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Úvodní slovo
Vážení čtenáři,
jedna z pranostik říká, že teplý říjen předznamenává studený listopad. Doufám, že se úplně nenaplní
a teplejší počasí vydrží co nejdéle.
Konec října byl ve znamení oslav výročí vzniku republiky a voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR,
jejichž výsledky vám přinášíme.
Velkou událostí uplynulého měsíce byla také pouť, kterou si tentokrát všichni díky dobrému počasí náležitě užili. V kulturním domě je
v plném proudu kurz tanečních,
v muzeu je k vidění zajímavá výstava o Josefu Blauovi a koná se i řada
dalších pěkných akcí a na mnohé se
můžete těšit ještě do konce roku.
Příjemné čtení za redakci Nýrských novin vám přeje
Ing. Martin Kříž
Neodmyslitelnou součástí poutí jsou perníková srdce.

Pouť zpestřily výstavy
zahrádkářů a chovatelů
Počasí si s námi letos opravdu hraje. Začátek září byl nádherný, sluníčko svítilo. Ale najednou jako když utne. Ze dne na den zima, déšť, prostě slota. Pak
se ale vše obrátilo a říjen se docela povedl. Oteplilo se, nebylo tolik přeháněk,
v druhé polovině měsíce byly teploty dokonce kolem dvaceti stupňů. Prostě
krásné babí léto. Takže letos byla i pouť za hezkého počasí. Pamatuji doby, kdy
o pouti padal sníh, nebo pršelo, ale je pravda, že byla i později v říjnu. Loni zastupitelé dohodli jasný termín pouti – druhou neděli v měsíci říjnu a ne v neděli po svátku Havla, kdy se termín přesunul někdy až po dvacátém dni v měsíci.
To bývalo většinou nepříznivé počasí a člověk si to posvícení ani neužil. Nedalo
se procházet, děti na kolotoči nebo houpačce mrzly, některé z toho onemocněly.
Tak tenhle případ letos opravdu nenastal. Bylo příjemně, nepršelo, chvílemi
svítilo sluníčko, to když se prodralo přes ranní mlhu. Prostě nádhera. A tak se nechalo vyjít ven na procházku, nemuselo se sedět jen u jídla, i když taková kachnička se zelím a posvícenské koláče také mají něco do sebe. Mňam!
(Pokračování na straně 3)
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INFORMACE
Z RADNICE
Petice na podporu výstavby
prodejny potravin Penny
Na Městský úřad Nýrsko byla 3. 10. 2013 doručena
petice na podporu výstavby prodejny potravin Penny ve
městě s připojenými podpisy občanů nejen Nýrska, ale
i širšího okolí. Zastupitelstvo města jednalo v únoru 2013
na základě žádosti firmy připravující výstavbu prodejny Penny o možné změně využití části území v blízkosti kruhového objezdu. Při svém rozhodování vycházeli zastupitelé z nově schváleného územního plánu (prosinec
2011). Územním plánem je tato část města stanovena jako
smíšená obytná zóna, jejíž hlavním využitím je bydlení,
obchodní zařízení s celkovou plochou nepřevyšující
500 m2 prodejní plochy, stavby pro administrativu, kulturní a zábavní zařízení, školy, školská a ostatní vzdělávací
zařízení, mimoškolní zařízení pro děti a mládež, zdravotnická zařízení atd.
Jelikož investor chce v této oblasti postavit prodejnu,
která téměř dvojnásobně převyšuje schválených 500 m2
celkové prodejní plochy, nesouhlasilo zastupitelstvo s navýšením této plochy. Přípravě nového územního plánu se
dlouhodobě věnovala velká pozornost a město bylo koncepčně rozděleno na jednotlivé zóny se stanoveným způsobem jejich využití. Omezení prodejní plochy bylo provedeno na základě připomínek občanů v průběhu schvalovacího procesu územního plánu, který probíhal přibližně 2 roky.
Z tohoto důvodu zastupitelé města nepovažují za správné měnit územní plán pod nátlakem jednoho obchodního
řetězce, který stojí za organizací petiční akce.
Vybudováním prodejny s velkou prodejní plochou by
v této oblasti došlo k nárůstu dopravy a to jak díky nakupujícím, tak i vlivem zásobování kamiony, což by zřejmě
obtěžovalo obyvatele v této části města. Problematické je
i dopravní napojení případné parkovací plochy na komunikaci Klatovy – Železná Ruda a příjezd pro zásobování
prodejny.
Stejné stanovisko k tomuto území již zastupitelstvo vyjádřilo v předcházejících letech i jiným prodejním řetězcům.
Nedá se tedy hovořit o tom, že zastupitelstvo nepovolilo výstavbu prodejny Penny. Stavbu prodejny může
v Nýrsku investor realizovat, ale v území, kde to umožňuje územní plán a budou dodrženy veškeré stanovené
podmínky, zejména i její začlenění z pohledu dopravní
obslužnosti.
(MěÚ)
Příspěvky do Nýrských novin zasílejte
na e-mail: nyrskenoviny@gmail.com
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Město nabízí k prodeji
stavební pozemky
Město Nýrsko nabízí k prodeji šest stavebních pozemků na výstavbu řadových rodinných domků v lokalitě u hydroglobu (nad centrální kotelnou) v Nýrsku a to
o výměře 1 x 540 m2, 1 x 510 m2 a 4 x 300 m2. Cena pozemků je 600,- Kč/m2 včetně přípojek vody, kanalizace, elektřiny a plynu. Zájemci o výstavbu řadových domků mohou
podat žádost na MěÚ v Nýrsku nejpozději do 31. 3. 2014.
Ve stejné lokalitě město Nýrsko nabízí k prodeji stavební pozemky o výměře 819 až 1590 m2 včetně přípojek
vody, kanalizace, elektřiny a plynu. Pozemky jsou určeny pouze na individuální výstavbu rodinných domků, cena
pozemku je stejná, tedy 600,- Kč/m2.
Bližší informace na tel.: 376 377 818 nebo na MěÚ
v Nýrsku (č. dveří 2, p. Soušek – po předchozí telefonické
dohodě).
(MěÚ)

Činnost komise města
k projednávání přestupků
Komisi pro projednávání přestupků zřizuje starosta
v souladu s § 106 zákona č. 128/200 Sb. o obcích, jako
zvláštní orgán obce pro výkon přenesené působnosti.
Komise projednává přestupky na základě § 53 odst.
1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, tj. přestupky proti pořádku ve státní správě
ve věcech, které jsou svěřeny obci, přestupky proti pořádku
v územní samosprávě (§ 46 zák. o přestupcích), přestupky proti veřejnému pořádku (§ 47,§ 47 b, § 48 zák. o přestupcích), přestupky proti majetku (§ 50 zák. o přestupcích),
jakož i přestupky proti občanskému soužití (§ 49 zák. o přestupcích), pokud nebyly spáchány porušením zvláštních
právních předpisů o provozu na pozemních komunikacích
a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů. Komise pro projednávání přestupků města Nýrska řeší problematiku přestupků ve svém územním obvodu
a dále na základě veřejnoprávních smluv vykonává přestupkovou agendu pro obce Chudenín, Hamry a Dešenice.
Komise jedná a rozhoduje ve tříčlenném složení – s osobou předsedající (právnické vzdělání) a dalšími dvěma členy, ústní jednání je neveřejné.
Přestupková komise města Nýrska projednala v loňském
roce 66 přestupků proti pořádku ve státní správě, v samosprávě, veřejném pořádku, majetku či občanskému soužití.
Během prvního pololetí tohoto roku došlo celkem 36
přestupkových spisů, zpracovaných převážně Policií ČR
nebo Městskou policií Nýrsko. Z minulého období bylo převzato k vyřízení 26 přestupků. Do druhého pololetí přechází 26 nevyřízených přestupků. K tomuto je třeba uvést, že
ne všechny lze vyřídit v nejkratších lhůtách. Řada provinilců je neznámého pobytu nebo mají úřední adresu, kam nelze
písemnost doručovat.
Jana Pohanková, zapisovatelka komise

Pouť zpestřily výstavy...

Pokračování ze strany 1

No ale když jsme u té procházky, kam jsme mohli zajít? V areálu pod nádražím pořádali členové místní pobočky Českého svazu chovatelů tradiční výstavu drobného zvířectva a exotického ptactva. Malí i velcí návštěvníci měli opravdu na co koukat. To je na těchto přehlídkách
pokaždé, určitě neodejdete zklamaní. Podobně je tomu
v moštárně za řekou, kde výstavu výpěstků od místních
zahrádkářů i jejich vzdálenějších kolegů mohl zhlédnout
každý zájemce v sobotu i v neděli po celý den. K vidění
byly dýně, melouny, tykve, jablka, hrušky, papriky, víno
i různé druhy květin. Vše doprovázely květinová aranžmá a také dětské výtvory se vztahem k přírodě. Dokonce zde byla vystavena zcela nová odrůda jablek s názvem
Admirál. Výstavu navštívil i starosta města Miloslav Rubáš a předseda Územního sdružení Českého zahrádkářského svazu Klatovy Josef Novotný. Další výstava probíhala
po oba dva dny ve společenském sále městské knihovny.
Šlo o ukázky tradiční lidové tvorby spojené s výtvarnými
dílnami. Že jsou někteří lidé velmi šikovní, to nám předvedl pan Ladislav Toman se svými výrobky ze včelího
vosku a Ivoš Zelený se dřevěnými dekoracemi, které vyrábí. Obdivovat jsme mohli originální šitý a malovaný
textil Anny Kratochvílové a výrobky z korálků Natálie
Vítovcové i bylinkové potěšení Štěpánky Balvínové Žákové. Kdo byl odvážný, mohl si svou zručnost dokonce
sám vyzkoušet.

K pouti neodmyslitelně patří stánky s pestrou nabídkou.

dobrot, kde určitě potkali spoustu známých a přátel z Nýrska i z daleka, které třeba celý rok neviděli. Na to je pouť
opravdu dobrá, přijedou sem k rodičům a známým ti, kteří
se odstěhovali za prací nebo za rodinou třeba na druhý konec naší republiky nebo dokonce do zahraničí. A tohle je
dobrý důvod, proč sem alespoň na pár hodin zajet. Projít
a nakoupit jste mohli i na řemeslném trhu přímo na náměstí. Děti si nenechaly ujít pouťové atrakce. Kdo z nás
se někdy nezhoupnul na houpačce nebo neproletěl na
kolotoči? Dnes jsou atrakce sice dokonalejší a možná
i zajímavější, ale ten návrat do dětství, ta atmosféra, vůně,
směsice zvuků od střelnic a dalších atrakcí, lákání na jednotlivé jízdy a také pištění lidí letících na sedačkách nad
hlavami ostatních, to všechno dohromady přetavené do
vzpomínek, nám určitě vydrží po celý příští rok. Takže za
rok na nýrské pouti opět na shledanou!
Jitka Vlková

Krátkodobé uzavření
Městská knihovna Nýrsko oznamuje uživatelům, že
ve čtvrtek 5. prosince bude otevřena do 15.00 hodin.
V době od 23. 12. 2013 do 1. 1. 2014 bude uzavřena.
Výstava zahrádkářů v moštárně.

V sobotu odpoledne se v kulturním domě konala další
lekce tanečních a ve stejném duchu to pokračovalo i večer. Na pouťové zábavě k tanci a poslechu zahráli Pelíškové
a nýrská skupina Chai. To vše doprovázel reprodukovanou
hudbou DJ Richard Jandovský. Zájem byl vskutku velký
(jak tomu většinou o pouti bývá). Přišlo 620 návštěvníků
a celý večer proběhl bez větších incidentů. Výtěžek ze zábavy bude věnován na výmalbu další části kulturního domu.
V neděli ráno mohli věřící, jak tomu bývalo o poutích kdysi, zajít do kostela svatého Tomáše na mši svatou.
Ostatní si během dopoledne prošli část ulice prap. Veitla mezi pouťovými stánky s různým sortimentem zboží či

Informační centrum Nýrsko oznamuje, že od 23. 12.
2013 do 3. 1. 2014 bude uzavřeno.

Městský úřad Nýrsko

Náměstí 122, 340 22 Nýrsko
tel.: 376 377 811, fax: 376 571 959,
Úřední hodiny
pondělí a středa 8 - 17 hodin,
úterý 8 - 15 hodin,
čtvrtek 12 - 15 hodin
pátek 8 - 14.30 hodin
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Z NÝRSKÉHO MUZEA
Zase nový přírůstek
Už to začíná být docela zajímavé. Hrad Pajrek odedávna lákal návštěvníky i badatele nejen nejrůznějšími pověstmi, ale i skutečnou snahou cosi z jeho historie potvrdit
nebo osvětlit. Již někdy ve třicátých letech tam probíhaly
částečné archeologické výzkumy, pak pokračoval v průzkumu pan Durdík, nebo pan Procházka a snad i jiní. Každý cosi nalezl a skončilo to v nějakém muzejním depozitáři. V Plzni mají nějaké nálezy, v Klatovech, v Praze, tam
kde byly uloženy kachle to vyplavila v roce 2002 velká
voda a ostatní předměty se rozběhly neznámo kam. Trochu nová situace nastává u nás v Nýrsku. Díky naší práci, ale především pomoci přátel se začíná zvětšovat soubor
předmětů, nálezů, právě z tohoto místa. Už máme bojovou
sekerku, sedm kusů střel do středověkých zbraní nejrůznější ráže, kamennou dělovou kouli, středověkou podkovu
a teď, zcela nový přírůstek. Hvězdicový hrot soubojového
rytířského dřevce. Je pěkně zachovalý, jen musí co nejdříve projít konzervací, aby mu změna prostředí neublížila.
Máme z toho radost. Co by to také bylo za muzeum, kdyby nemělo nálezy právě z místních zajímavostí. Teď ještě
ten poklad, co se o něm vypráví celá staletí. Smůla je, že
právě, když se poklady otvírají, nám to zrovna časově nevychází. Vlastně by stačilo tam skočit jen tak na půlhodinku v ten správný čas. No dobře, pohlídáme to příští rok.
Když už jsme u toho příštího roku. Prosím, držte nám
všichni palce. Rádi bychom do našeho kraje pozvali jednoho experta, o kterém se říká, že má „shůry dáno“. Mohl
by uvidět v terénu zvláštnosti, které oko místního člověka
nepovažuje za mimořádné a pomoci tak k rozpoznání pozoruhodností, ze kterých se dosud naše město nemůže těšit. Přestože žijeme v kraji, který má své bohatství historie, toho moc nevyužíváme. Chtělo by to trochu vylepšit.
Karel Velkoborský, Muzeum Královského hvozdu

dva tři roky, a jak se to tu změnilo. Hlavně tu svítí ty dva
nové nachlup stejné domky. To je cíl jeho cesty. Od přítele Blaua to dostal popsané v dopise. „Za mostem se podívej doleva. Nemůžeš to přehlédnout. Ten bližší je můj
a ten vzdálenější přítele Watzlika.“ Teprve před brankou
svá zavazadla odložil. Naučeně, jistým pohybem ruky.
Kufr s nápadnou opatrností, stojan mu sklouzl s ramene,
jen co se trochu sehnul ke straně. To už mu z domu vycházel naproti nově jmenovaný ředitel nýrské školy, Josef
Blau, a zval ho dál. Kdepak! Nějaké to popovídání ve vrátkách, to ano, ale v hlavě už má plán na několik záběrů ve
vsi Pajrek, pěkně, aby na snímku vynikla i zřícenina hradu
nad ní a potom Starou Lhotu s brusírnou zrcadel, ale také
musí na zvláštní přání přítele Blaua udělat snímek školy,
předchozí místo jeho učitelování. Je přece důležité využít
toho krásného dne a světla, které si všude kolem něj hrálo
se stromy, s vodou…
Zase zvedl svá zavazadla a zamířil proti vodě. Tentokrát neušel snad ani sto metrů a už je znovu pokládal. Takhle upravený ten nýrský klášter Anglických panen ještě
nemá! Příprava byla přece jen trochu zdlouhavá. Stojan
musel pevně stát, na něj se musel přimontovat fotografický přístroj, založit nová deska. Než se to všechno podařilo,
už kolem poskakoval houf dětí. Něco takového dosud neviděly. Co to ten pán dělá, co to má? Ani jedno z dětí neumělo odpovědět. A koukejte, jak strká hlavu do té černé
kapuce! Z kláštera vyšly černobíle oblečené jeptišky. Zamířily rovnou k fotografovi, zdravily se s ním a ukazovaly mu pohlednici, kterou nedávno dostaly poštou od přátel. Byl na ní záběr na kapli uprostřed celé stavby. „Ano,
ano, to jsem fotil při poslední návštěvě,“ pokyvoval hlavou fotograf. Šťastně se nad snímkem smály a kdo nevěděl
o co jde, tomu ukazovaly na snímku nápis „Kloster
Neuern“ a v rohu do papíru vytlačený podpis „J. Seidel,
Krumau“.
Karel Velkoborský

Návštěva z Krumlova
Nádražní ulicí šel do města starší muž. V ruce nesl větší dřevěný kufr, trochu jiný, než jaké obyčejně sloužily pro
cestování, a na zádech měl na popruhu zavěšený stojan,
trochu zase podobný těm, které používají malíři. Občas se
za ním někdo ohlédl. Nebyl zdejší. To bylo vidět na první
pohled. Přesto šel ulicí tak nějak samozřejmě, jistě, jako
by to tady znal. Chvílemi se zastavoval, ale ne proto, že by
si chtěl odpočinout od váhy zavazadel. Jen se tak rozhlížel, dokonce se v jednom okamžiku trochu zhoupl v kolenou, jakoby se chtěl na něco podívat z jiného úhlu.
Přešel za Optickou továrnu a u kovárny se dal přes
most směrem na Glashüte, tedy na Skelnou Huť, jak by se
správně mělo říkat česky. A už to viděl! Nebyl v Nýrsku
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Karel Velkoborský s Georgem Blauem při zahájení výstavy.

Výstava je plná unikátních dokumentů
Až do konce listopadu máte možnost navštívit v budově čp. 81 na náměstí výstavu věnovanou nýrskému rodákovi Josefu Blauovi. Kdo to vlastně byl Josef Blau? Narodil se v Horním Nýrsku 12. srpna 1872 v rodině ševce,
po absolvování školy nastoupil jako písař u notáře Sandera
v Bílině a na jeho popud vystudoval učitelský ústav
v Praze. Dráhu učitele začal v Dešenicích, později působil
v Orlovicích, ve Staré Lhotě a nakonec na měšťanské škole
v Nýrsku. Tady byl nejen učitelem, ale staral se i o městskou
kroniku, byl etnografem, historikem a spisovatelem. Zajímal se o život ve městě a byl jeho součástí. To on byl jedním
ze zakladatelů Lesního divadla. V roce 1929 byl ministerstvem školství uvolněn pro vědeckou práci, takže se mohl
více věnovat vlastivědným studiím a vlastní literární činnosti. Po smrti své první ženy se oženil s Barborou, sestrou
skladatele Jindřicha Jindřicha. Blau byl bezpochyby nejvýznamnější vlastivědný badatel tohoto kraje. Zajímal se
o historii Šumavy a svobodných králováckých sedláků. Psal
o vývoji osídlení Šumavy a Českého lesa, o historii Nýrska, skláren a sklářských rodů. Kromě toho v drobných spisech zpracoval šumavská stará řemesla, domácký průmysl
a lidové umění, zvyky, typy šumavských staveb, zaznamenal historky o tzv. lesních lidech. Po druhé světové válce
zůstal v Nýrsku, nebyl nucen odejít, ale náš stát se k němu
bohužel nezachoval dobře, a tak později odešel k příbuzným do Straubingu v Německu, kde 22. října 1960 zemřel.
Připomenout tohoto významného rodáka se snaží členové Muzea Královského hvozdu v Nýrsku. Díky nim jste

Z vernisáže výstavy o osobnosti Josefa Blaua.

se mohli vydat na jaře na výlety po stopách, kde Josef Blau
učil. 1. června proběhla konference o životě a díle spisovatele Blaua. 10. srpna pak byl odhalen v Parku paměti před
Lesním divadlem v Nýrsku jeho pamětní kámen. Jedná se
o kámen z lesa přímo nad Lesním divadlem. Blau byl totiž
iniciátorem a pilným propagátorem vzniku tohoto divadla.
Slavnostního odhalení kamene a vernisáže výstavy, která
je právě k vidění v Muzeu Královského hvozdu, se zúčastnil i člen rodiny, pan Georg Blau. Takže pokud se chcete
o této významné osobnosti našeho města dozvědět více,
seznámit se s jeho tvorbou, určitě zajděte do čp. 81 na náměstí, kde v prostorách Muzea Královského hvozdu probíhá výstava s mnoha unikátními dokumenty. Nebudete litovat.
Jitka Vlková
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Z NÝRSKÝCH ŠKOL
Základní škola a Mateřská škola Nýrsko, Komenského ul.

Žákyně uspěly v přespolním běhu
První školní den přivítala naše prvňáčky jejich třídní učitelka Mgr. Jindřiška Hvězdová, která jich má na starosti celkem 24. Počítali jsme s početnější třídou, ale čtyři děti se během prázdnin odstěhovaly.
I v tomto roce bychom rádi rozvíjeli u dětí pohybové
aktivity, a proto jsme na 1. stupni pro žáky připravili nepovinný předmět se zaměřením na atletiku a na 2. stupni na sportovní hry. Samozřejmě nezapomínáme ani na jazykovou vybavenost v mateřských školách, kde kroužek angličtiny vede
Mgr. Kateřina Beková. Vzhledem k dlouholeté tradici pokračujeme v dyslektické nápravě žáků se specifickými poruchami učení, kterou vede Mgr. Jana Mašková.
Žáci se zapojili do solidárního sběru víček od PET lahví,
kterým pomohou zdravotně postižené holčičce.
V nejbližších čtrnácti dnech čeká naše žáky první čtvrtletní hodnocení jejich školní práce. Ale pobyt ve škole nejsou
jen rovnice, slovíčka, tvrdá a měkká i… Tady je pár důkazů:
11. 9. Žáci naší školy se zúčastnili ukázky z výcviku dravců, kterou pro nás uspořádala společnost Zayferus.
13. 9. Koncert místní hudební skupiny Chai.
24. 9. Proběhl sportovní den žáků 1. stupně ZŠ v bystřickém parku. Během dne plnily děti úkoly z prvouky a přírodovědy.
25. 9. Mladší a starší žáci reprezentovali naši školu
v okresním kole přespolního běhu a zaznamenali několik dílčích úspěchů. Družstvo mladších žákyň, ve složení Tereza
Brotánková, Aneta Masná, Eva Tomanová a Kristýna Vyhnalová, obsadilo 3. místo. V jednotlivcích bylo největším úspěchem 4. místo Simony Kadlecové na trati 1 200 m.
2. 10. Družstvo děvčat obsadilo výborné 3. místo v atletickém čtyřboji. Družstvo tvořila tato děvčata: Pavlína Stančíková, Anna Šafaříková, Jana Šafaříková, Michaela Válková
a Olga Voláková.
14. 10. Žáci 1. stupně si prohlédli výstavu ovoce a zeleniny – výpěstků místních zahrádkářů.
16.10. Naši školu navštívili zástupci SOU Horažďovice
a představili žákům 9. třídy práci svého učiliště. Možná tím
pomohli k profesní orientaci některého z nich.
21.10. Žáci 9. a 7. třídy se v Divadle J. K. Tyla v Plzni seznámili se vznikem a vývojem jazzu. Velmi zdařilý koncert, který většina zúčastněných ocenila jednoslovně „SUPER“.
25. 10. V rámci projektu Regionální hospodářské komory Plzeňského kraje „Podpora technických dovedností žáků“
jsme se zúčastnili ukázkového dne v SOU Horšovský Týn,
kde si žáci mohli na vlastní kůži vyzkoušet některá řemesla.
Dalo by se pokračovat ve výčtu připravovaných akcí, ale
i toto určitě dosvědčuje, že náplní naší školní práce nejsou jen
strohé osnovy a biflování učiva.
Mgr. Květuše Jandová, Mgr. Ivan Pavlík
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Účastnice přespolního běhu. Vpředu zleva: Barbora Bláhová, Tereza
Brotánková, Eva Tomanová, Kristýna Vyhnalová, Simona Kadlecová
a Klára Širajová. Vzadu zleva: Aneta Masná, Pavlína Stančíková,
Pavlína Gromová, Anna Šafaříková, Dana Bušková, Aneta Kalivodová
a Mgr. Dana Křivánková.

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE

Kurz tanečních

Dům dětí a mládeže pokračuje v organizaci kurzu tanečních. Na fotografiích můžete zhlédnout momentky z první letošní prodloužené. DDM
zveme diváky na následující lekce.

Přihlášky přijímáme v DDM do 11. 11. 2013 nebo
na telefonu: 376 571 288.

Alena Holá vybojovala v Brazílii zlato
Ve dnech 28. září – 6. října 2013 se v brazilském São Paulu (Guaruja beach) konalo mistrovství světa v kickboxu. Českou republiku zastupovalo pouze 5 nejlepších zápasníků
a mezi nimi byla i Alena Holá (oddíl Spartak Žebrák).
V kategorii K-1 (ženy do 56 kg) bylo 11 žen a Alenu čekal
nelehký úkol projít zápasovými utkáními, které jsou ve formě
pavoukového vyřazení (prohra vyřazuje z boje).
„Jela jsem vybojovat zlato, které mě ve sbírce od této nejlepší asociace, kterou kickbox nabízí, chybělo. V zápasech
jsem potkala nové soupeřky, takže jsem neměla čas je moc nastudovat, ale i tak to naštěstí stačilo. Přivezla jsem domů zlato a jsem šťastná, že takto mohu ukončit svoji amatérskou kariéru. Také jsem ráda, že se mi podařilo zůstat na „vítězné“
vlně a mám od loňského roku 10 zápasů v řadě bez prohry“,
popsala své dojmy Alena Holá.
Výsledky: A. Holá vs Malgorzata Dymus (Polsko)
- výhra na body; A. Holá vs Camila Rivarola (Švédsko) - výhra na body; A. Holá vs QIANHUI FAN (Čína) - výhra na
body.
-red-

Alena Holá jako vítězka kategorie K-1 na mistrovství světa v Brazílii.
Redakce Nýrských novin k vybojovanému úspěch gratuluje.
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Ohlédnutí za volbami - výsledky
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
ve dnech 25. 10. – 26. 10. 2013

Přinášíme Vám výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které jsou k dispozici na www.volby.cz
Českého statistického úřadu. Zde v případě zájmu najdete i preferenční hlasy jednotlivých kandidátů a další podrobnosti.
Okrsek č. 1 - městský úřad
Voliči
v seznamu

Vydané
obálky

Volební
účast v %

Odevzdané
obálky

Platné
hlasy

% platných
hlasů

1 216

616

50,66

616

614

99,68

Kandidátní listina

Platné hlasy

Kandidátní listina

Platné hlasy

číslo

název

celkem

v%

číslo

název

celkem

v%

1

Česká str. sociálně demokrat.

125

20,35

15

Strana Práv Občanů ZEMANOVCI

8

1,30

2

Strana svobodných občanů

11

1,79

17

Úsvit přímé demokr. T. Okamury

37

6,02

3

Česká pirátská strana

30

4,88

18

Dělnic. str. sociální spravedlnosti

10

1,62

4

TOP 09

49

7,98

20

ANO 2011

127

20,68
16,44

5

HLAVU VZHŮRU - volební blok

1

0,16

21

Komunistická str. Čech a Moravy

101

6

Občanská demokratická strana

77

12,54

23

Strana zelených

11

1,79

9

politické hnutí Změna

2

0,32

24

Koruna Česká (monarch. strana)

2

0,32

11

Křesť demokr. unie - Čs. str. lidová

23

3,74

Okrsek č. 2 - kulturní dům
Voliči
v seznamu

Vydané
obálky

Volební
účast v %

Odevzdané
obálky

Platné
hlasy

% platných
hlasů

1 071

628

58,64

628

618

98,41

Kandidátní listina

Platné hlasy

Kandidátní listina

Platné hlasy

číslo

celkem

číslo

celkem

název

v%

název

v%

1

Česká str. sociálně demokrat.

124

20,06

13

Suver. - Strana zdravého rozumu

2

0,32

2

Strana svobodných občanů

7

1,13

15

Strana Práv Občanů ZEMANOVCI

4

0,64

3

Česká pirátská strana

19

3,07

17

Úsvit přímé demokr. T. Okamury

34

5,50

4

TOP 09

57

9,22

18

Dělnic. str. sociální spravedlnosti

13

2,10

5

HLAVU VZHŮRU - volební blok

2

0,32

20

ANO 2011

95

15,37

6

Občanská demokratická strana

78

12,62

21

Komunistická str. Čech a Moravy

140

22,65

9

politické hnutí Změna

4

0,64

22

LEV 21 - Národní socialisté

2

0,32

10

Strana soukromníků ČR

1

0,16

23

Strana zelených

12

1,94

11

Křesť demokr. unie - Čs. str. lidová

22

3,55

24

Koruna Česká (monarch. strana)

2

0,32

Okrsek č. 3 - ZŠ Komenského
Voliči
v seznamu

Vydané
obálky

Volební
účast v %

Odevzdané
obálky

Platné
hlasy

% platných
hlasů

1 117

681

60,97

681

678

99,56

Kandidátní listina

Platné hlasy

Kandidátní listina

Platné hlasy

číslo

název

celkem

v%

číslo

název

celkem

v%

1

Česká str. sociálně demokrat.

119

17,55

13

Suver. - Strana zdravého rozumu

2

0,29
0,73

2

Strana svobodných občanů

14

2,06

15

Strana Práv Občanů ZEMANOVCI

5

3

Česká pirátská strana

28

4,12

17

Úsvit přímé demokr. T. Okamury

44

6,48

4

TOP 09

88

12,97

18

Dělnic. str. sociální spravedlnosti

5

0,73

5

HLAVU VZHŮRU - volební blok

7

1,03

20

ANO 2011

135

19,91

6

Občanská demokratická strana

87

12,83

21

Komunistická str. Čech a Moravy

101

14,89

9

politické hnutí Změna

1

0,14

22

LEV 21 - Národní socialisté

1

0,14

10

Strana soukromníků ČR

1

0,14

23

Strana zelených

10

1,47

11

Křesť demokr. unie - Čs. str. lidová

30

4,42
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Okrsek č. 4 - Bystřice nad Úhlavou
Voliči
v seznamu

Vydané
obálky

Volební
účast v %

Odevzdané
obálky

Platné
hlasy

% platných
hlasů

193

108

55,96

108

107

99,07

Kandidátní listina

Platné hlasy

Kandidátní listina

Platné hlasy

číslo

název

celkem

v%

číslo

název

celkem

1

Česká str. sociálně demokrat.

14

13,08

13

Suver. - Strana zdravého rozumu

4

v%
3,73

2

Strana svobodných občanů

1

0,93

15

Strana Práv Občanů ZEMANOVCI

4

3,73

3

Česká pirátská strana

4

3,73

17

Úsvit přímé demokr. T. Okamury

5

4,67

4

TOP 09

7

6,54

18

Dělnic. str. sociální spravedlnosti

2

1,86

6

Občanská demokratická strana

6

5,60

20

ANO 2011

21

19,62

9

politické hnutí Změna

0

0,14

21

Komunistická str. Čech a Moravy

26

24,29

11

Křesť demokr. unie - Čs. str. lidová

11

10,28

23

Strana zelených

2

1,86

Z volebních místností.

Strany, které nezískaly žádný hlas,
v přehledech neuvádíme.
Okrsek č. 5 - Hodousice
Voliči
v seznamu

Vydané
obálky

Volební
účast v %

Odevzdané
obálky

Platné
hlasy

% platných
hlasů

81

52

64,20

52

52

100

Kandidátní listina

Platné hlasy

Kandidátní listina

Platné hlasy

číslo

název

celkem

v%

číslo

název

celkem

v%

1

Česká str. sociálně demokrat.

21

40,38

17

Úsvit přímé demokr. T. Okamury

1

1,92

3

Česká pirátská strana

1

1,92

20

ANO 2011

7

13,46

4

TOP 09

6

11,53

21

Komunistická str. Čech a Moravy

4

7,69

6

Občanská demokratická strana

5

9,61

23

Strana zelených

1

1,92

9

politické hnutí Změna

2

3,84

11

Křesť demokr. unie - Čs. str. lidová

4

7,69

Okrsek č. 6 - Zelená Lhota
Voliči
v seznamu

Vydané
obálky

Volební
účast v %

Odevzdané
obálky

Platné
hlasy

% platných
hlasů

138

103

74,64

103

102

99,03

Kandidátní listina

Platné hlasy

Kandidátní listina

Platné hlasy

číslo

název

celkem

v%

číslo

název

celkem

v%

1

Česká str. sociálně demokrat.

17

16,66

13

Suver. - Strana zdravého rozumu

1

0,98
5,88

2

Strana svobodných občanů

1

0,98

17

Úsvit přímé demokr. T. Okamury

6

3

Česká pirátská strana

4

3,92

20

ANO 2011

21

20,58

4

TOP 09

18

17,64

21

Komunistická str. Čech a Moravy

18

17,64

23

Strana zelených

1

0,98

6

Občanská demokratická strana

11

10,78

9

politické hnutí Změna

2

1,96

11

Křesť demokr. unie - Čs. str. lidová

2

1,96

9

Nýrsko - všechny okrsky
Voliči
v seznamu

Vydané
obálky

Volební
účast v %

Odevzdané
obálky

Platné
hlasy

% platných
hlasů

3 816

2 188

57,34

2 188

2 171

99,22

Nýrsko - součty za všechny okrsky
Kandidátní listina

Platné hlasy

Kandidátní listina

Platné hlasy

číslo

název

celkem

v%

číslo

název

celkem

v%

1

Česká str. sociálně demokrat.

420

19,34

13

Suver. - Strana zdravého rozumu

9

0,41

2

Strana svobodných občanů

34

1,56

15

Strana Práv Občanů ZEMANOVCI

21

0,96

3

Česká pirátská strana

86

3,96

17

Úsvit přímé demokr. T. Okamury

127

5,84

4

TOP 09

225

10,36

18

Dělnic. str. sociální spravedlnosti

30

1,38

5

HLAVU VZHŮRU - volební blok

10

0,46

20

ANO 2011

406

18,70

6

Občanská demokratická strana

264

12,16

21

Komunistická str. Čech a Moravy

390

17,96

9

politické hnutí Změna

11

0,50

22

LEV 21 - Národní socialisté

3

0,13

10

Strana soukromníků ČR

2

0,09

23

Strana zelených

37

1,70

11

Křesť demokr. unie - Čs. str. lidová

92

4,23

24

Koruna Česká (monarch. strana)

4

0,18

PROMĚNY MĚSTA

Administrativní budova Okuly a most v Komenského ulici
v minulosti a dnes.

Uzávěrka pro zaslání příspěvků
do dalšího čísla je 20. listopadu.
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Z historie:
zaniklý nýrský kostel
(Dokončení z předchozího čísla)
Gilmetti v době stavby snad v Nýrsku bydlel, podle pramenů zde od roku 1709 vlastnil dva selské dvory. V té souvislosti je zmiňován i jeho syn Nikolaus. Mezi roky 1718 - 1721
přestavoval kostel v Javorné. Podílel se i na dalších stavbách
v Poběžovicích a v Čachrově, kde také roku 1730 zemřel.
Kostel 14. svatých pomocníků byl pak po dlouhá léta
středobodem náměstí. Na dobových fotografiích můžeme
spatřit četná slavnostní shromáždění, která se ve městě konala právě na tomto místě.
Kostel byl stižen požárem, při němž mu roku 1867 shořela střecha. Oheň vypukl 1. září v 9 hodin večer mezi čp. 88
a 87 a tyto domy včetně čp. 86 shořely. Zvony byly tehdy spuštěny pomocí lan, byly však velmi poškozeny. Zničeny byly i věžní hodiny. Novou střechu získal kostel až
v roce 1872, předtím byl provizorně zakryt prkny. Toho roku
20. února si obec stěžovala na patronátním úřadu v Bystřici, neboť obyvatelstvo Dolního Nýrska shledalo „že žádný
důvod neospravedlňuje takovýto postup úřadu (zřejmě liknavý), když křesťané nemohou být zvonem svoláváni k modlitbě
a zvony nemohou zaznít ani v případě požáru...“ Do věci se
vložil i tehdejší okresní hejtman, a tak na podzim roku 1872
byla opravena věž kostela a do ní vsazeny zvony nové, na jejichž odlití se použil materiál ze zvonů původních, zničených
požárem. Slavnostně posvěceny byly 20. října jmény Barbara a Walburga.
Roku 1901 věnovaly zbožné ženy z Nýrska kostelu
sochu Panny Marie Lurdské. Dosavadní umělecky zdařilá
socha Panny Marie, která byla do té doby uprostřed hlavního oltáře 14 sv. pomocníků, byla postavena na jeden z bočních oltářů a hodnotný hlavní oltář byl napříště ozdoben novou a zřejmě nepříliš vkusnou soškou. Na svátek sv. Petra
a Pavla byla tato soška slavnostně nesena procesím z farního
kostela sv. Tomáše. Pražský památkový úřad záležitost kriti-

zoval a sochy pak byly vráceny do původního stavu. Roku
1931 prošel kostel větší opravou, věžička byla opatřena novou plechovou střechou. Při té příležitosti byla vyňata krabička s pamětními písemnostmi, která sem byla uložena roku
1872. Písemnosti byly přepsány na stroji a byl sem vložen
nový pamětní list s přílohami v měděné schránce. „Kdopak jej bude jednou číst?“, poznamenal si tehdejší kronikář
Josef Blau.
Dnes víme, že kostelu bylo vyměřeno už jen málo času.
Již v roce 1962 se ve věci demolice obrátil Městský národní výbor (MěstNV) v Nýrsku na odbor školství a kultury Okresního národního výboru (ONV) v Klatovech, který vydal své kladné stanovisko k demolici 11. dubna téhož
roku. V červenci pak záležitost posoudilo Krajské středisko
státní památkové péče a ochrany přírody v Plzni, které ve
svém posudku uvedlo: „Kostel 14 sv. pomocníků v Nýrsku
na náměstí je barokní objekt z počátku 18. století, vysvěcený
roku 1712. Je památkou dle zákona 22/1958 Sb. a v poměrně dobrém stavebním stavu. Pokud bude mít MěstNV závažné důvody k jeho zbourání, musí požádat ministerstvo školství a kultury o sejmutí památkové ochrany. V tomto smyslu jsme již MěstNV při své návštěvě uvědomili. V případě demolice bylo by nutno rozhodnout o převezení mobiliáře, mezi kterým je gotická Pieta, barokní oltáře z počátku
18. stol. a lustr.“
Krajský národní výbor (KNV) v Plzni o postoji památkářů informoval téměř o rok později v květnu 1963 zdejší MěNV s tím, že demolice kostela bude povolena, jakmile bude opraven druhý kostel v Nýrsku. Představitelé MěNV se vzápětí obrátili opět na odbor školství a kultury ONV v Klatovech s dotazem, jak
mají ve věci sejmutí památkové ochrany postupovat a jak zajistit finanční prostředky na opravu kostela sv. Tomáše. 16. srpna 1963 adresoval zdejšímu
MěNV dopis referent odboru školství a kultury KNV
v Plzni Jaroslav Wiendl, kde slovo od slova napsal znění žádosti, jež měla být městem adresována ministerstvu kultury. Její znění pro zajímavost uvádím: „Rada městského národního výboru v Nýrsku žádá o sejmutí památkové ochrany nad
řím. katol. kostelem 14 sv. pomocníků na náměstí
v Nýrsku. Hodláme provést demolici tohoto kostela. Nutí nás k tomu důvody veřejného zájmu, neboť kostel je v desolátním stavu, ohrožuje bezpečnost občanů, narušuje dopravu a ruší estetický vzhled náměstí. Městský národní výbor plánuje na tomto místě zřízení parku. Kostel se nepoužívá
k bohoslužebným účelům již od roku 1945. Duchovní
správa řím. katol. církve neprojevuje o něj zájem, využívá zachovalého farního kostela v místě, který bude
v nejbližší době opravován. Náklady na opravu kostela
14 sv. pomocníků, jehož demolici navrhujeme, by byly
neúměrně vysoké a perspektivně nehospodárné. Podle
vyjádření odboru školství a kultury KNV se s opravou
uvedeného kostela ani perspektivně nepočítá...“
Stojí za povšimnutí, že kostel se během jednoho
roku octl z dobrého stavebního stavu ve stavu dezo-

látním, ohrožujícím občany. Není třeba dodávat, že v identickém znění byla ministerstvu kultury také žádost odeslána. Od památkové ochrany bylo upuštěno až 20. září 1966.
V dalších letech kostel zůstával na svém místě, což možná vzbudilo jistou naději zdejšího duchovního správce, který se na MěNV obrátil dopisem z 9. ledna 1969 se žádostí
o souhlas s provedením oprav na dolejším kostele. 25. února obdržel tuto odpověď: „Vzhledem k tomu, že v současné době projednávají otázku opravy uvedeného kostela nadřízené orgány, žádáme o laskavé posečkání do doby, nežli
bude tato záležitost vyřešena.“ Na to farář odpověděl obratem 27. února: „Váš přípis mne překvapil tak, že nevím,
jak si mám vysvětlit Vaše jednání. Jestliže bylo mezi jinými s Vámi dohodnuto, že dolní kostel na náměstí bude letos
opraven a již byl přislíben státní příspěvek na tuto opravu
a nějaký materiál je už připraven, jiný objednán, i pracovní
síly zjednány, pak žádané povolení bylo pouhou formalitou...
Biskupská konsistoř v Českých Budějovicích k opravě vybízí.
Proto znovu žádám o laskavý souhlas k této opravě.“ Odpověď MěNV se bohužel nezachovala, avšak 19. března 1969
adresovali jeho představitelé další dopis na ministerstvo kultury, z něhož je zřejmé, že bylo již připravováno nové architektonické řešení náměstí, změna územního plánu a s kostelem se zřejmě z „estetických“ důvodů (viz výše) nepočítalo.
Kostel vydržel na náměstí ještě čtyři roky do vlastní demolice 26. ledna 1973. Nýrsko tak přišlo o jednu ze svých
nečetných architektonických památek, jejíž podobu dnes
známe jen ze starých fotografií.
PhDr. Lenka Sýkorová
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KULTURNÍ AKCE
Turistické informační a kulturní centrum města
telefon: 376 571 616, e-mail: ic@mestonyrsko,
www.sumavanet.cz/icnyrsko
Otevírací doba
Po - Pá: 10.00 - 12.00, 13.00 - 16.00 hod.
Ve společenském sále městské knihovny

7. 11. od 18.00 hod. – Indie I. – filmový dokument Jany
Dvorské a Miloše Kašpara.
8. 11. od 18.00 hod. – Vernisáž výstavy Staré pohlednice.
8. 11. až 29. 11. – Staré pohlednice – výstava pohlednic ze
sbírky Jany Dvorské.
12. 11. od 14.00 hod. – Virtuální univerzita 3. věku
– 4. přednáška.
21. 11. od 18.00 hod. – Indie II. – pokračování dokumentu Jany Dvorské a Miloše Kašpara.
26. 11. od 14.00 hod. – Virtuální univerzita 3. věku
– 5. přednáška.
30. 11. od 17.00 hod. – Adventní věnce s Natálkou
Vítovcovou.

V Muzeu Královského hvozdu

15. 10. – 30. 11. – Josef Blau – život a dílo – výstava.

V KD-DDM

9. 11. od 14.00 hod. – Taneční – 6. lekce.
16. 11. od 19.00 hod. – Taneční – II. prodloužená.
23. 11. od 14.00 hod. – Taneční – karneval
23. 11. od 19.00 hod. – Změna je život – Travesti revue
Techtle mechtle.
30. 11. od 14.00 hod. – Taneční - 7. lekce.

V cukrárně Manuel na náměstí

8. 11. od 19.00 hod. – SAMHAIN – Keltský večer plný
poezie, moudrostí a nauk i vůně svařeného vína, předčítá
Soňa Křečanová.

Připravujeme

1. 12. od 14.00 hod. – Mikulášská merenda.
2. 12. od 16.00 hod. – 2. adventní čtení.
4. 12. od 15.00 hod. – Blešák.
5. 12. od 16.00 hod. – Čertovské rojení.

V městské knihovně

28. 11. od 16.00 hod. – 1. adventní čtení.

Turistické stezky získaly nové vybavení
Okolím Nýrska vede mnoho turistických tras, o jejichž
stav se stará Klub českých turistů Nýrsko. Opravuje a udržuje značení stezek, stará se o to, aby byly stezky stále průchodné a udržuje odpočinková místa na trasách.
V letošním roce byl na modrém vycházkovém okruhu
mezi Bystřicí nad Úhlavou a Hadravou usazen nový poválkový chodník dlouhý více než 20 metrů.
Mezi Dešenicemi a Matějovicemi, kudy vede zelená turistická značka, byla přes Dešenický potok položena nová
dřevěná lávka. Nové vybavení turistických stezek by nebylo

Nový poválkový chodník.

možné nainstalovat bez výrazné pomoci Technických služeb
města Nýrska. Tímto děkujeme
pracovníkům TS a panu řediteli J. Hladíkovi za dlouhodobou
spolupráci a pomoc při údržbě
turistických stezek a vycházkových okruhů okolím Nýrska.
Josef Mayer,
předseda KČT Nýrsko Stará lávka.
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