 

nenávratnou finanční pomoc s provozními náklady, 

jako jsou například nájmy. Je připraveno 3,5 milionu 

na návratnou pomoc, a to například na mzdy. Peníze 

budou použity z investiční rezervy  a z přebytku minu-

lého roku. Nebudeme tak město zadlužovat a díky hos-

podárně sestavenému rozpočtu máme možnost takto 

pomoci. Vím, že tato pomoc je nutná a musí být velice 

rychlá. Proto již 23. března, tedy den po sepsání dotač-

ního programu, zasedal Finanční výbor města Nýrska, 

který tuto záležitost projednal a doporučil ke schválení 

zastupitelům. Ti tak učinili 25. března a již od druhého 

dne byla podnikatelům otevřena možnost požádat o 

finanční pomoc jejich město. Za březen je možné po-

dat žádost až do 7. dubna, následně je nutné na každý 

měsíc podat novou žádost. Více informací naleznete na 

webových stránkách městského úřadu. Obraťte se na 

mě, budete-li potřebovat pomoc s žádostí. Jsme roz-

hodnuti takto pomáhat po celou dobu nouzového stavu 

a ještě jeden měsíc po jeho ukončení. Prosím tedy Vás, 

které můžeme takto podpořit, využijte toho a přečkejte 

tuto nelehkou dobu. Vaši zákazníci to pak ocení!  

David Křížek 

předseda finančního výboru 
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Soňa Hladíková 

místostarostka 

Šijeme roušky 

Volby v Bavorsku 

pokračování na str. 5 

Přeshraniční spolupráce 

V polovině března proběhly v sousedním Bavorsku vol-

by do městských rad a volby starostů. V našich partner-

ských obcích sdružení Královský hvozd došlo ke změně 

dvou starostů v obcích Arrach a Eschlkam. Nově zvole-

ným i staronovým starostům přejeme mnoho úspěchů      

a věříme, že naše přeshraniční spolupráce bude i nadále 

úspěšně pokračovat. 

Město Kandidát Počet 

hlasů 

Neukirchen beim 
heiligen Blut  

1. Markus Müller  
2. Dr. Johannes Müller  

1720 
  547 

Lam 1. Paul Rosberger  
2. Emmi Kollross  

1116 
  421 

Arrach 1. Sepp Schmid  
2. Gerhard Mühlbauer  

713 
952 

Lohberg 1. Franz Xaver Müller  
2. Lothar Köppl  

994 
  64 

Eschlkam 1. Florian Neppl  
2. Thomas Weinfurther  

1533 
  417 

Smutným symbolem tohoto roku bude bezpochyby 

rouška. Do šití této ochranné pomůcky se i kvůli jejich 

nedostatku pustila bez velkého přehánění celá země.    

A ani naše město nebylo výjimkou. Vznikem faceboo-

kové skupiny „Bavlněné roušky Nýrsko“ bylo vše mno-

hem jednodušší. 

V této nelehké a náročné situaci, kterou většina z nás 

nikdy nezažila, jsme se spojili, abychom společnými 

silami pomohli potřebným, vzhledem k nedostatku 

ochranných pomůcek zdravotníkům, ale také policis-

tům, hasičům       i běžným občanům. 

Do společné práce se zapojilo více než 200 lidí. Úkoly 

jsme si vzájemně rozdělili, někteří stříhali, další zažeh-

lovali, šili nebo rozváželi materiál. Společně jsme tak 

během několika málo dní rozdali cca 4 500 ks bavlně-

ných roušek. Vybaveni rouškami jsou tak senioři nad 

65 let v Nýrsku i Bystřici nad Úhlavou, zaměstnanci 

DOZP Bystřice, nýrští hasiči a městská policie, pečova-

telská služba, prodavačky v obchodech, na poště, něko-

lik kusů bylo dodáno také do nemocnice v Klatovech, 

do oblastní charity v Janovicích nad Úhlavou a dalším. 

Učitelky z Duhové školky připravily a předaly 24 kusů 

roušek záchranné službě v Nýrsku a 110 kusů odvezly 

záchranné službě do Plzně. 

Šijeme roušky 
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Šijeme roušky 

(red) 

DOZP Bystřice nad Úhlavou 

pokračování ze str. 4 

Domov Bystřice 

Běžkaři z DOZP Bystřice  

Ve středu  4. března se naše sedmičlenná skupina běž-

kařů ve složení Jarda, Vašek, Václav, Josef, Jirka, 

Péťa a Vašík vydala na jednodenní výlet na Špičák. 

Za doprovodu našich kolegů Vaška a Davida odjeli 

ráno vlakem v 8:57 z Nýrska na Špičák. Po desáté 

hodině z vlakového nádraží došli na chatu lyžařů Kla-

tovy, kde se obuli a převlékli do sportovního lyžař-

ského vybavení. Posléze vyrazili na louku za skiareá-

lem Špičák. Na louce nasadili lyže a začali si tvořit 

běžecké stopy. Na louce lyžovali dvě hodiny a závěr 

zakončili koulovačkou. Pobrali běžky a vyrazili na 

chatu lyžařů, kde na ně čekal skvělý řízek s chlebem. 

Po obědě za odměnu si dali kávu a sušenku. Čekání 

na vlak si zkrátili hraním karet a stolním tenisem. Ko-

lem druhé hodiny odpolední vyrazili na vlakové ná-

draží. V 14:27 jim odjížděl vlak zpět domů. Kolem 

třetí odpoledne přijeli na vlakové nádraží v Nýrsku     

a poté vyrazili pěšky do Domova. Akce „běžky“ se 

velmi vydařila, počasí jim přálo.  

Takže sportu zdar a příště zas.                                        
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Bystřice nad Úhlavou 

Městská knihovna 

Masopust v Bystřici 

Letní semestr VU3V byl bohužel ukončen 

(red) 

(red) 

Osmnáct studentů Virtuální univerzity třetího věku 

(VU3V) muselo bohužel ukončit studium v letním se-

mestru z důvodu nařízení vlády. Pro zimní semestr loň-

ského roku bylo stanoveno téma Evropské kulturní 

hodnoty, pro letní pak Klenoty barokního sochařství 

v českých zemích. Ti, již navštěvovali přednášky třetím 

rokem, obdrželi na začátku letošního roku osvědčení    

o absolutoriu a byli účastníky promoce. Bohužel 

v tomto školním roce už nebude možné uskutečnit žád-

ný seminář. A tak doufejme, že se alespoň koncem září 

tohoto roku opět uvidíme při zahájení zimního semest-

ru. Virtuální univerzita třetího věku je organizována 

Provozně ekonomickou fakultou České zemědělské 

univerzity v Praze. Studia se mohou účastnit občané 

České republiky, kteří dosáhli věku, ve kterém mají 

nárok na pobírání starobního důchodu, nebo invalidní 

důchodci. Přijďte získávat nové vědomosti, společně se 

setkávat a zažít nové zážitky. 

Období od svátku Tří králů až po Popeleční neboli Ška-

redou středu je každý rok znám jako masopust. Jedná 

se původně o pohanský svátek, ale přesto je masopust 

úzce provázán s církevním kalendářem. V různých ob-

lastech země se mu říkalo šibřinky, fašanky nebo napří-

klad ostatky. Po něm následoval dlouhý čtyřicetidenní 

půst před Velikonocemi. Tento svátek patřil a dodnes 

patří mezi nejoblíbenější svátky v roce. Zvláště několik 

posledních dní tohoto období bylo pro lidi v minulosti 

oficiálním svátkem hodování a s ním spojeným rejem 

maškar. Je to čas veselosti a radosti. Vrcholí posledním 

čtvrtkem tohoto období, zvaným Tučný čtvrtek, spoje-

ným se zabijačkou a hostinou. Jídlo si dopřávali chudí   

i bohatí. V době masopustu se na královském dvoře 

konaly hostiny, ve městech tancovačky, na vesnici vep-

řové hody. Těm, kteří se slávy nezúčastnili, se posílala 

bohatá výslužka, kdysi na Moravě zvaná „šperky“         

a v Čechách „zabijačka“. Výslužka většinou obsahova-

la ostatky, huspeninu, klobásy, jelítka, jitrnice, ovar, 

škvarky. Masopust končil v noci před Popeleční stře-

dou, kdy ponocný zatroubil na roh a rychtář všechny 

vyzval k rozchodu. Druhý den se naposledy konzumo-

valy mastné rohlíky s kávou nebo mlékem, dopoledne 

ještě byla povolena kořalka. Oběd však už byl přísně 

postní, což většinou bývala čočka s vajíčkem, sýr, 

chléb, vařená krupice, pečené brambory. 

V dnešní době oslavy již neprobíhají několik dní, jak 

tomu bývalo dříve.  V sobotu 29. února odpoledne se za 

krásného slunečného počasí vydal již po několikáté na 

cestu masopustní průvod také v Bystřici. Dvě desítky 

nejrůznějších masek prošly celou vesnicí v doprovodu 

kapely Mikešky z DOZP Bystřice. Po návštěvě všech 

domů ve vsi skončil rej společným posezením.  

https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Tu%C4%8Dn%C3%BD_%C4%8Dtvrtek&action=edit&redlink=1
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Firmy 

Místní firmy a jejich reakce 

(red) 

Vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona                 

č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlá-

sila pro území České republiky z důvodu ohrožení 

zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru 

(označovaný jako SARS CoV-2) na území České re-

publiky nouzový stav na dobu od 14.00 hodin dne      

12. března 2020 na dobu 30 dnů. Z tohoto důvodu jsem 

oslovila místní firmy, abych se jich zeptala, jaký vliv 

má tato situace na jejich chod i výrobu a zda musely       

i ony provést zvláštní opatření. 

 

OKULA Nýrsko a.s. 

Zareagovali jsme na kritický nedostatek ochranných 

pomůcek ve zdravotnictví a zapojili jsme se do výroby 

ochranných štítů a ochranných brýlí. Podařilo se nám 

vytvořit plán výroby, který reflektuje požadavky Minis-

terstva zdravotnictví ČR. Kapacita stávající výroby 

ochranných prostředků se navýšila, přijali jsme nové 

posily     a naši stávající zaměstnanci nás také podpořili 

a obětavě pracují i přesčas. Od tohoto týdne jsme rozje-

li i odpolední směnu a vypadá to, že dojde k dalšímu 

navýšení a rozjetí noční směny. 

Zájem o výpomoc a brigádu je opravdu enormní. Není 

už možné být se všemi zájemci v denním kontaktu, ale 

každého uchazeče si pečlivě zaznamenáváme                 

a v případě navýšení je budeme kontaktovat. 

Ostatní výroba probíhá dosud bez omezení. Objevuje se 

řada uchazečů o práci, se všemi jednáme, výběrová 

řízení jsou stále v běhu. 

Nastavili jsme řadu opatření, kdy někteří zaměstnanci 

pracují z domova, nebo jen několik hodin denně, ome-

zili jsme služební cesty i návštěvy v areálu. Zaměstnan-

ci mají k dispozici ochranné roušky, ochranné brýle, po 

areálu jme rozmístili dezinfekci rukou.  

Ráda bych touto cestou poděkovala všem našim za-

městnancům, jak s námi zvládají danou situaci, zaučují 

nové kolegy, brigádníky nebo pracují přesčas. Jste 

úžasní.  

Chci poděkovat i spolku Bavlněné roušky Nýrsko, kte-

rý nám zdarma věnoval roušky pro naše zaměstnance. 

Děkujeme!  

Alena Jandová 

 

Greiner aerospace a Greiner PURTEC  

V současné době nadále v obou firmách pokračuje vý-

roba. Zatím nemáme žádné informace o razantním 

omezování výroby ze strany našich zákazníků ani do-

davatelů. Pro všechny naše zaměstnance se snažíme 

zajistit maximální preventivní ochranu, každý den vy-

bavujeme naše pracovníky ochrannými prostředky 

(roušky, respirátory, zajistili jsme i určité množství 

dezinfekce), část administrativních zaměstnanců pracu-

je z preventivních důvodů z domova. Roušky si zajiš-

ťujeme svépomocí – šijeme je v naší výrobě. Pokud se 

podaří kapacitu v některých dnech navýšit, rouškami 

podporujeme další organizace, zdravotnická zařízení 

nebo spolupracující firmy. Za zmínku možná stojí         

i tkalouny, které dodáváme dobrovolníkům z organiza-

ce Bavlněné roušky Nýrsko. Přejeme nám všem v těch-

to dnech hodně sil a hlavně zdraví. 

Zdroj: firma Greiner 

 

UVEX SPORTS Nyrsko, k.s. 

V souvislosti s vývojem situace jsme se museli 

přizpůsobit i my. Všechny zaměstnance důchodového 

věku, kteří nám vypomáhali, jsme okamžitě nechali 

doma, abychom neohrozili jejich zdraví. Tímto rozhod-

nutím jsme přišli o dvě milé dámy, které nám vydávaly 

obědy. Dodavatel nám začal dodávat jídlo v jednorá-

zových obalech, zaměstnanci si je vyzvedávají a použí-

vají vlastní příbory. Dále jsme přestávky, které byly 

platné pro všechny zaměstnance ve stejný čas, 

rozvolnili, aby se snížil počet zaměstnanců, kteří se 

potkají na chodbách, na toaletách a v jídelně. Posunuli 

jsme začátky a konce směn tak, aby mezi směnami 

vznikla pauza 30 minut na výměnu zaměstnanců – 

opět, aby se nepotkali. 

Naše šičky našily ochranné roušky pro všechny. Dezin-

fikujeme často místa, kde se setkává více lidí. 

Pokud jde o výrobu, jsme plně závislí na rozhodnutí 

německé mateřské společnosti. Materiály nám stále 

dodávají naši dodavatelé jak z Rakouska, tak i z Itálie. 

Naši čeští partneři také fungují bez omezení. 

Práce máme zatím dostatek. Všichni si přejeme, aby to 

tak zůstalo.                                             Jana Hamplová 
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Sport 

Roman Kodera a (red) 

Ragby Šumava Nýrsko 

Loňskou ragbyovou sezonu 2019 jsme začali opravdu 

velmi aktivně. Pomineme-li šest turnajů našich nejmlad-

ších kategorií U8, které probíhaly celé zimní období od 

prosince do března na umělém povrchu ve sportovní 

hale v pražských Zbuzanech, tak rozhodně musím vy-

zdvihnout naši účast na dětském mezinárodním turnaji 

v Litvě. Na čtyřdenní výlet do přístavního města Klai-

peda vyrazilo druhý březnový prodlouženy víkend 

v doprovodu tří trenérů sedmnáct hráčů a hráček kate-

gorie U12 a U14. Po jednodenní cestě velmi pohodlným 

autobusem nás město přivítalo zbytky sněhu, silným 

chladným větrem a velmi nepříjemným deštěm. To ale 

zjevně neubralo hráčům nic na nadšení a touze hrát rag-

by. Po krátké procházce městem a návštěvě přístavu 

jsme se společně s dalšími týmy ubytovali na studentské 

koleji poblíž stadionu, kde turnaj probíhal.  

Večer jsme ulehli do postelí s nadějí, že se nepříznivé 

počasí, které nás od našeho příjezdu provázelo, do rána 

umoudří. Opak byl však pravdou. Po snídani a cestě na 

stadion nás čekala pečlivá rozcvička, protože zima, kte-

rá na stadionu panovala, byla opravdu velká. Jak již by-

lo zmíněno, na tento turnaj vyrazili hráči a hráčky dvou 

věkových kategorií. Tým U12 se v konečném pořadí 

umístil na konečném 6. místě z jedenácti přihlášených 

týmů a U14 na 8. místě v jejich kategorii bylo přihláše-

no čtrnáct týmů. Po závěrečném vyhlášení vítězů a také 

nejlepších hráčů jsme se vydali zpět na cestu do České 

republiky. Pro všechny hráče i hráčky bude turnaj neza-

pomenutelným zážitkem na jejich ragbyové začátky. 

Mužská kategorie během zimy také nezahálela a využila 

k předsoutěžní přípravě ideální tréninkové podmínky 

sportovního areálu v Brandýse nad Labem. Tohoto sou-

středění se spolu s realizačním týmem složeným 

z trenéra, fyzioterapeutky a kustoda zúčastnilo 23 hráčů. 

Dvoufázové tréninky spolu se silovou přípravou 

v posilovně své plody během jarní i podzimní části jistě 

přinesly. Vyhraná nebo velmi vyrovnaná utkání s kluby, 

jejichž historie sahá často až do těsně poválečného ob-

dobí pyšnící se s řadou generací vychovaných hráčů, 

nám toho byla důkazem.  

Společně s muži svou sezonu v rámci Oblastního přebo-

ru Čech začali i starší žáci, kteří odehráli několik utkání 

na domácím hřišti zde v Nýrsku nebo na hřištích soupe-

řů v Praze, Říčanech nebo Rakovníku. Ale ani naše nej-

mladší kategorie nezahálela a sbírala skalpy na turnajích 

jak v rámci České ragbyové unie, tak i na mezinárodním 

turnaji PYRF, který uspořádal jeden z nejstarších čes-

kých ragbyových klubů Rugby club Praga. Dokonce 

jsme využili příležitosti uspořádat turnaj kategorií U6   

a U8 zde v Nýrsku a předvedli formu našich nejmlad-

ších borců. 

Odměnou našim dětským a mládežnickým kategoriím 

bylo zcela jistě čtyřdenní soustředění v zámku Nečtiny, 

kde se ukázal týmový duch a soudržnost všech našich 

dorostenců, kteří se s obrovskou zodpovědností starali  

o své spoluhráče z nejmladších kategorií. Oproti loňské-

mu roku se soustředění zúčastnilo mnohem více mla-

dých nadějných ragbistů a ragbistek. Je vidět, že o tento 

sport je v Nýrsku stále větší zájem. Možno  i právě pro-

to, že ač je ragby hodně kontaktní sport, nikdo nikomu 

však nechce ublížit. Děti tak čekaly tři dny dvoufázo-

vých tréninků, které se odehrávaly na hřišti nedaleko 

zámku. Formou her a cvičení trenéři dětem vysvětlova-

li, kdy a kde mají v danou chvíli být a co udělat, aby 

nebylo nic proti pravidlům a hra byla plynulá. Hráči tak 

trénovali přihrávky, skládky, prezentaci míče, obranu    

i podporu  a mnoho a mnoho dalšího. Jelikož nás prová-

zelo všechny dny velmi horké počasí, vyrazili jsme ve 

středu odpoledne na koupaliště do blízkého Manětína. 

Téměř celé odpoledne jsme tak strávili dováděním ve 

vodě a regenerací. Poslední večer jsme pro ně připravili 

ještě jedno překvapení v podobě typické bojové hry. Po 

setmění se ve dvojicích všichni vypravili po stopách 

svíček na zříceninu hradu, která se nacházela na kopeč-

ku vedle zámku. Cestu jim ještě mírně znepříjemňovalo 

několik „strašidel“.  Ač unaveni, tak určitě šťastni         

a obohaceni o spoustu nových zkušeností se vraceli ke 

svým maminkám a tatínkům.  

Pevně věřím, že se ragby v našem městě bude dál vyví-

jet a jednou se i počtem hráčů přiblížíme ke slavným 

ragby týmům v České republice. Ještě o nás uslyšíte!!!! 
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Zábava pro děti 

Vezmi pastelku a vybarvi květinu podle zadání 
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Zábava pro děti 

Odpověz na následujících deset otázek a zjisti úroveň svých znalostí 
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Rozhovor 

Václava Jandečková 

Mnozí z vás byli na besedě Akce kámen spisovatelky   

a badatelky Václavy Jandečkové. Její návštěvu v Nýr-

sku jsem využila také k rozhovoru nejen o falešných 

hranicích.  

1. Jak jste se k tématu falešných hranic dostala? 

„Řízením osudu, nebo podivnou náhodou. Původně 

jsem se v roce 2011 zajímala o protikomunistickou čin-

nost mého dědečka Oty Tulačky. Věděla jsem, že krát-

ce po únorovém puči v roce 1948 pomáhal lidem přes 

hranice. Detaily však nikdo neznal. Neplánovala jsem 

psát knihy, ale moje zjištění k počátku studené války 

bylo šílené. Na Všerubsku příslušníci SNB na jedné 

straně pomáhali s ilegálními převody prominentních 

osobností, jejichž útěk organizoval dědeček se svými 

společníky, a na druhé straně, dokonce ve stejné době, 

museli tito policisté participovat na tzv. akcích 

„Kámen“. Tajná komunistická policie, nebo chcete-li 

Státní bezpečnost, právě na Všerubsku tuto metodu vy-

tváření falešných hranic odzkoušela a pak ji praktikova-

la další čtyři roky i na jiných místech česko-bavorských 

hranic. Nic netušící uprchlíci tam byli vyslýcháni agen-

ty a příslušníky StB v německých a amerických unifor-

mách, následně pod různými záminkami „předáváni 

zpět“, no a pak dlouhá léta vězněni za nepodařený pře-

chod hranic. Estébáci těmto stále ještě nepromlčeným 

zločinům říkali zpravodajská hra. V 60. letech byla tato 

zvěrstva prošetřována…ovšem s výsledkem, že šlo        

o „nesprávnou formu práce“! Historikové se o téma 

přirozeně zajímali, ale uvízli na nedostatku důkazů        

a k provedení řádného výzkumu se kupodivu nikdo ni-

kdy neodvážil. Je to přitom naše regionální historie 

s obrovským morálním přesahem i vzdělávacím poten-

ciálem.“ 

2. Jak se vám podařilo znovu otevřít kauzu Jana 

Masaryka? 

„Tématu ministrovy nevyjasněné smrti z 10. března 

1948 se věnuji tak od roku 2013. O dva roky později 

jsem vydala knihu Kauza Jan Masaryk (nový pohled)    

a začala jsem usilovat o znovuotevření pozastaveného 

vyšetřování. Kniha mezitím získala Mezinárodní 

zvláštní cenu Egona Erwina Kische. Ale teprve až třetí 

mnou iniciovaný podnět byl úspěšný. V dubnu minulé-

ho roku jsem se totiž dozvěděla o unikátní nahrávce 

kriminalisty Vilibalda Hofmanna, který jako první při-

jel se svým týmem do Černínského paláce a byl příto-

men mimo jiné ohledání Masarykova mrtvého těla. Na-

hrávku se mně podařilo získat v červenci 2019 a pak 

jsem ihned začala podnikat kroky pro vypracování no-

vého podnětu. Finální verzi zpracoval advokát JUDr. 

Jiří Šmatlák a Městské státní zastupitelství v Praze ho 

obdrželo i se zněním nahrávky už 14. září 2019, v den 

výročí Masarykových narozenin. Se svolením majitele 

Jindřicha Grulicha jsem nahrávku v srpnu 2019 poskyt-

la také Českému rozhlasu, aby později informoval        

o našem podnětu a existenci svědectví. To se stalo po-

čátkem října. Následně podal jiný podnět badatel Mar-

tin Čermák, a to již způsobilo takovou vlnu, že do ně-

kolika dnů dozorující státní zástupce pověřil Úřad do-

kumentace a vyšetřování zločinů komunismu otevřením 

případu a zahájením kroků, které jsme v pětistránko-

vém podnětu v souvislosti s unikátním svědectvím na-

vrhli. V roli spoluoznamovatelů mě podpořili pan Jin-

dřich Grulich a bývalý šéf pražské mordparty plk. Jiří 

Markovič.“ 

3. Jak vznikl spolek s názvem Společnost pro vý-

zkum zločinů komunismu? 

„Ta myšlenka mě napadla krátce po besedě právě         

o obsáhlé a poměrně objevné knize Kauza Jan Masaryk 

(nový pohled). Konala se v Chodském hradu 

v Domažlicích a pozvání přijal např. i historik Pavel 

Žáček. Když druhý den přišel na ministerstvo obrany, 

řekl tam: „Takhle se to má dělat!“ Odpověď přišla stej-

ně rychle: „No, vždyť Jandečková už je také taková 

instituce, takže je vlastně všechno v pořádku.“ S tou 

myšlenkou jsem si pak zahrávala ještě rok, teprve poté 

jsme se dali dohromady s naším předsedou, uznávaným 

historikem Lukášem Kopeckým, a prof. Bryanem   

pokračování na str. 12 
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Zajímavost 

Ekofarma Šumava pečuje o krajinu v našem kraji 

pokračování ze str. 11 

Ekologické hospodářství rodiny Lehockých zaměřené 

na chov zvířat a pěstování ovoce, které již od roku 1996 

šetrně pečuje o půdu v okolí Nýrska, produkuje hovězí 

maso a poskytuje agroturistické ubytování v Horních 

Polánkách, se zapojuje do celorepublikových snah ze-

mědělců o zadržování vody v krajině a péči o krajinný 

ráz  a rozmanitost krajiny.  

Právě proto v nedávné době farma vysadila dvojité stro-

mořadí 330 jabloní nejrůznějších odrůd na svých po-

zemcích v Bystřici nad Úhlavou nedaleko kaple Nejsvě-

tější Trojice. Rozdělila tak nekonečný 50 hektarový blok 

polí a vytvořila prvek, který má velký praktický význam 

v krajině.  

Stromy pomáhají ve svých korunách a kořenovém systé-

mu zadržovat velké množství vody a zlepšují tak mikro-

klimatické podmínky ve svém nejbližším okolí. Posky-

tují hnízdní možnosti, úkryt a potravu polním ptákům, 

kteří patří mezi nejohroženější živočichy naší krajiny. 

Současně je stromořadí přirozeným biokoridorem, který 

umožňuje a usnadňuje migraci drobných zvířat či hmy-

zu krajinou.  

Nejde ovšem jen o praktické funkce stromořadí, ale také 

o roli estetickou a společenskou. Stromořadí bude do 

budoucna v rozpálených polích poskytovat příjemný stín 

a věříme, že bude místem nedělních vycházek. Zejména 

proto, že je přímo u kapličky napojeno na turistickou 

stezku Klubu českých turistů, který, jak doufáme, tuto 

trasu prodlouží až na konec stromořadí a umožní osaze-

ní informačních cedulí o šetrném hospodaření v naší 

krajině. 

Věříme, že stromořadí bude do budoucna sloužit nejen 

nám lidem, ale také přírodě.  

Více o farmě se dozvíte na www.ekofarmasumava.cz  

Dušan Lehocký 

Jennerem, který kdysi jako první vyslovil větu, že se 

mám pustit do psaní knih. Naším záměrem bylo podpo-

řit výzkum s důrazem na jihozápadní příhraniční oblas-

ti. Už krátce po založení spolku jsme se pustili do vyho-

tovení několika verzí putovní výstavy Falešné hranice. 

Dodnes je o ni velký zájem u nás          i v Německu. 

Vernisáž proběhla u příležitosti odhalení pamětní desky 

obětem akce „Kámen“ ve Kdyni 28. listopadu 2018 a 

část německé verze se představila již v říjnu při premié-

ře divadelního představení Staatschauspiel Dresden 

s názvem Operation KAMEN, které bylo také inspiro-

váno mými knihami. Mimo jiné iniciujeme třeba insta-

lování informačních tabulí na místech někdejších faleš-

ných hranic.“  

4. Plánujete zřízení muzea s touto tematikou? 

„Ano, to je pravda, přímo v bývalé česko-německé ves-

ničce Myslív na jihozápadním okraji Všerub, ale zatím 

jsme stále ve fázi příprav, které byly navíc přerušeny 

kvůli majitelce pozemku, kde se stále ještě nachází zá-

klady a suť po vůbec první falešné německé celnici. 

Jistě je ale možnost vybudovat muzeum na jiném 

z přilehlých pozemků.  

Také bychom rádi, aby městys Všeruby v rámci tohoto, 

pokud možno česko-německého projektu, obnovil pů-

vodní cestu, která vedla právě z vesničky Myslív 

(Schneiderhof) k německým sousedům. Na jejich straně 

vyasfaltovaná cesta končí jen pár metrů od hraniční čá-

ry, přitom projdete-li se přes pole, poznáte, kudy tato 

spojnice vedla. Je na to smutný pohled. V muzeu by-

chom chtěli rovněž připomenout historii vesničky s je-

jím původním německým obyvatelstvem.“ 

Děkuji za rozhovor. 
(red) 

Rozhovor 

http://www.ekofarmasumava.cz
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Příroda 

Nejen pro přátele ptačích krmítek 

Pírko 

Bobr evropský 

Bobr evropský je zákonem chráněný hlodavec. Může 

dosáhnout hmotnosti až 30 kilogramů a je dokonale 

přizpůsoben životu ve vodě díky plovacím blanám na 

zadních končetinách a uzavíratelným nozdrám. Oči jsou 

před vodou chráněny průhledným víčkem. Živí se pře-

devším lýkem, větvičkami stromů a některými bylina-

mi. Vzhledem k tomu, že je aktivní v noci, můžeme 

přítomnost bobrů zjistit hlavně podle ohlodaných stro-

mů, kupovitých staveb z větví, hrází nebo podle stop.  

A právě podle stromů byli bobři v roce 2011 zjištěni asi 

jeden kilometr od Bystřice nad Úhlavou po proudu řeky 

Úhlavy. V letošním roce je tomu tak devět let od prv-

ních stop bobra evropského na území města Nýrska. 

Mnozí z vás během procházek určitě naráží na ohlodané 

stromy, které dřív, nebo později padají na hladinu řeky 

či rybníků a bobrovi slouží ke stavbě hrází a domečků. 

Ochránci přírody jsou z rostoucích počtů chráněných 

živočichů nadšeni, opačný názor pak sdílí rybáři a ze-

mědělci, kteří neskrývají rozpaky nad škodami. 

1. Bobří hrad – postavený z kmenů a zpevněný blátem. 

2. Najdeme ho kolem mělkých břehů v úzkých kanálech. 

3. Stopy jsou jako otisky prstů, úzké dlaně s dlouhými drápy 

na prstech (až 13 cm). 

4. Živí se kůrou a tenkými větvemi stromů a keřů, pracuje 

hlavně v noci. 

5. Často pojídá vlastní trus pro získávání proteinů a vitamí-

nů, které jsou produkovány bakteriemi v tlustém střevě. 

Pokud máte za oknem, na balkoně či na zahradě ptačí 

krmítko, abyste mohli v zimních měsících přilepšit 

svým ptačím přátelům, jistě jste si všimli, že  letos tomu 

bylo jinak. Zima byla tak mírná, že běžní návštěvníci 

krmítek, například sýkory koňadry, modřinky či uhel-

níčci, létali méně často. Někteří další jako zvonci, hýlo-

vé nebo čížci nelétali téměř vůbec. Snad jen vrabčáci si 

létali na přilepšenou. 

A tak se stalo, že až teď, v časném jarním období, kdy 

se pomalu začínají připravovat na hnízdění, se znovu 

objevují krmítka a přinášejí potěchu pro oko všem 

„krmítkářům". 

S ptáky se můžeme potěšit nejen na krmítkách. Stačí se 

podívat z okna, případně ho i pootevřít a hned se ocitne-

me v ptačím světě. Koncem února přilétla hejna špačků 

- potěcha pro oko i ucho. Černé peří s lesklým zelena-

vým nádechem dělá ze špačka decentního fešáka a jeho 

zpěv (skřípání, hvízdání a další odposlouchané zvuky) 

je velmi vytrvalý a hlasitý. Začátkem března se vrátil 

také konipas bílý, po zimě potěcha pro srdce. Pobíhá 

čile po zemi při shánění potravy a přitom neustále po-

třásá ocáskem. Proto se mu říká také konipas třasořitka. 

Lidé žijící ve vyšších patrech domů se mohou radovat 

ze zpěvu drozda zpěvného. Vysedává s oblibou na špič-

kách vysokých stromů a jeho zpěv je opravdu krásný. 

Je tvořen řadou různých motivů (každý pták má trochu 

jiné), které vždy 2x až 3x opakuje a vydrží zpívat prů-

běžně celý den až do setmění. 

Nastala doba, kdy si ptáci obhajují svá hnízdní teritoria. 

K tomu ve velké míře patří právě jejích zpěv. Je zajíma-

vé, že i když má každý druh svou vlastní písničku, nijak 

se navzájem neruší a všichni dohromady tvoří krásný 

koncert. 

(red) 
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Základní škola 
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Základní umělecká škola Hanuše Steina 

ZÁPIS DO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ 
ŠKOLY  

HANUŠE STEINA  
 

Vážení rodiče, 

v týdnu od 11. do 15. května 2020 proběhne zápis nových žáků do Základ-

ní umělecké školy Hanuše Steina pro školní rok 2020/2021. 

Ve školním roce 2020/2021 bude probíhat výuka v těchto oborech: 

Hudební – výuka na příčnou a zobcovou flétnu, klarinet, saxofon, klavír, 

elektrofonické klávesové nástroje, žesťové nástroje, kytaru, housle, 

zpěv a sborový zpěv. Do přípravného ročníku hudebního oboru jsou při-

jímáni žáci od 5 let. 

Výtvarný – výuka v přípravném a základním studiu od 5 let. Výuka je or-

ganizována ve dvou skupinách studia. Studium je zaměřeno na výrobu 

keramiky, kresbu, grafiku, malbu a dekorativní činnost. 

Zápis se koná v budově ZUŠ Nýrsko, ulice Čsl. legií 373 v době od 13:30 

do 17:30.  

Bližší informace o výuce na naší škole Vám budou poskytnuty na te-

lefonních číslech 373 700 027, 604 446 480 nebo přímo v budově 

školy.  

Přihlášku lze vyplnit před zápisem zde: 

 https://www.izus.cz/prihlaska_do_zus/ 

 

Luboš Vacek 
ředitel školy 
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Inzerce 

Prodej   slepiček 

Červený Hrádek prodává slepičky ze svého 

chovu typu Tetra hnědá, Dominant ve všech 

barvách a slepičky Green Shell -  

typu Maranska. Stáří 15 - 19 týdnů,  

cena 169 - 219 Kč/ ks.  

Prodej: 14. 4. a 23. 6. 2020 

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 

 

Město Nýrsko nabízí pali-

vové dříví z těžby z lesů. 

Délka 2 metry a 4 metry. 

Prostorový metr 280 Kč včetně DPH. 

Bližší informace poskytne  

Marián Jirka na tel. č. 724 758 404. 


