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Úvodní slovo
Vážení čtenáři,

po prázdninové měsíční pau-
ze tady máme další číslo Nýrských 
novin, ve kterém shrnujeme letní 
akce i přinášíme novinky o dění 
ve městě. Ještě na poslední chvíli 
před vydáním se nám podařilo vy-
fotografovat vystoupení nýrských 
ochotníků na divadelním festivalu 
v Klatovech, kde slavili úspěch se 
svou „písničkovou“ hrou.

Dětem skončil čas letních ra-
dovánek a opět zasedly do škol-
ních lavic. Do školy však půjdou 
i někteří senioři. Těm však výuka 
začíná v knihovně, jak se dozvíte 
na straně 9, až druhého října.

Přeji Vám příjemné čtení a 
nám všem dlouhé babí léto. 

Za redakci Nýrských novin
 Bc. Martin Kříž
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Dům dětí a mládeže Nýrsko i tento rok nabídl dětem mnoho možností, jak 
strávit letošní prázdniny společně s kamarády a zažít společně spoustu zábavy. 
Každý samozřejmě za zábavu považuje něco jiného, a proto si děti mohly vy-
brat z celé škály variant. V současné době převládá trend, že si děti raději vybe-
rou tábor, který je zaměřený přímo na to, co je baví. 

 V červenci tak vedle tanečního tábora probíhalo ještě „Indiánské léto“, sou-
středění bojových sportů, turistika a speciální tábor s názvem „Za hranice všed-
ních dnů“, v rámci kterého děti vyrážely do nedalekého Německa. 

V srpnu se konala Dětská letní olympiáda, při níž si děti férově zasoutěži-
ly a ukázaly, co v nich je. „Například jsme házeli medicinbalem, skákali jsme 
do dálky, běhali padesát a šedesát metrů nebo na delší vzdálenosti,“ popisu-
je náplň týdne Jaroslav Jiřík, který se taktéž místních olympijských her zú-
častnil a dodal, že se mu dařilo, ale první nebyl hlavně kvůli bráchovi, který je  
o něco starší a silnější.                                                  (Pokračování na straně 3)

Na příměstských táborech čekala děti pestrá škála aktivit.



Od září je k dispozici 
nová tělocvična v kulturním domě

Od nového školního roku bude Dům dětí a mládeže  
v Nýrsku využívat nově zrekonstruované prostory tělo-
cvičny v kulturním domě. Během prázdnin byla vymě-
něna část oken, část jich byla zazděna z důvodu snížení 
energetické náročnosti na vytápění. Výměny se dočkala  
i elektroinstalace včetně osvětlení. Nejvýraznější změny 
doznala podlaha tělocvičny - staré parkety byly nahraze-
ny novou dřevěnou podlahou. Tento typ podlahy umožňu-
je využít tělocvičnu jak pro sport, tak i pro pořádání kul-
turních akcí. Stávající dřevěné ostění bude nahrazeno ko-
bercem. Cena nové podlahy je cca 707 tis. Kč, ostatní sta-
vební úpravy byly provedeny v nákladu cca 742 tis. Kč 
(ceny jsou uvedeny včetně DPH). Na realizaci celé akce  
poskytl Plzeňský kraj dotaci ve výši 500 tis. Kč.             (MěÚ)

INFORMACE 
Z RADNICE
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Staré matrace do kontejnerů rozhodně nepatří.

Novou tělocvičnu si už děti v DDM vyzkoušely.

Městský úřad Nýrsko, 
Úřední hodiny

pondělí a středa 8 - 17 hodin,
úterý 8 - 15 hodin, 

čtvrtek 12 - 15 hodin
pátek 8 - 14.30 hodin 

Dělat nepořádek není nutné,
sběrný dvůr je nedaleko

Zejména během víkendu si někteří lidé pletou místa  
určená pro ukládání separovaného odpadu s místy pro uklá-
dání velkoobjemového komunálního odpadu. Nejen, že na 
taková místa není hezký pohled, ale veškeré náklady spo-
jené s jejich úklidem se promítnou v následujícím období 
do výše místního poplatku za odvoz popelnic pro všechny 
občany Nýrska. Pro ukládání velkoobjemového a dalšího 
odpadu je určen sběrný dvůr ve Strážovské ulici (provoz-
ní doba: st, pá  14 – 17 hod., so  8 – 11 hod.). V současné 
době jsou vytipována místa s nejčastějším výskytem uklá-
dání velkoobjemového odpadu a na těchto místech budou 
vytvořeny technické podmínky pro nepřetržité monitoro-
vání.                                                                          (MěÚ)

Prodej  slepiček 
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, 

opět prodává slepičky snáškových plemen 
Lohman hnědý, Tetra hnědá a Dominant  žíhaný, 

kropenatý, černý, žlutý, modrý a bílý.
Slepičky pouze z našeho chovu!! 
Stáří slepiček je 14 – 17. týdnů

   Cena 159 – 170 Kč/ks
Prodeje se uskuteční: ve středu 19. září 2012
Nýrsko – u vlakového nádraží – v 17.45 hod.

Případné bližší informace: mob.: 728 605 840,   
728 165 166, tel.: 415 740 719



3

Na táborech děti hrály různé hry...

Z turistických vycházek po Šumavě.

Účastníci jednoho z výletů.... jindy si táborníci užívali koupání.

Na táborech si děti...
Pokračování ze strany 1

Týden následující se všichni výletníci sešli, aby se na 
svých kolech vydali za pokladem. Tábor probíhal stejně 
jako všechny ostatní, avšak celá skupina vyrážela „do te-
rénu“. „Vždy jsme se sešli v osm hodin ráno a pak jeli na 
výlet. Kolem půl druhé odpoledne jsme se vraceli zpět na 
oběd,“ vysvětluje Eva Fialová, jedna z účastnic cyklistic-
kého tábora. Její kamarádka Pavlína Berková prozradila, 
že první den jeli přes Chudenín, Hadravu a Pocinovice, 
poté zpět přes Bystřici. „Hráli jsme různé hry, asi nejvíc 
se mi líbilo válčení s míčky“ přemítá Pavlínka. Současně 
s cyklistickým táborem probíhal i týden s Ferdou Mraven-
cem, kterého se účastnilo dalších 35 dětí. Tábor byl zamě-
řený na les, takže děti vyrazily například do ZOO v Plz-
ni, prošly naučné stezky a poslechly si lesního pedagoga.

V srpnu se konaly ještě dva sportovně zaměřené tábo-
ry – sportovní gymnastika a florbal.

Je viditelné, že v posledních letech proběhl velký vývoj 
ve specializaci táborů. Dříve převažovaly tábory pobyto-
vé se všeobecným zaměřením. „Dnes je tento typ táborů 
finančně náročnější, a organizačně je to také velice složi-
té,“ popisuje Pavlína Karlovská, vedoucí DDM. 

Léto a tábory jsou však za námi a všichni se jen může-
me těšit na další povedené prázdniny. Mezitím samozřej-
mě DDM v Nýrsku nabízí mnoho zájmových činností, do 
kterých se můžou děti přihlásit. „Zveme všechny děti, ať 
se přijdou podívat, přihlásit se a domluvit se s vedoucí-
mi na jednotlivých časech,“ uzavírá Pavlína Karlovská. 
Všechny detaily najdete na internetových stránkách DDM 
Nýrsko nebo v nabídce kroužků.           Kristýna Němcová                               

Josef Mayer provedl
zájemce po Šumavě

Po čtyři prázdninové víkendy měli všichni příznivci 
turistiky možnost vydat se s průvodcem Josefem Maye-
rem za přírodními krásami Šumavy. V letošním roce jsme  
navštívili nejen blízké okolí, ale odvážili jsme se i do 
vzdálenějších koutů. 

První vycházka byla přeshraniční. Podívali jsme se do 
německého Schwellhäuslu, prošli jsme cestou staletých 
stromů kolem umělého vodního kanálu a přes Ferdinan-
dovo údolí a Debrník jsme došli do Železné Rudy.

Na druhém výletě jsme obdivovali zrekonstruované 
kapličky a nádhernou přírodu kolem Paští.

Do třetice jsme se vypravili na celodenní výlet na Kvil-
du, Bučinu, Knížecí Pláně a Chalupskou slať. Rozlehlé šu-
mavské pláně, krásné výhledy a památky byly balzámem 
na duši a potěšením pro oko.

Posledním výlet směřoval na Pancíř. Zájemci se svez-
li lanovkou. Z Pancíře jsme přes Můstek a Prenet došli až 
do Zelené Lhoty.

Počasí nám přálo, trasy byly nenáročné, celkem jsme 
nachodili cca 50 km, zúčastnilo se 71 turistů. K dopra-
vě jsme využívali vlak a „Zelené autobusy“ - prázdninové 
autobusové linky po Národním parku Šumava. Fotografie 
jsou ke zhlédnutí na stránkách městské knihovny Nýrsko 
www.knihovnanyrsko.cz.  

3. ročník turistických vycházek se uskuteční v létě 2013 
a všichni jste srdečně zváni.

 Jarmila Poupová, MěK; Soňa Hladíková, IC
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Ztratil jsem knoflík…
Kolikrát už jsme to ve svém životě řekli? Nejednou, že? 

Teď ten počet vynásobte počtem obyvatel vesnice, města, 
roků… Znamená to, že při chůzi kdekoli doslova šlapeme 
po knoflících (a jiných odpadech a ztrátách). V 16. a 17. 
století byly v oblibě knoflíky vyrobené z bronzu s přídav-
kem arzenu. Vyráběly se odléváním, nebo vysekáváním  
z plechu a ještě se zdobily nejrůznějšími aplikacemi ji-
ných kovů, nebo rytinami či vytepáváním. Motivem byla 
většinou květina, ale nechybí ani zobrazení zvířat či geo-
metrické tvary v různých variantách. 

Při dohledávání předmětů, které se zachovaly z bitvy 
u Nýrska, z amerického tanku u Skelné Huti nebo letadla 
na Svarohu, jsme několikrát narazili na knoflíky, které vů-

Z NÝRSKÉHO MUZEA
bec nepodlehly nějaké oxidaci, přestože jejich stáří už se 
dá počítat ve stovkách let. Později jsme se již stali větší-
mi odborníky a začali jejich nálezy zaznamenávat včetně 
souřadnic GPS. Co když se nám podaří z jejich případné 
četnosti nebo výzdoby něco v budoucnu zjistit? Patřily bo-
hatým nebo chudým? Jsou spíše české nebo německé pro-
venience? S jejich bližším určením nám pomáhá praco-
viště Národního památkového ústavu v Olomouci. Jak by 
ne, když tam pracuje nýrská rodačka, slečna Veronika Bár-
tová. Už se moc těšíme na její první zprávy. A zdá se, že 
ve srovnání s ostatními oblastmi v republice, je zde jejich 
výskyt poněkud hojnější. Velmi pravděpodobně je to tím, 
že zde nebyla zemědělská půda tak intenzivně využívána,  
a tak nedošlo k jejich mechanickému zničení. Pomalu za-
čala vznikat malá sbírka, o které věříme, že se ještě rozros-
te. Ty nejzajímavější kusy budou určitě vystaveny příští 
léto při prezentaci nálezů uskutečněných pomocí detekto-
ru kovů. Na tuto výstavu se dokonce těší i sami muzejníci.

Karel Velkoborský, Muzeum Královského hvozdu

Dobře vychovaná hospodyně
Byl to častý výlet. Do Bystřice za babičkou nebylo da-

leko. Vnučce Vlastičce se tam líbilo. Chaloupka stála na 
kraji svahu nad zámeckým parkem a voněla čerstvě na-
štípaným dřívím, kterého stál ve světnici vždycky koš.  
V místnostech bývalo pěkně uklizeno a vnučka tam vždy na-
šla něco zajímavého, s čím si dokázala hrát a nikomu ne-
překážela. Dospělí také dělali důležitou práci, ale ona na 
ni obyčejně byla ještě malá. Zavařovat kompoty, vařit povi-
dla, drát peří, plést ponožky, svetr nebo rukavice. Zkoušela 
to alespoň venku na hromádce písku, ale když venku prše-
lo, nebo byla zima, najít zajímavou práci bylo těžší.

Podzimní dny ukrajovaly světlo. Právě se dospělým 
zdálo být velmi důležité probrat nějaké novinky z města, 
a tak se rozproudila debata, při které za okny byla rázem 
tma. Vnučku stačilo vedle v pokoji jen občas zkontrolo-
vat zavoláním: „Co děláš, Vlastičko?“ „Vytírám“, zněla 
pohotová odpověď. „Hlavně že nečíhá“, napadlo někoho 
připomenout oblíbený vtip a důležité téma hovoru získa-
lo zase převahu. 

Tak už půjdeme, začali se dospělí zvedat. „Vlastičko, 
už jdeme“, zavolala její maminka vedle do pokoje. Vza-
la si na sebe kabát, z věšáku sundala kabátek dcerky a…
vidí dcerku ve dveřích! Šatečky zplihlé, ruce až k loktům 
nějaké nablýskané. Už tušila, že ji v pokoji čeká nějaká 
pohroma. Podívala se tam. V načervenalém světle slabé 
žárovky uviděla především blýskavou podlahu, jako byly 
ruce dcerky. Pak také prázdnou lahev stolního oleje a chu-
máč pazdeří, kterého bylo v každé chalupě kolem Čemole-
nu dost. Vlastička sice ještě nebyla s celou podlahou hoto-
vá, ale přece jen měla dobrý pocit. Vytírala tak, jak vída-
la babičku. Pěkně na kolenou, jen místo hadru použila ten 
chomáč pazdeří. Proč místo vody stolní olej, to už se v na-
stalém rámusu nikdo nedozvěděl.    

 Karel Velkoborský

Staré knoflíky nalezené v okolí Nýrska.             Foto 4 x Karel Velkoborský
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V předcházejícím měsíci opětovně došlo k demolová-
ní veřejně prospěšného zařízení na křižovatce ul. Práce  
a Prap. Veitla, kdy byla poškozena skleněná výplň vitrínky 
pro umístění smutečních oznámení a jedna z tabulí  Výstavy  
v ulicích 2012. Při tomto protiprávním jednání byli pachate-
lé přistiženi a jejich jednání nyní projednává Policie České 
republiky. Dále neustále dochází k porušování městské vy-
hlášky, o které jsem Vás informoval v předešlém čísle Nýr-
ských novin a to zejména sekáním travnatého porostu, pou-
žíváním motorových pil a obdobných zařízení v době, kdy 
jsou takovéto práce zakázány vyhláškou města č. 2/2012  
k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku (její 
bližší obsah najdete na webové stránce http://www.klatovy.
cz/munyrsko/vyhlasky.asp). 

Co se týká místní bezpečnosti a plynulosti provozu na po-
zemních komunikacích upozorňuji na ul. Praporčíka Veit-
la, kde probíhají stavební úpravy koryta řeky Úhlavy, kte-

MĚSTSKÁ POLICIE INFORMUJE

ré potrvají nejpozději do října tohoto roku. Dále dochází  
k výstavbě nové pozemní komunikace v ulici Práce, která 
by měla být ukončena v polovině září. Z tohoto důvodu Vás  
v těchto dnech žádám o obezřetnost a ohleduplnost vzhle-
dem ke ztížené dopravní situaci.

3. 8. ve 3:41 hodin byl strážníky Městské policie Nýrsko 
zadržen pachatel při krádeži měděných okapových svodů  
z budovy čp. 483 na náměstí. Následně byl předán Obvodní-
mu oddělení Policie České republiky v Nýrsku.

Ladislav Tenk, velitel městské policie
mob.: 702 027 046

Kontakt:
Městská policie     
Náměstí 122 (budova městského úřadu), 340 22 Nýrsko 
tel.: 376 571 601, e-mail: policie@mestonyrsko.cz

Hodousickou kaplí
zněly flétny a kytary

Z návsi zmizela
nevzhledná váha

Máte rádi hudbu? Pokud ano, možná jste navštívi-
li koncert v kapličce v Hodousicích. Kaplička byla jako 
jedna ze čtyř opravena v loňském roce a i ve sluneč-
ném dni svítila na návsi novotou. A právě tady v sobotu  
18. srpna předvedli své umění žáci souboru zobcových 
fléten a kytar Základní umělecké školy v Nýrsku. Přišli si 
je poslechnout hlavně místní občané, ale našlo se i něko-
lik lidí z okolí. Opravdu dobrý nápad. Děkujeme za pří-
jemné chvíle. 

Jitka Vlková

Z koncertu žáků ZUŠ Nýrsko v hodousické kapli.

V Hodousicích se letos upravovala náves - byla zbourána stará váha.  
V loňském roce nechalo město opravit kapličku.   Foto Tomáš Šlahunek
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Zářijové cyklovýlety z Nýrska 
Neděle 23. září od 9 hod. od informačního centra. Výlet 
je určen pro aktivní lidi středního a vyššího věku, takzva-
né 50+. Pojedeme do okolí Běšin. Tato akce je určena li-
dem, kteří berou cyklistiku jako relax, nikam nepospíchají 
a rádi poznávají nové věci a sami si netroufnou jet.
Trasa: Nýrsko – Strážov – Běšiny – Tržek – Chlistov – 
Křištín – Klatovy – Janovice – Nýrsko. Trasa, která je 
dlouhá kolem 60 km, povede převážně po asfaltových 
komunikacích a po zpevněných lesních a polních ces-
tách. Doporučuji trekové nebo horské kolo. Rychlost jíz-
dy bude přizpůsobena pomalejším, na křižovatkách cest 
se čeká na posledního. Přijďte zkusit. 

Na všechny výlety doporučuji trekové nebo horské 
kolo v dobrém technickém stavu, přilbu na kolo, dobrou 
náladu. V průběhu výletu zastavíme někde na občerstvení, 
jinak je dobré mít sebou pití a tyčinku nebo sušenky. Za-
stávám názor, že co se nedá vyjet, se nechá vytlačit a vždy 
se bude tempo řídit podle méně zdatných. Na křižovatkách 
se čeká na posledního. Výlety jsou bez poplatku.

Bližší informace:
František Bechyně a Zdeněk Šnejdar ml.
Mob.: 605 412 193 (p. Bechyně), 721 269 082 (p. Šnejdar)
E-mail: bechyne@posumave.cz, 
              zdenek.snejdy@centrum.cz 
www.posumave.cz
Můžete nás najít  i na Facebooku: 
https://www.facebook.com/PoSumavecz

Dovoluji si vás pozvat na cyklovýlety do blízkého  
i vzdálenějšího okolí Nýrska. Tyto výlety jsou určeny pro 
všechny přátele cyklistiky a to zejména na horských nebo 
trekových kolech. V žádném případě se nejedná o spor-
tovní akci, ale o výlet, kde si ukážeme krásy okolí Nýr-
ska, nádherné výhledy, kulturní památky a přírodní zají-
mavosti.

V první polovině září povede cyklovýlety Zdeněk 
Šnejdar:
Sobota 1. září v 9 hod. od informačního centra. Pojedeme 
na Zdebořickou skálu.
Trasa: Nýrsko – Blata – Strážov – Běšiny – Sv. Barto-
loměj – Chlístov – Hoštičky – Zdebořická skála – Luko-
viště (Jedlový kopec / Hůrka + pramen Úslavy) - Mlázo-
vy – Kolinec – Velhartice – Nemilkov – Čachrov – Víteň 
– Děpoltice – Nýrsko. Trasa dlouhá kolem 85 km je vhod-
ná pro horská nebo treková kola, místy větší převýšení. 
Vhodné pro aktivní cykloturisty.
Neděle 16. září v 9 hod. od informačního centra. Pojede-
me na Hindenburgkanzel (1043 m n. m.).
Trasa: Nýrsko – Hamry – Železná Ruda – Bayerisch Ei-
senstein – Hindenburgkanzel – Lohberg – Lam – Rittsteig 
– Svatá Kateřina – Nýrsko. Trasa, která je dlouhá okolo 
70 km, vede pouze po asfaltové cestě s větším převýše-
ním. Vhodná je pro silniční kola a aktivní cyklisty. Ne-
zapomeňte pojištění do zahraničí, osobní průkaz a sva-
činu.

V druhé polovině září povede cyklovýlety Franti-
šek Bechyně:
Sobota 22. září od 9 hod. od informačního centra. Pojede-
me „zaniklé kostely v okolí“.
Trasa: Nýrsko – Hamry – Zadní Hamry – Svatá Kate-
řina – Fleky – Červené Dřevo – Liščí, Medvědí kaple –  
Orlovice – Nýrsko. Trasa, která je dlouhá kolem 55 km, 
povede po asfaltových, lesních a polních cestách. Vhodná 
je pro treková a horská kola. Určeno pro aktivní cyklotu-
risty, místy větší převýšení. Nezapomeňte svačinu, ome-
zená možnost restauračního občerstvení.

Městský úřad Nýrsko, 
Náměstí 122, 340 22 Nýrsko

tel.: 376 377 811, fax: 376 571 959, 
e-mail: info@mestonyrsko.cz
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Víťa Marčík 
se chystá do Nýrska

Klub ALFA Nýrsko, o.s., vás zve na představení 
Víti Marčíka do Domu dětí a mládeže v Nýrsku. Kdo 
náhodou nevíte, kým Víťa Marčík je, vězte, že jde  
o výborného umělce - komedianta s celoevropskou 
působností. Pravidelně vystupuje například v Barce-
loně. Mnozí jste jej měli možnost poznat na hradech 
Velhartice a Rabí, kde každoročně vystupuje. Letos je 
natolik vytížen, že se to nepovede, ale našel si jedno 
odpoledne pro nýrské publikum.

9. září od 17 hod. nám zahraje v DDM pohádku  
Bajaja. Příběh, nad kterým se pobaví děti i dospělí. 

Protože se akce koná v období začátku školního 
roku, budou mít předškolní děti a prvňáčci předsta-
vení zdarma.          

Za ALFU Nýrsko, o.s., Petr Vaňkát

Rybářské klání si děti 
opravdu užily

Snad již po třicáté se konaly i letos dětské rybářské zá-
vody s názvem Chudenínský kapr 2012. Závody jsou pro 
svou neformálnost dětmi velmi oblíbené. Rybářský dorost 
sem přijíždí s radostí závodit za doprovodu babiček, dědů 
či rodičů. 

Prezentace malých závodníků začíná již v 7 hodin, kdy 
většina ostatních dětí ještě spí. Všichni se těší a nedočka-
vě stojí ve frontě u zápisu a u losování stanovišť pro obě 
kola závodů.

Někteří účastníci přijeli na kole až z Klatov. Ti si muse-
li přivstat ještě o něco dříve a před závodem už v nohách 
měli 20 km. Těmto závodníků patří náš skutečný obdiv. 
Ryby prostě táhnou k vodě.

Uzávěrka pro zaslání příspěvků 
do dalšího čísla je 20. září

Rybaření si užívali chlapci i dívky.

Děti byly rozděleny do dvou kategorií - do 10 let a od 
10 do 15 let. Před zahájením závodů byli účastníci pouče-
ni o základních pravidlech rybolovu. Nejsou složité: je-
den prut, jeden návazec s háčkem a v případě potřeby mo-
hou vypomoci s podebráním ryby rodiče. Opravdu jedno-
duchá pravidla pro každého. 

Samotné závody začaly přesně v 8 hod. výstřelem ze 
startovací pistole. Během chvíle svištěly vzduchem napl-
něná krmítka či udice se splávkem. Každý si zvolil svou 
metodu, jak přelstít co nejvíce ryb.

První kolo však neprobíhalo dle představ malých ry-
bářů. Někdo chytil jen pár kapříků, jiný téměř nic. Lov 
dal zabrat a bojovalo se o každou rybu, každý chtěl vyhrát 
první místo a hodnotnou cenu. Mrňata se opravdu snaži-
la a v zápalu boje někdy tak mohutně zasekávala až utrhla 
celé udice i se splávky. Nebyla ani výjimka letících utrže-
ných krmítek naplněných šrotem. Na omluvu mrňat bych 
zmínil, že nešlo o nic, co by se nám dospělákům nikdy ne-
stalo. Čas utíkal a první kolo bylo náhle ukončeno výstře-
lem, hodina a půl byla pryč. Děti v zápalu boje nechtěli 

 Na horním toku Úhlavy 
budou závodit vodáci

Vodácký turistický závod je určený mládeži a široké 
vodácké veřejnosti v nejzajímavějším úseku horního toku 
řeky Úhlavy. Zavedeným termínem akce je první sobo-
ta v září. 

Závod má pořadatelskou tradici oddílu vodní turisti-
ky TJ ČSAD Plzeň od roku 1988. Soutěž je od roku 1999 
součástí prestižního seriálu závodů, které pořádá Český 
svaz kanoistů pod názvem Český pohár vodáků. Každo-
ročně ji organizuje osm vodáckých oddílů v ČR. V le-
tošním roce se uskuteční 25. ročník závodu na Úhlavě  
8. září. 

Trať je dlouhá 10 km. Řeka má zvýšený vodní průtok, 
který je zajišťován pořadatelem z nýrské přehrady. Na tra-
ti je umístěno cca dvacet branek soustředěných do 5 - 6 
míst. Několik vodácky atraktivních míst (a vždy nejméně 
polovina brankovišť) je umístěno přímo ve středu města. 
Bezpečnost účastníků na exponovaných místech je zajiš-
těna odbornou záchranou službou.

Závody mají ve městě značnou oblibu a jsou sledovány 
řadou diváků. Současně se těší podpoře a pochopení rad-
nice. Soutěž trvá téměř celý den a mimo registrovaných 
vodních turistů (cca 350 závodících) je trať také otevřena 
celé vodácké obci (cca 100 účastníků splutí). V cíli je pro 
sportovce připraveno občerstvení.

Lubomír Ulč
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ani jít na připravené občerstvení. Až na několikátou výzvu 
děti přece jen přišly a sluply s chutí velký opečený párek 
s chlebem a k tomu limonádu. A hned bylo líp. Občerst-
vení bylo pro děti zdarma - vše připravila naše nýrská ry-
bářská organizace.

Opětovně zazněl výstřel, který odstartoval druhé kolo. 
Děti již nedočkavě nahazovaly své udice. Druhé kolo už 
bylo trochu jiné. Ryby se probudily k životu a braly jako 
divé. Kdo uměl, tahal jednoho kapra za druhým. Jako no-
vinka tohoto ročníku závodů se objevil lov na bič záslu-
hou vedoucího rybářského kroužku p. Kubinceho. Jedno-
duchá montáž, nic těžkého v ruce a funguje to. Za vší jed-
noduchostí je ale vždy něco schovaného, šlo o taktiku za-
krmení. Zkušenější rybáři zakrmili pár metrů od břehu  
a pak bičem nestačili zasekávat ryby. Stačila však malá 
nepozornost rybáře a v rychlosti záběrů plaval nahoze-
ný bič i s kaprem do středu rybníka. Za chyby se ale platí  
a každá ryba se přece počítá, takže šup do trenýrek a ho-
nem plavat pro prut. Naštěstí bylo opravdu teplo a zapome-
nutý prut ještě nestačil odplavat daleko od břehu. Vše do-
padlo dobře, bič byl zachráněn a další kapřík byl uloven.

Mladí rybáři při soutěži.

Příhoda vyvolala neskutečný smích a fandění, prostě 
závodění se vším všudy. Ti co neměli záběry, lovení s bi-
čem okukovali, vyměnili prut za bič a za chvíli lovili také. 
Za nedlouho se úspěch dostavil a i ten nejmenší rybář chy-
tal jednoho kapra za druhým. Lov bičem byl prostě bez-
konkurenční a navíc počasí opravdu přálo.

Vše pěkné ale jednou končí a stejné to bylo i v tomto 
závodě zazněním výstřelu. Druhé kolo závodů skončilo.

 Nikdo nevěděl na jakém místě se počtem ulovených 
kaprů umístnil. Lov bičem pořadím řádně zamíchal. Děti 
přinesly úlovkové listy a sčítání začalo. Domněnka se po-
tvrdila, kdo vsadil na bič, ten zabodoval. Klučina v kate-
gorii mladších se propracoval až na druhé místo. 

Ceny byly připraveny nejen pro první tři nejlepší, ale  
i pro ty, co nic nechytili.

Radost dětí byla z umístění obrovská. Každý čekal na 
svůj diplom a pěknou cenu. Na své si však přišli i ti nejpo-
slednější, kteří dostali cenu útěchy v podobě vlasce, spláv-
ku nebo třpytky.

Každý byl spokojený včetně nás dospěláků, závody se 
povedly.

Roman Liebzeit

Neobyčejné procházky 
s kočárkem

Pro většinu maminek je velmi obtížné se po poro-
du vrátit ke své dřívější kondici. Je to dáno tím, že vy-
padnou z formy a po celodenních starostech o mimin-
ko jsou maminky večer rády, když mají chvilku klid 
a většinou jim nezbývá energie, aby si šly zacvičit. 
Mnohdy to ani nejde, protože není k dispozici nikdo, 
kdo by se postaral o děťátko. Pro všechny maminky  
i tatínky otevírá nové možnosti strollering.

Hodina strolleringu vždy začíná vysvětlením zásad 
správného a bezpečného cvičení a dýchání. Při cviče-
ní dohlížíme na dodržování správné techniky cviku 
tak, aby cvičení bylo bezpečné a účinné, a především 
na správné dýchání. Mohou se zapojit i vaše ratoles-
ti v kočárku či na odrážedle. Děti jsou aktivně do cvi-
čení zapojovány a hodina probíhá tak, aby vyhovova-
la maminkám i dětem. 

A jak se k nám přidat? Stačí se zaregistrovat na 
stránkách strolleringu (www.strollering.cz) v sekci - 
kde cvičíme – Nýrsko (Klatovy) a pak přijít na hodinu 
s dobrou náladou a chutí udělat něco pro sebe. 

Díky strolleringu protáhnete a posílíte všechny  
problematické partie, budete fit a vaše děti se budou 
jistě skvěle bavit. Budete se vracet domů s pocitem 
účelně stráveného času na čerstvém vzduchu a dobré-
ho pocitu, že jste udělala něco dobrého pro vás i vaše 
děťátko. Aktivita se koná pravidelně v Nýrsku (kaž-
dé pondělí od 9:30 – 10:30 hod.) a v Klatovech (ve 
středu ve stejnou dobu).

„Chodíme rády, je to zábava, naučím se nové cvi-
ky a zjistím, co je pro mě vhodné, můžu si popovídat  
a udělám nejen něco pro své zdraví, ale také pro mim-
čo,“ říká maminka Lucka s dcerkou Petruškou.

„Na strolleringu se mi líbí, že cvičení probíhá ven-
ku v přírodě (v Nýrsku s výhledy na Šumavu) a že ne-
musím shánět hlídání na mimčo - prostě si ho vez-
mu s sebou,“ vysvětluje další maminka Jana se synem 
Honzíkem.                         Zdeňka Brettschneiderová

Ze cvičení maminek na procházce s kočárky.
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Alena Holá si připsala další vítězství

Alena Holá zvítězila nad rakouskou protivnicí Myrou Winkelmannovou.

Další zápas měla Alena Holá, členka oddílu Spartak Žeb-
rák, podle profesionálních pravidel v disciplíně K-1 (5 x 2 mi-
nuty) 7. července v rakouském Veldenu, kde se postavila pro-
ti místní Myrě Winkelmannové. 

 Zápas byl doboxován do konce a po pěti kolech jedno-
značně vyhrála česká reprezentantka ČR na body. „Zápas se 
v úvodu odehrával podle plánu. V prvním kole jsem soupeř-
ku několikrát čistě trefila a věděla jsem, že ji určitě mohu do-
stat do počítání, které se mi ke konci druhého kola povedlo. 
Ve třetím kole jsem dostala zakázaným útokem úder na krk  
a měla jsem potíže až do konce kola to rozdýchat. Od čtvrté-
ho kola jsme šli ve stylu KO, přesné a tvrdé údery s kratšími 
útoky. Několikrát se mi povedl pravý hák a kop na hlavu, kte-
rý se  soupeřkou a publikem hodně zacloumal, ale bohužel 
Myra to ustála. V 5 kole  jsem už jen udržovala bodový zisk,“ 
popsala zápas Alena.                                                                    (red)

Výsledky fotografického kvízu
V prázdninovém čísle Nýrských novin vyšel 

poslední fotografický kvíz k Výstavě v ulicích. 
Výherkyní posledního kola se stala paní Václa-
va Kličková (Nýrsko).
Správná odpověď: 
Fotografie č. 1: Židovský koutek.
Fotografie č. 2: Ulička za benzinovou pumpou.

Výherkyni gratulujeme!

I senioři v září zasednou
do školních lavic

Letní prázdninové lenošení neskončilo 
jen dětem školou povinným, ale i našim se-
niorům, kteří zdokonalují své znalosti stu-
diem univerzity 3. věku.  V letním semest-
ru absolvovalo kurz Astronomie 18 studen-
tů. Zimní semestr bude zahájen v úterý 2. říj-
na ve 14 hodin ve společenském sále Měst-
ské knihovny Nýrsko. 

Ke studiu je zvoleno téma „Etika jako vý-
chodisko z krize společnosti“. Studenti se 
budou scházet 1x za 14 dní, vždy v úterý od 
14 do 16 hodin. Poslední přednáška proběh-
ne 11. prosince.  

Studium je určeno pro seniory se statu-
tem důchodce, pro invalidní důchodce bez 
rozdílu věku a pro osoby kategorie 50+ (ne-
zaměstnaní nebo čekající na statut důchod-
ce). Do virtuálního kurzu se mohou přihlá-
sit i noví zájemci, kteří jsou srdečně vítáni. 
Bližší informace získáte v Městské knihov-
ně Nýrsko. Přijďte s námi aktivně trávit vol-
ný čas.                       Jarmila Poupová, MěK
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„C´est la vie“ neboli To je život. Takový je název nové di-
vadelní hry našeho ochotnického spolku. Na rozdíl od minu-
lých představení, jde tentokrát o hru ryze autorskou. Napsa-
la a režírovala ji členka spolku Miluška Zemanová. Kdyko-
liv jsem před premiérou někoho z ochotníků potkala a ptala 
se na hru, odpověď byla docela vyhýbavá: „Nech se překva-
pit, máš se na co těšit“. S určitostí řekli jen: „Hrajeme tam 
všichni“. O to větší byla moje zvědavost. Tolik herců na je-
višti, co to asi bude?  A tak jsem v neděli 8. července spolu 
s mnoha dalšími netrpělivě očekávala začátek představení.  
Tentokrát toho herci za celou hru moc nenamluvili, vlastně 
se dá říci, že se od začátku do konce prozpívali. Děj tvořily 
umně sestavené části písní, které známe z rádií a televizí od 
našich zpěváků. Písničky z let šedesátých i novější. Mladší 

Ochotníci vsadili na známé písničky

diváci i herci je někdy neznali, vždyť to byly hity z dob, kdy 
ještě nebyli na světě, ale starší generace si s chutí zpívala po 
celé představení. Marně jsem chvílemi přemýšlela, kde her-
ci našli ty kostýmy. „To jsem nosila a tohle měl můj táta“, 
takové věty se šeptem nesly hledištěm. Viděla jsem i oči za-
vlhlé od slziček při tom vzpomínání. Prostě paráda, nádhe-
ra. A ještě k tomu i vyšlo počasí. Zvědavých diváků spous-
ta, jak tomu obvykle bývá při představení nýrských ochot-
níků. Všichni se dobře bavili - herci i přihlížející. Co více si 
přát. Dnes ještě nevím, jak dopadla repríza ze soboty 1. září 
nebo jak byli spokojeni diváci z Klatov, kam náš soubor se 
svou hrou zavítal na hostování (divadelní festival), ale snad 
byli všichni nadšení jako já.                               Jitka Vlková   

Premiéra byla tradičně v Lesním divadle.

Z představení - v Nýrsku a v Klatovech.

2 x z představení v Klatovech - na nádvoří 
bývalé jezuitské koleje.

2. září v Klatovech - představení se divákům na prvním ročníku divadelního festivalu líbilo.

Hráli i přes nepřízeň počasí
I přes špatné počasí v sobotu 21. července ochotnický spolek Rynek z Újez-

da u Plánice dohrál na kost promočený divadelní hru „Manželství naruby“. 
Myslím si, že nejeden člověk se v této hře našel. Škoda jen, že počasí nepřálo 
a divadelních příznivců bylo poněkud málo. Přišli o velký zážitek. A co bych 
chtěla vzkázat divadelnímu spolku Rynek? Chci Vám vyseknout poklonu  
a přijeďte zas!                                                                  Jaroslava Kolářová
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V minulých vydáních Nýrských novin jsme vám před-
stavili některé restaurace a penziony, které jsou označené 
Marketingovou značkou Ekoregionu Úhlava. Vedle Hos-
půdky Zemanky, Rodinného hotelu Zach, Penzionu Vše-
ruby a penzionu U Sebastiana vás, milí čtenáři, tentokrát 
pozveme do Královského dvora v Hamrech.

Povídala jsem si s paní ing. arch. Hanou Przygrodskou, 
majitelkou hotelu a restaurace Královský dvůr v Hamrech. 
V rozhovoru se dozvíte o zajímavé minulosti budovy ho-
telu a na co se při návštěvě restaurace můžete těšit.
Kdy začala historie hotelu a restaurace Královský 
dvůr? Povězte čtenářům také o minulosti budovy, kte-
rá je velmi zajímavá.

„Hotel i restauraci jsme s manželem otevřeli v roce 
2004. Objekt jsme koupili v roce 2000. Budova byla po-
stavena v roce 1924 jako německá škola. V Hamrech bý-
valy pro početné původní německé obyvatele dvě školy. 
Česká škola byla na nádraží Hamry / Hojsova stráž, jedi-
ná široko daleko. Po odsunu německého obyvatelstva bu-
dova dnešního hotelu krátce sloužila do roku 1954 jako 
škola pro české dosídlence. Pak se sem nastěhovala po-
sádka pohraniční stráže. Ta tu byla do roku 1982. Posád-
ka se potom přestěhovala do nově postavené roty přes uli-
ci a budova od té doby byla opuštěná a chátrala. Jen ob-

Královský dvůr nabízí domácí stravu 
a neposkvrněnou přírodu

čas jí používali pro nějaká cvičení. PS tady byli do roku 
2005. Jako škola pak byla postavená Papírna, dnešní uby-
tovna Na Papírně, pro děti vojáků a dřevorubců a dalších, 
kteří tu pak žili. Tyhle tzv. pavilónové školičky se stavě-
ly po celé republice, vyznačovaly se dvěma sloupy u před-
sazeného vchodu. „Roťáci“ se v posledních letech do Ha-
mrů vracejí na společné srazy a scházejí se v Královském 
dvoře. Mají i vlastní webové stránky, kde je spousta foto-
grafií původní školy. Zdokumentovali také postup rekon-
strukce, z toho je poznat, že mají k budově bývalé školy  
a k Hamrům hodně blízko. Fotografie původní školy vy-
věsíme také tady v hospodě. Historie budovy je opravdu 
nesmírně zajímavá, i proto jsem velice ráda, že se nám po-
dařilo dům zachránit a zrekonstruovat.“ 
Vždy mě u vás v restauraci hodně potěší domácí šle-
hačka v kávě, to už se vidí málokde. Jaké další specia-
lity nabízí kuchyně Královského dvora?

„Na čerstvosti, na pečlivém a zdravém vaření si zaklá-
dáme. Nabízíme domácí moučníky, dortíčky, buchtičky  
a koláčky. Vaříme třeba také škubánky, bramborové šišky, 
vídeňské palačinky a podáváme zmrzlinové a ovocné po-
háry s domácí šlehačkou. V omáčkách nepoužíváme žád-
né jíšky, jídla flexibilně upravíme dietně podle požadav-
ků hostů. Do jídelníčku Královského dvora patří i oblíbe-
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Prší. Chvíli jen jemně mrholí, ale za krátkou dobu pa-
dají provazy vody. Toto léto úkaz spíše ojedinělý, tedy až 
na prvních čtrnáct dní prázdnin. Letos jsme zvyklí spíše na 
sluníčko. Někteří lidé ale i při těchto výjimečných přeháň-
kách s obavami zvedají hlavu vzhůru k obloze. Mezi ně při 
větším dešti patřím i já. Už desátý rok. Dnešní děti to ten-
krát nezažily, nebo si to už nepamatují, ale my starší na sr-
pen 2002 neradi vzpomínáme. Tenkrát také pršelo, ne sice 
intenzivně, ale spíše delší období. 

Moc dobře si to pamatuji, opravovali jsme střechu na 
domě a občas nás probouzely ze spaní kapky deště. Řemesl- 
níci, jak se to občas stává, nedodrželi dohodnutý termín, 
takže vrchní krytina nebyla na určeném místě. V červenci to 
ještě šlo, ale srpen byl horší. Jak jsem již napsala, docela pr-
šelo. V jednom kuse. Pomalu se začala zvedat hladina řeky 
Úhlavy. Po nábřeží začalo s obavami chodit čím dál více 
lidí. Už se hladina zastaví nebo bude stále stoupat výše? 
Uprostřed města je koryto dost hluboké, ale kolem města 

ný mrkvový a zelný salát. Nabízíme klasické hotovky jako 
třeba plněné knedlíky se zelím, vaříme i některé bavorské 
dobroty jako je teplý bramborový salát s řízkem. Na tera-
se máme čerstvé bylinky, takže si hosté mohou pochutnat 
na kuřecím na bazalce nebo na pečeni na rozmarýnu. Na 
zimu si bylinky sušíme.“ 
Jaké zajímavosti se v okolí Královského dvora nachá-
zejí?

„Nedaleko je Bílá strž, historická elektrárna s možnos-
tí prohlídky, Černé jezero, blízko je také bazén v bavor-
ském Lamu, od nás je to také kousek na Nýrský vycház-
kový okruh, kde jsou pěkné vyhlídky nebo také zříceni-
na Pajreku.“
Jaký servis navíc nabízíte pro ubytované?

„Máme tu Wi-Fi připojení s velmi dobrým signálem.  
V herním salonku je k dispozici multifunkční stůl s bili-
árem a stolním hokejem. Jsou tu i šipky. Máme vybavení 
pro rodiny s dětmi – postýlky, židličky, venku jsou prolé-
začky a travnatá plocha na sportovní hry. Máme k zapůj-
čení dvě kola. Vlastní kola je možné uschovávat v zamy-
kané kolárně v budově hotelu.“ 

Na co ještě se hosté Královského dvora mohou těšit?
„Při posezení na terase si můžete užít všudypřítom-

nou květinovou výzdobu, o kterou se ráda starám. Mám  
radost, že se povedla oprava budovy, hosté často chválí 
její vzhled a že dobře zapadá do zdejšího prostředí, to nás 
velice těší. No a je tu velice příjemný klid. Největší hluk, 
který tu je, je zpěv ptáků, šum lesů a bublání potůčku. Pří-
mo před dům se chodí pást srneček se dvěma srnkami, 
uvidíme, jestli se ukážou také s nějakými koloušky.“ 
Kde o Královském dvoře zájemci najdou informace? 
Kdy je otevřená restaurace?

„Máme informační letáček a webové stránky  
– www.hotelkralovskydvur.cz. V létě je v restauraci ote-
vřeno celý týden kromě pondělí, od 11 do 21 hodin, v ne-
děli do 19 hodin.“

Paní Przygrodské děkuji za rozhovor a přeji hodně 
úspěchů v dalším podnikání.

Monika Ženíšková, MAS Ekoregion Úhlava

tomu tak není. A najednou se objevila voda na křižovatce  
u stavebnin. To jsme ještě nezažili. Od koryta řeky bylo sly-
šet zlověstné hučení. Ale říkali jsme si, to nic, přehrada to 
zvládne, tam se vejde přece spousta vody. Jenže najednou se 
městem přehnala zpráva, že nápor vody zřejmě už nevydr-
ží Černé jezero, takže se musí zvednout stavidla a část vody 
pustit do přehrady. Vydrží takové množství? Z městského 
rozhlasu se začalo ozývat, aby se lidé připravili na možnou 
evakuaci a co si vzít s sebou. To je hloupost, říkala jsem si, 
nám se to nemůže stát, nás se to přeci netýká. Snažila jsem 
se zůstat klidná, strávila jsem s rodinou relativně pokojný 
večer a pak jsme šli spát. Ještě než jsme stačili usnout, při-
šel šok. Po naší čtvrti začalo jezdit auto městské policie, 
které vyzývalo všechny občany k okamžitému opuštění je-
jich domovů. Sbalili jsme doklady, pár kousků oblečení a 
odvezli děti do bezpečí do Chudenína, kde voda nehrozi-
la. Naši sousedé se zase přesunuli ke známým, příbuzným 
nebo na evakuační místa ve firmě Greiner a do bývalých 

Vzpomínka: deset let od povodní
Interiér restaurace.

Penzion Královský dvůr.



PROMĚNY MĚSTA

Hotel Radnice od Klatovské ulice dříve a dnes. Na starší fotografii 
ještě bez přístavby bývalého kina.
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kasáren. Tam již byli lidé z ostatních ohrožených částí měs-
ta. Dojeli jsme k hasičům a nabídli pomoc. Dostali jsme 
za úkol odvézt několik lidí na evakuační místa do bezpečí.  
V noci voda kulminovala. Nad ránem jsme unaveni odjeli 
do kasáren, kde jsme usnuli v autě. 

Naštěstí ráno to největší nebezpečí pominulo, všem po-
volili vrátit se do svých domovů. Spadl nám kámen ze srd-
ce, nikomu voda dům nepobořila, jen zatopila sklepy, po-
ničila úrodu ze zahrad a podobně. U benzinové stanice na 
konci města byla mohutná laguna, ale voda se i díky pytlům 
s pískem k domům nedostala. Během dne se pokusilo lagu-

Záplavy v Nýrsku před deseti lety.

Takhle to vypadalo na Nýrské přehradě v roce 2002.

nu projet auto, ale uvízlo a musel jej vyprostit traktor. Pře-
ci jen voda opadávala pomalu. Zvládli jsme to a bez větší 
újmy. Dnes již všichni víme, že jsme dopadli dobře.

 V televizi jsme mohli sledovat příšerné záběry ze Šviho-
va, Prahy, Ústí a dalších měst. Katastrofa v téměř přímém 
přenosu. Zkáza, lidi bez domova, kteří přišli o vše, nemě-
li kam jít. Nenapadlo by mě před tím, co voda dokáže, ja-
kou má sílu. O to více mě mrzí některé útržky, okamžiky  
z toho dne. A jiné zase těší. Viděla jsem lidskou soudržnost, 
snahu pomoci druhým, třeba i cizím lidem, viděla jsem, jak 
pár mladých kluků i starých chlapů plní pytle s pískem na 
hráze proti vodě, viděla jsem firmy, které bez jakýchkoliv 
otázek věnovaly materiál, který by pomohl nebo propůjči-
ly prostory, kam se mohli lidé uchýlit v nebezpečí. Ale vi-
děla jsem i mladé muže plné síly, jak sedí v evakuačních 
místnostech a čekají, až „TO“ přejde, až „TO“ někdo zaří-
dí a bude po všem. Z toho mi bylo docela smutno. Snad nás 
již takové nebezpečí nepotká, snad se to nikdy nebude opa-
kovat. A pokud ano, doufám, že nás na zvládnutí bude více. 
Naděje umírá poslední.             

Jitka Vlková 



KULTURNÍ AKCE

Ve společenském sále městské knihovny
3. 9. – 29. 7. – Drátek jinak – výstava Jindřišky Barlatovo-
vé a Hany Kočandrlové.
14. 9. od 17.00 hod.  – Hrajeme si s marcipánem – tvoře-
ní z marcipánu se Zuzanou Trefancovou.
27. 9. od 18.00 hod. – Učíme se meditovat – praktický se-
minář s Mirkou Šmídovou.

V Městské knihovně
13. 9. od 16.00 hod. – Tajemství starého Nýrska – vyprá-
vění s K. Velkoborským pro děti a malá výtvarná dílna.

V Muzeu Královského hvozdu
Září - říjen  – Sto tváří Dešenic – výstava.
8. 9. – Odhalení pamětní desky J. Holuba v areálu Bystřic-
kého zámku.

V prostorách informačního centra
Od 10. 9. – Šumavská řemesla – výstava.

V KD-DDM
Do poloviny září – nábor do zájmových kroužků DDM 
Nýrsko.
9. 9. od 17.00 hod. – Divadelní představení Víti Marčíka 
(pořádá Alfa Nýrsko).
22. 9. – 1. lekce tanečního kurzu.
29. 9. – 2. lekce tanečního kurzu.

V Lesním divadle
15. 9. – Manželství naruby – Divadlo Rynek.
29. 9. – Akce Burčák – ukončení sezóny.

Turistické informační a kulturní centrum 
Tel.: 376 571 616, e-mail: ic@mestonyrsko, 

www.sumavanet.cz/icnyrsko
Otevírací doba duben - září

Po - Čt: 9.00 - 12.00, 13.00 - 16.00 hod.
Pá: 9.00 - 12.00, 13.00 - 17.00 hod.

So: 10.00 – 16.00 hod., Ne: 10.00 – 13.00 hod.

Plzeň 2015, o. p. s.


