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Září 

V září, v září 

slunce září, 

podzim bude     

v kalendáři, 

žlutou barví to-

poly, 

děti jdou zas do 

školy, 

ať se jim tam 

dobře daří. 

V září, v září 

slunce září, 

podzim bude     

v kalendáři, 

draky zas pustí-

me, 

jablíčka si skli-

díme, 

všichni už se 

moc těšíme. 
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Opravy ulic 

Aktuálně z radnice 

(red) 

Nový tajemník města Nýrska 

(red) 

Žižkova ulice 

Na počátku srpna začala tolik očekávaná oprava 

Žižkovy ulice. Rekonstrukce je rozdělena do dvou 

etap, v první etapě bude opravena část ulice od Hu-

sovy po Komenského, v druhé pak od Komenského 

k Baarově ulici. Celá realizace obou etap bude do-

končena v letních měsících příštího roku. Součástí 

rekonstrukce je výměna hlavního vodovodního řadu 

a vodovodních přípojek k hranici pozemku, dále 

také nové připojení tří objektů na plyn. Vyměněno 

bude rovněž veřejné osvětlení, které bude protaženo 

do části Nerudovy a Baarovy ulice. Na závěr rekon-

strukce dojde k přeložení elektrického vedení ze 

vzduchu do země. 

Žižkova ulice 

Nádražní ulice 

V polovině měsíce srpna začala již dříve avizovaná 

oprava Nádražní ulice. Bylo zde nutno odfrézovat 

asfalt v celé šíři, v lokálních částech komunikace 

bylo provedeno zhutnění a dosypání jednotlivých 

podkladových vrstev. V poslední fázi bylo provede-

no zaasfaltování celé ulice. Náklady na opravu se 

vyšplhaly do výše 1,281 milionu korun včetně 

DPH. 

V červenci opustila na vlastní žádost pozici tajemníka 

úřadu Blanka Kinská. Za práci pro naše město děkuje-

me. Ve výběrovém řízení uspěl Josef Necuda, který do 

té doby zastával pozici vedoucího investičního odboru. 

Na doporučení výběrové komise požádal starosta města 

o souhlas s jeho jmenováním. Na základě tohoto sou-

hlasu byl dne 31. srpna Josef Necuda jmenován tajem-

níkem našeho úřadu s účinností od 1. září tohoto roku.  

Josef Necuda se narodil v roce 1972 ve Strakonicích. 

Po ukončení vysokoškolských studií v roce 2000 začal 

pracovat ve společnosti ŠKODA Klatovy s. r. o. jako 

samostatný referent prodeje, kde si osvojil své obchod-

ní zkušenosti i práci v kolektivu. O tři roky později na-

stoupil do společnosti Stavební podnik Klatovy a. s. na 

pozici vedoucího technického oddělení, kde řídil a ko-

ordinoval patnáct specialistů. Mezi jeho další úkoly 

patřila závěrečná příprava nabídek po technické strán-

ce, prohlubování obchodní spolupráce se stálými zákaz-

níky a v neposlední řadě vyhledávání nových obchod-

ních partnerů. Od roku 2006 zastával pozici projektové-

ho manažera pro město Nýrsko, kde připravoval pro-

jekty včetně zajištění stavebního povolení, přípravu      

a samotnou realizaci prostřednictvím subdodavatelů      

a závěrečné vyhodnocení realizovaných investic města 

Nýrska, které jsou financovány z rozpočtu města nebo 

dotačních titulů strukturálních fondů, národních zdrojů 

a krajských dotačních programů. Při této práci si osvojil 

znalost zákona o obcích včetně souvisejících předpisů 

ve vztahu k fungování státní správy. Nově jmenované-

mu tajemníkovi přejeme hodně úspěchů v nové funkci. 

 

Nádražní ulice 

„Prší-li hodně v září, vesele se sedlák tváří.“ „Po teplém září zle se říjen tváří.“ 
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Aktuálně z radnice 

Oznámení o době a místě konání voleb na území města Nýrska  

pro volbu do zastupitelstva krajů a Senátu Parlamentu České republiky 

pokračování na str. 4 

Zrušené posvícení 

Bouřlivou diskusi vyvolalo rozhodnutí zastupitelů měs-

ta o zrušení stánkového prodeje a poutových atrakcí, 

které každoročně provázejí nýrské posvícení. Proto 

jsem se rozhodl toto rozhodnutí okomentovat v tomto 

čísle Nýrských novin. 

Vedení města odvedlo v období jara velké penzum prá-

ce a přijalo celou řadu rozhodnutí, o kterých mnozí dis-

kutující nemají ani ponětí. Přes poměrně chaotické při-

jímání opatření na centrální úrovni se nám podařilo za-

jistit prakticky bezproblémový chod města. Zhruba 

dvacítka nakažených v tomto období byla poměrně 

dobrým výsledkem.  

I v současné době, kdy opět sledujeme manévry 

s vyhlašováním jednotlivých opatření a jejich jepičí 

život, se snaží vedení města spolu se zastupiteli rozho-

dovat co nejzodpovědněji a samozřejmě i s ohledem na 

známé informace. Z těch vyplývá, že můžeme očekávat 

zhoršení dnešní, ne úplně dobré situace v oblasti naka-

žených covidovou infekcí.  

Ne se všemi přijímanými opatřeními proti šíření nákazy 

je možné souhlasit, nicméně to základní zůstává. Roze-

stupy a hygiena každého jednotlivce. Vzhledem 

k tomu, že ani jedno, ani druhé nelze v průběhu pobytu 

mezi stánky a na atrakcích zajistit, bylo přijato tolik 

diskutované rozhodnutí.  

Pořadatelé ostatních akcí pořádaných v průběhu posví-

cení se budou řídit pravidly platnými pro daný prostor  

a charakter akce. Jednodušeji řečeno, výstavy budou 

probíhat s omezeným počtem účastníků v prostorách 

výstavišť a pořadatel pouťové zábavy se bude řídit naří-

zeními určenými ministerstvem zdravotnictví pro vnitř-

ní prostory. 
Miloslav Rubáš 

starosta 

Rozhodnutím prezidenta republiky uveřejněným ve 

Sbírce zákonů ČR pod č. 169/2020 Sb. bylo dne 9. 

dubna 2020 vyhlášení voleb do Senátu Parlamentu 

České republiky a vyhlášení voleb do zastupitelstev 

krajů. 

Kdy můžete volit? 

Volby do Senátu Parlamentu České republiky a do za-

stupitelstev krajů: 

v pátek dne 2. října 2020 od 14.00 do 22.00 hodin 

v sobotu dne 3. října 2020 od 08.00 do 14.00 hodin 

Kde budete volit? 

Volební okrsek č. 1: 

volební místnost: Městský úřad, Náměstí 122,      340 

22 Nýrsko – malá zasedací místnost  

- pro voliče s trvalým pobytem v Nýrsku ulice: Dobrov-

ského, Domažlická, Erbenova, Hodousická, Chodská, 

Kaplířova, Klatovská, Křižíkova, Luční, Nádražní, Ná-

městí, Raisova, Riegrova, Rybářská, Strážovská, Škol-

ní, U Banky, U Radnice, Úzká, V Lukách, Vrchlického, 

neurčená ulice - čp. 853, 864, 927, 603,  949 

Volební okrsek č. 2: 

volební místnost: Kulturní dům, Prap. Veitla 23,   

340 22 Nýrsko  

- pro voliče s trvalým pobytem v Nýrsku ulice: Jahodo-

vá, Jiráskova, Klostermannova, Kpt. Kufnera, 

K Zahradám, Milenecká, Práce, Prap. Veitla, Sídliště I, 

Sídliště II, Vančurova, Thámova,      U Koupaliště, ne-

určená ul. – čp. 778, čp. 932 

- pro voliče s trvalým pobytem ve Staré Lhotě 

Volební okrsek č. 3: 

volební místnost: Základní škola, Komenského 250, 

340 22 Nýrsko  

- pro voliče s trvalým pobytem v Nýrsku ulice: Baaro-

va, Boženy Němcové, Československých legií, Dvořá-

kova, Elišky Krásnohorské, Havlíčkova, Husova, 

K Cihelně, Karla Čapka, Karla Hynka Máchy, Kolláro-

va, Komenského, Mikoláše Alše, Nerudova, Palackého, 

Petra Bezruče, Pod Lesem, Smetanova, Šmilovského, 

Šumavské nábřeží, Tylova, Tyršova, Žižkova, neurčená 

ulice - čp. 915, čp. 926,        čp. 964, čp. 976, čp. 979  

Volební okrsek č. 4: 

volební místnost: Bystřice nad Úhlavou čp. 31 – 

hasičská zbrojnice  

- pro voliče s trvalým pobytem v Bystřici nad Úhlavou, 

Starý Láz 

Volební okrsek č. 5: 

volební místnost: Hodousice - společenská místnost 

Na Řáholci  

- pro voliče s trvalým pobytem v Hodousicích a Blatech 

Volební okrsek č. 6: 

volební místnost: Zelená Lhota - hasičská zbrojnice 

- pro voliče s trvalým pobytem v Zelené Lhotě  
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Kdo může volit a za jakých podmínek? 

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže 

svoji totožnost a státní občanství České republiky, a to 

platným občanským průkazem, nebo cestovním pasem 

České republiky, a dosáhl alespoň druhý den voleb do 

Senátu Parlamentu České republiky a voleb do zastupi-

telstev krajů věku nejméně 18 let. Volič musí mít plat-

ný trvalý pobyt v obci, která náleží do územního obvo-

du kraje.  

 

Způsob hlasování 

Po opuštění prostoru určeného pro vložení hlasovacího 

lístku do úřední obálky vloží volič tuto obálku 

s hlasovacím lístkem před okrskovou volební komisí 

do volební schránky. 

Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. 

S voličem, který nemůže sám vybrat hlasovací lístek 

pro zdravotní postižení nebo z jiných důvodů, nemůže 

číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro vlože-

ní hlasovacího lístku do úřední obálky přítomen jiný 

volič, nikoli však člen okrskové volební komise, a voli-

čem vybraný lístek za něj vložit do úřední obálky         

a popř. i úřední obálku vložit do volební schránky. 

 

Přenosná volební schránka  

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravot-

ních důvodů, obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou 

volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební 

místnost, a to pouze v územním obvodu volebního 

okrsku, pro který byla okrsková volební komise zříze-

na. V takovém případě okrsková volební komise vyšle 

k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, 

úřední obálkou a hlasovacími lístky. Při hlasování po-

stupují členové volební komise tak, aby byla zachová-

na tajnost hlasování. Mimo území České republiky nel-

ze do přenosné volební schránky hlasovat.  

O přenosnou volební schránku mohou voliči požádat 

před konáním voleb Městský úřad v Nýrsku na tel. čís-

le 376 555 611. 

Jak získáte hlasovací lístky? 

Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede 

dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič mů-

že obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti. 

 

Informace pro voliče v karanténě/izolaci z důvodu 

onemocnění covid-19 

24. srpna 2020 nabyl účinnosti zákon č. 350/2020. Zá-

kon je určen pro osoby, jimž nařídila karanténu nebo 

izolaci z důvodu onemocnění covid-19 krajská hygie-

nická stanice nebo praktický lékař. Zákon též umožní 

hlasování voličům umístěným v zařízeních, která byla 

rozhodnutím krajské hygienické stanice uzavřena. 

Pro tuto skupinu voličů se zavádí tři možnosti zvláštní-

ho způsobu hlasování: 

1. Hlasování z motorového vozidla u volebního stano-

viště (tzv. drive-in hlasování) - tato volební stanoviště 

budou zřízena pro každý okres, bude jich tedy 78. Sta-

noviště budou uzpůsobena pro průjezd motorového 

vozidla, jejich vybavení zajistí armáda. Takto může 

volič hlasovat ve středu ve volebním týdnu od 7 do 15 

hodin. 

2. Hlasování v pobytovém zařízení sociálních služeb, 

které bylo uzavřeno - pokud krajská hygienická stanice 

nahlásí uzavřená zařízení na svém území krajskému 

úřadu, ten do nich vyšle speciální komisi pro hlasování. 

Takto hlasovat bude možné od čtvrtka volebního týdne 

od 7 hodin do pátku volebního týdne do 18 hodin. 

3. Hlasování do zvláštní přenosné volební schránky - 

pokud občan v nařízené karanténě či izolaci nemůže 

využít drive-in hlasování, může do čtvrtka volebního 

týdne do 20 hodin oznámit krajskému úřadu, že žádá 

příjezd speciální volební komise. Tuto komisi budou 

tvořit členové drive-in týmu a přijedou s přenosnou 

volební schránkou za občanem domů. Toto hlasování 

bude probíhat od pátku volebního týdne od 7 hodin do 

soboty volebního týdne do 14 hodin. 

Další informace získáte z letáku, který bude vložen 

do obálky společně s hlasovacími lístky. 
(red) 

pokračování ze str. 3 

Aktuálně z radnice 

(red) 

Komerční banka 

 
Po obdržení informací o uzavření pobočky Komerční 

banky v našem městě proběhlo na začátku července 

jednání starosty města Ing. Miloslava Rubáše, Ing. 

Václava Štera (ředitel klatovské Komerční banky)       

a Ing. Lenky Dvořákové (ředitelka divize západ Ko-

merční banky) o znovuotevření naší pobočky. Na za-

čátku měsíce září obdržel starosta města informaci, že 

pobočka bude znovu otevřena od druhé poloviny měsí-

ce září, a to vždy každé pondělí a pátek .  
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Pečovatelská služba 

Pečovatelská služba 

(red) 

Pečovatelská služba znamená pro desetitisíce čes-

kých seniorů a osob se zdravotním postižením mož-

nost, jak co nejdéle zůstat v domácím prostředí,       

a přesto získat potřebnou péči. Ne jinak je to              

i v našem městě. Pro více informací pro vás, naše 

občany, jsem si dovolila vyzpovídat vedoucí pečova-

telské služby Martu Melicharovou. 

Již druhým rokem se sídlo pečovatelské služby na-

chází na novém místě. Jak jste vy i vaše kolegyně se 

zázemím spokojené?  

„Většina ze stávajících pečovatelek nastoupila do za-

městnání již do nového sídla v Klatovské ulici a se zá-

zemím jsme naprosto spokojené.“  

 

Kolik pečovatelek v tuto chvíli tvoří váš tým?  

„V současné době tvoří náš tým šest pracovnic. Ještě 

koncem června byly zaměstnány pouze dvě pečovatel-

ky na plný pracovní poměr a nebylo možné zprostřed-

kovat individuální péči všem klientům. Z těchto důvodů 

byla počátkem července přijata další pracovní síla na 

plný pracovní poměr. S počtem a složením pracovního 

týmu jsem maximálně spokojena.“ 

 

Došlo tedy k nárůstu klientů za tyto dva měsíce? 

„Ano. Za uplynulé dva měsíce bylo přijato množství 

nových žádostí a vydáno více než padesát dodatků 

upravujících nebo rozšiřujících služby v již běžících 

žádostech.  Za zásadní považuji to, že nejde pouze        

o nárůst klientely (ten se může měnit každým dnem), 

ale zejména o zkvalitnění služeb, kdy pečovatelka může 

věnovat klientům více individuální péče, tolik potřebné 

zejména u osamělých a nepohyblivých jedinců.“ 

 

Jaké poskytujete úkony a hradí je zdravotní pojiš-

ťovna? 

„Poskytujeme pomoc pří úkonech osobní hygieny, po-

moc při péči o vlasy a nehty, donášku a dovoz oběda, 

nákupy, pochůzky, úklid, pomoc při přípravě jídla        

a pití, ale také poskytujeme celkovou péči seniorům při 

návratu  z nemocničních zařízení v jejich domácím pro-

středí. Informace lze nalézt na stránkách městského 

úřadu, osobně v kanceláři Pečovatelská služba Nýrsko, 

popř. na Odboru sociálním a zdravotním ve Strážovské 

ulici. Zdravotní pojišťovna tyto úkony nehradí. 

S úhradou našich služeb může pomoci příspěvek na 

péči. Zajišťujeme pomoc při vyřízení této dávky.“ 

 

Zajišťujete donášku obědů? Nabízíte výběr z více 

jídel? Je možná speciální dieta, např. pro diabetiky? 

„Dovážíme obědy ze tří vývařoven v Nýrsku a blízkém 

okolí. Celkem si klienti mohou vybrat od jednoho do 

pěti jídel dle možností vývařovny. Nabídka dietního 

stravování není možná. Obědy byly rozváženy i během 

nouzového stavu v České republice a jsme schopny 

v podobných situacích okamžitě zprostředkovat tuto 

službu i pro nové zájemce.“ 

 

Rozvážíte obědy i o víkendech? 

„Ano. Od 1. září tohoto roku budeme rozvážet obědy 

osamělým a zdravotně znevýhodněným seniorům          

i o víkendech.“ 

 

Poskytujete služby i ve večerních hodinách a o ví-

kendu? 

„S výjimkou již zmiňované dovážky a donášky oběda 

neposkytujeme služby ve večerních hodinách ani o ví-

kendu. Je možné, že do budoucna budeme uvažovat     

o zajištění péče i v těchto případech.“ 

 

V jakém čase poskytujete dopravu k lékaři a je mož-

né si objednat i doprovod pečovatelky? 

„Převoz klienta a doprovod pečovatelky nejen k lékaři, 

ale i na poštu, do banky, na úřady, do informačního 

centra, do knihovny apod. je možný vždy ve všední dny 

od 7:00 do 15:30.“ 

Děkuji za rozhovor. 
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DOZP Bystřice nad Úhlavou 

Městská knihovna 

Mimořádná situace v Domově Bystřice (DOZP) 

Všichni víme, že nejen naše zařízení bylo během po-

sledních měsíců pod tlakem koronavirových událostí. 

Každá krize někdy skončí, každá epidemie přejde. Naši 

zaměstnanci, nejen pečovatelky, zdravotní sestry, ale    

i všichni ostatní pracovníci, kteří zajišťovali funkčnost 

nezbytných provozů v kuchyni, prádelně, úklidu, pro-

vozu či v kancelářích, byli v každodenním kontaktu      

s těmi nejslabšími a nejzranitelnějšími − našimi klienty. 

Těmi, kteří byli odříznuti od svých blízkých, těmi, kteří 

prožívají strach a obavy.  

Dodržování  nastavených opatření bylo klíčovým ak-

tem ohleduplnosti k těm, jejichž životy nákaza ohrozit 

může. Epidemie a přijatá opatření omezily náš 

„plnohodnotný“ život a mohly přivodit finanční potíže. 

Každý problém má ale své řešení. To přijde na řadu, až 

se s nákazou vypořádáme. První vlnu Domov Bystřice 

a jeho zaměstnanci i obyvatelé zvládli, co nás čeká dál, 

nevíme…. 

Náš organismus dokázal snést velkou míru zátěže         

a nepohodlí. Pro lidstvo to není nic neobvyklého, jen 

jsme na to trochu zapomněli. Je normální nemít se 

vždycky jen dobře. Bylo velmi důležité aktivně praco-

vat na svém klidu a dobré náladě. Tak jako vás dokážou 

strhnout negativní emoce a špatné zprávy, dokážou to    

i ty pozitivní a dobré.  

Je důležité nejen v této době být k sobě laskaví a nehle-

dat viníka, i když je to přirozené. Většina lidí skutečně 

nechce nikoho vědomě nakazit. Hledali jsme způsob, 

jak být platní druhým. Ne vždy se to podařilo, u někte-

rých se projevil egoismus, který  vlastně potvrdil jen to, 

co o sobě už dávno víme, někteří příjemně překvapili.  

Chtěla bych poděkovat nejen svým kolegům, ale i li-

dem mimo naše zařízení za jejich odhodlání, sílu, práci 

a nasazení. Lidem, kteří Domovu Bystřice poskytli 

hlavně v počátcích krize psychickou, ale i materiální 

podporu ve formě ušitých bavlněných roušek, dezinfek-

ce a ochranných pracovních pomůcek. Děkuji za po-

chopení a respektování opatření, jedná se o dočasná 

opatření s cílem ochránit nejen zaměstnance, vaše rodi-

ny, ale i uživatele Domova Bystřice. Opatrujte se a drž-

te se.  

Kateřina Šimková 

ředitelka DOZP 

Soutěž probíhá od   1. září do 

30. listopadu 2020                  

v Městské knihovně Nýrsko. 
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Hasiči 

Zahrádkáři 

Výstava denivek 

Rozšíření parkoviště před hasičskou zbrojnicí 

První srpnový víkend se konala v nýrské moštárně výsta-

va květin denivek, a to zejména výpěstky kultivarů Pavla 

Nováka, pěstitele v mezinárodním měřítku. 

Výstava se však netýkala pouze denivek se spoustou no-

vinek v neuvěřitelných barevných kombinacích a velkém 

počtu odrůd. Součástí výstavy byl i prodej přebytků nejen 

již zmíněných denivek, ale také tulipánů, gladiolů, kroku-

sů, lilií i ocúnů. Po celou dobu výstavy probíhalo odbor-

né poradenství. Mnozí obdivovatelé a pěstitelé těchto 

květin objednávali kultivary i pro své pěstování. Výstava 

splnila svůj záměr, návštěvníci byli spokojeni a kladné 

ohlasy jsou toho důkazem. 

Naďa Pellerová 
Český zahrádkářský svaz 

Před domem sousedícím s hasičskou zbrojnicí byla již 

několik let nevyužívána zahrádka, na kterou už nebyl 

moc pěkný pohled vzhledem k tomu, jak byla zarostlá. 

Po dohodě s městem a nájemníky došlo k rozhodnutí 

tuto zahrádku zrušit a prodloužit parkoviště před hasič-

skou zbrojnicí. Tuto úpravu celé plochy jsme si pro-

vedli vlastními silami. Získali jsme tak větší prostor 

pro umístění aut a kol ve chvíli, kdy máme vyhlášený 

poplach. Ti, kteří situaci znají, ví, že v tu chvíli byla 

hasičárna vždy ze všech stran obklopena auty jednotli-

vých hasičů. Takto jsme získali místo pro další dvě až 

tři auta přijíždějících hasičů. Vím, že někoho možná 

udiví, proč je na toto parkoviště zakázán vjezd ostatním 

řidičům, ale je to pro jejich dobro. Pokud by totiž par-

kovali na tomto parkovišti ve chvíli, kdy by došlo 

k výjezdu, jejich auto by zůstalo zablokované auty 

hasičů, kteří přijeli na výjezd, a protože si někteří v té 

rychlosti nechají klíče v kapse a odjedou k zásahu, ne-

byla by pak žádná šance se zaparkovanými auty odjet. 

Pokud by se jednalo o delší zásah, např. u nějakého 

rozsáhlejšího požáru, mohlo by tam vozidlo takového 

řidiče zůstat zablokované klidně až do druhého dne. 

Nicméně musím konstatovat, že naprostá většina řidičů 

poslední dobou zákaz vjezdu na tuto plochu respektuje, 

za což jim chceme poděkovat. 

Jan Kolář 

jednatel SDH Nýrsko 

Beseda s Liborem Markem  „Putování od hradu Pajrek k hradu Klenová“ proběhne 
1. října od 18.00 hodin v sále Městské knihovny Nýrsko. Vstupenky v předprodeji      

v Informačním centru Nýrsko. Bonusem pro vás bude povídání o zřícenině hradu 
Starý Herštejn. 
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Městské kulturní středisko  

Foto: Soňa Nováková 

Sobotní muzika na náměstí 

(red) 

Sport 

Jana Pešková, Městské kulturní středisko 

Jak již mnozí z vás zaznamenali, 16. prosince loňského 

roku bylo usnesením zastupitelstva zřízeno Městské 

kulturní středisko Nýrsko, organizační složka města, za 

účelem pořádání kulturních, vzdělávacích a společen-

ských akcí. 

Naplánovaná divadelní představení, besedy, květnové 

oslavy osvobození, červnový koncert na náměstí a další 

akce byly bohužel přerušeny kvůli pandemii virové 

choroby covid-19.  

Po dlouhém očekávání, jak bude probíhat rozvolňování 

v letních měsících,  jsme konečně mohli zrealizovat 

několik měsíců plánovanou „Sobotní muziku na náměs-

tí“. Proto mi dovolte k této akci napsat pár slov. 

Zhruba 250 nadšenců neodradilo ani tropické počasí       

a přišlo si 1. srpna poslechnout koncert dvou muzikálo-

vých hvězd, Magdy Malé a Bohuše Matuše. Jak účinku-

jící popsat – hvězdy bez hvězdných manýrů. Že mají 

hlasy jako zvon, jsem věděla, ale nejvíce mě překvapila 

skromnost. Žádné nepřiměřené požadavky, žádná speci-

ální přání. Skromnost a empatie. A hlavně stálý úsměv 

na tváři a slova díků při jakékoli drobnosti, která za dí-

ky ani nestála. To je Magda Malá a Bohuš Matuš. 

Po nich následovala další vlna skvělé hudby známé nýr-

ské kapely CHAI. Kluky z kapely zřejmě často potká-

váte v našem městě, ale jací jsou v backstage? Jako na 

pódiu. Bezprostřední, energičtí, veselí. Prostě pohodáři. 

Na závěr by mělo zaznít pár slov díků. 

První patří zaměstnancům Technických služeb města 

Nýrska. Díky jejich ochotě, vstřícnosti, pracovitosti      

a týmovosti vše klaplo „na první dobrou“! Postavili 

pódium, stany, zázemí a zajistili občerstvení. Odvedli 

kus dobré práce a už se těším na realizaci příprav při 

koncertu Olgy Lounové 4. 9. 2020.  

Vděčnost patří také členům SDH Nýrsko, kteří se podí-

leli na občerstvení a dohlíželi na bezpečnost návštěvní-

ků. Městská policie zajistila bezkonfliktní příjezd a par-

kování účinkujících a ostatních spolupořadatelů. 

Café Oliver a restaurace Ludus skvěle obstály 

v přípravách drinků a drobného pohoštění.  

RC modely 

Již po několikáté se v areálu bývalých kasáren v Nýrsku 

konaly závody RC modelů v měřítku 1:10. Ty první 

v letošním roce proběhly za krásného slunečného a tep-

lého počasí v sobotu 27. června. Závody jsou rozděleny 

do tří kategorií - junioři do 15 let, dospělí 4 WD (tzn. 

náhon 4×4, tedy všechna kola) a dospělí 2 WD (tzn. 

pohon pouze na jednu nápravu). Prvního letošního zá-

vodu se zúčastnilo 27 jezdců.  Nástrahy devíti rychlost-

ních zkoušek v délce od 300 až po 600 metrů, které ve-

dly po asfaltu i po hrubém betonu, projeli všichni jezd-

ci. Dle organizátorů to byl velmi vydařený závod          

a všichni se zajisté těší na další závody v tomto roce. 
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Národopisný spolek 

Spisovatel Josef Holub 

130 let od založení nýrského hřbitova 

(red) 

V úterý 28. července přivítal starosta města na měst-

ském úřadě Dr. Steinbrennera, který informoval o pří-

pravě projektu na obnovu historického kříže na starém 

hřbitově v Nýrsku. Z důvodu uskutečnění opravy poda-

lo krajanské sdružení rodáků žádost do Česko-

německého fondu budoucnosti, který by mohl celou 

akci podpořit zhruba 50%. Oprava bude realizována 

v příštím roce a veřejnosti bude opravený kříž předsta-

ven u příležitosti 131. výročí založení hřbitova. 

V letošním roce tedy uplynulo 130 let od založení to-

hoto hřbitova. I když mnoho informací o založení bo-

hužel není známo, ty nejdůležitější se dochovaly. 

V pamětní knize Farního úřadu Nýrsko Liber Memora-

bilium eclesiae et Parochiae Neurensis z roku          

1883 – 1966 je zápis o založení nového hřbitova, zatím 

však tato kniha nebyla nalezena. Vycházíme tedy ze 

zápisu v kronice města Nýrska, kde kronikář Josef 

Blau na tuto událost odkazuje. Blau píše, že od roku 

1886 probíhají jednání ohledně rozšíření stávajícího 

katolického farního hřbitova. Do té doby byl hřbitov 

pouze v prostoru kolem kostela ohrazený kamennou 

zdí. Práce na rozšíření začaly 28. května roku 1890      

a 20. října toho samého roku byl slavnostně otevřen. 

Na tomto hřbitově jsou pohřbeni občané Nýrska i okol-

ních vesnic, například z Hodousic, Starého Lázu, Bys-

třice či Staré Lhoty. Je zde však pohřbeno také mnoho 

známých osobností, například maminka spisovatele 

Jindřicha Jindřicha Marie Anna Jindřichová, manželka 

učitele a historika Josefa Blaua Barbora (rozená Jindři-

chová), nýrský farář Jakub Kubernát, držitel čestného 

kříže 3. třídy, který obdržel od knížete Hohenzollerna, 

a mnoho dalších. Jakub Kubernát spravoval farnost 

v letech 1883 – 1910, tzn. v období rozšiřování hřbito-

va a také v roce 1908, kdy Ferdinand Staeger zhotovil 

fresky v místním kostele. Na jedné z nich je právě Ja-

kub Kubernát. 

Josef Holub se narodil v Nýrsku roku 1926 a prožil zde 

dětství. Vystudoval učitelský ústav v Prachaticích. Ve 

válce, kterou strávil částečně na frontě a částečně         

v zajetí, se mu podařilo nakrátko vrátit do Nýrska. Po 

válce se jeho domovem stalo Švábsko. Na sklonku ži-

vota se věnoval archivářství a literární tvorbě. Zemřel   

v Grabu  v roce 2010. 

Holubovo literární dílo je laděno autobiograficky, děj 

se odehrává v okolí Nýrska. Nejznámější je trilogie 

Červený Nepomuk, Bonsácká doba a Pašeráci. Holu-

bův autentický čtivý styl zaměřený jak na dětského 

čtenáře, tak na dospělého bibliofila oslovuje příznivce 

knih na celém světě. Romány byly vydány v mnoha 

zemích, např. USA, Nizozemí, Itálii, Japonsku, a získa-

ly několik prestižních ocenění. V některých státech se 

Červený Nepomuk dostal do školních osnov. Malou 

výstavku tohoto spisovatele si můžete prohlédnout 

před vstupem do Městské knihovny v Nýrsku. 

Jana Bečvářová  
národopisný spolek 
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Příroda 

(red) 

Vlaštovka obecná 

Bystřice 

Někdo by řekl, že černý frak je výsadou pánů… 

Jmenuji se Vlaštovka obecná a u nás v hnízdě nosíme 

černý fráček všichni. Mám elegantní dlouhé úzké šosy, 

k tomu bílou košilku, která na bříšku prosvítá. Čelo, 

bradu a hrdlo máme červené a v kombinaci s černou     

a bílou nám to moc sluší.  

Když se v dubnu jako poslové jara vrátíme z jižní Afri-

ky, věnujeme se stavbě hnízda. Stavíme si mističku 

z hliněných, slinami slepených hrudek, kterou přilepí-

me pod strop nějaké budovy. Nejraději máme chlévy, 

kde létá hodně hmyzu. Pokud najdeme loňské hnízdo, 

pouze ho opravíme. 

Já si potom hotové hnízdo vystelu stébly a peřím, snesu 

do něj 3 – 6 vajíček a 14 dní je zahřívám. Vlaštovičky 

pak tři týdny krmíme létajícím hmyzem, vždycky dáme 

jednu porci jednomu mláděti. Přilepšujeme jim ještě 

dva týdny poté, co opustí hnízdo. Prázdné hnízdo si 

znovu upravím a snesu do něj nová vajíčka. 

Náš život mohou ohrozit dlouhotrvající deště, kdy nelé-

tá hmyz a my potom trpíme hlady. Další nebezpečí 

nám hrozí od některých dravých ptáků a bohužel také 

od lidí. Obzvlášť na našich zimovištích, kam odlétáme 

na přelomu září a října. 

Už koncem léta nás můžete vidět, jak posedáváme na 

drátech, jedna vlaštovka vedle druhé, a vesele švitoří-

me. Nakonec se všechny zvedneme a společně odlétá-

me zpátky do jižní Afriky. 

Pírko 

Bystřická traktoriáda 

Opět po roce se 15. srpna konal již 12. ročník Bystřické 

traktoriády, která se opět náramně vydařila i navzdory 

občasným dešťům. Díky blátu byla trať divácky atrak-

tivní, závodníci bojovní a pořadatelé k neutahání. 

V šesti kategoriích se představilo celkem 58 jezdců, 

mezi nimiž byly i dvě ženy. Na všechny závodníky 

čekala dvě soutěžní kola s velkým množstvím zatáček  

i vody.  První kolo bylo jako vždy doplněno o doved-

nostní disciplíny, jako například slalom mezi sudy, 

couvání po pražci a další. Přestávku před startem dru-

hého kola vyplnily módní přehlídkou modelky z JM 

models Klatovy. Po celý den byla k vidění historická i 

současná zemědělská technika firmy Agrowest Klatovy 

a Nevia Staňkov, svou stavební techniku představil 

Daniel Kolář a nechyběla ani výstava veteránů. Ve ve-

černích hodinách k tanci a poslechu zahrála skupina 

Arest a Kabát revival. V přestávce mohli návštěvníci 

zhlédnout velkolepou ohnivou show Samotářů 

z Horšovského Týna. Pořadatelé děkují všem sponzo-

rujícím firmám, bez kterých by se traktoriáda nemohla 

pořádat. Velký dík patří i přátelům a kamarádům za 

pomoc při přípravách i v průběhu celé akce. Poděková-

ní patří také Technickým službám města Nýrska za 

technickou pomoc. 
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Tělovýchovná jednota Nýrsko 

Příměstské tábory 

Tři týdny plné pohybu a zajímavých zážitků nabídly 

dětem příměstské tábory, které o letošních prázdninách 

opět připravila Tělovýchovná jednota Nýrsko. Ani 

chladnější počasí nebo déšť malé sportovce neodradily. 

Již řadu let je velmi oblíbený In-line tábor, který má 

své stálé účastníky. Proto si pro ně letos vedoucí připra-

vili výlety na bruslích po okolí Nýrska i Klatov. Za čty-

ři dny najely děti okolo 80 km, podívaly se třeba do 

Hadravy, Bystřice nebo do Svrčovce a Švihova. Na 

krkolomném sjezdu z kopce u Tajanova si vyzkoušely 

různé techniky brzdění, ať už použití brzdy na bruslích, 

úskok do trávy nebo plužení a jiné.   

Naši „plaváčci“ si letos teplého počasí moc neužili,       

i přesto navštěvovali místní koupaliště, kde se učili po-

tápět, bezpečně se pohybovat ve vodě, užili si různé hry 

i celotáborovou soutěž. Příjemným zpestřením týdenní-

ho programu byl výlet do Sušice, kde děti navštívily 

ostrov Santos a dováděly v krytém bazénu.  

Letošní rok jsme pro děti připravili novinku – Výletní-

ček. V průběhu tábora se děti podívaly na Farmu Mou-

lisových, kde si vyzkoušely, jak se dříve mlátilo obilí 

cepem nebo stloukalo máslo v máselnici. Svoji sílu          

a obratnost si vyzkoušely na lezecké stěně v Sušici. 

Nechyběl ani výlet do okolí Nýrska nebo den plný her        

a zábavných soutěží. Celý cyklus táborů jsme jako kaž-

dý rok zakončili Atleťáčkem. S dětmi jsme navštívili 

zříceninu hradu Pajrek, hráli různé hry, běhali a skákali. 

Z každého tábora si děti odnesly na památku vlastno-

ručně vyrobené tričko, diplom a malou odměnu. Věří-

me, že děti prožily spoustu hezkých zážitků, a těšíme se 

s nimi na shledanou příští rok! 

Soňa Hladíková 
za kolektiv  pořadatelů a lektorů TJ Nýrsko 

FK Okula Nýrsko 

Příměstský fotbalový kemp 

Ve dnech 17. - 21. srpna se konal příměstský fotbalový 

kemp FK Okula Nýrsko, kterého se zúčastnilo 18 dětí 

ve věku od 6 do 10 let. V rámci kempu si nýrští talenti 

zlepšovali své fotbalové dovednosti. Fotbal je ale také  

o zábavě, tudíž si zahráli spousty pohybových a vědo-

mostních her, navštívili Fotbalpark v Klatovech a kemp 

zakončili přespáním ve stanech, kde nemohla chybět 

noční bojová hra. Celý kemp byl pojat jako příprava na 

nadcházející fotbalovou sezonu a přispěl ke stmelení 

kolektivu, který ke kopané bezpochyby patří. 

A co čeká mladší přípravku v následujícím měsíci? 

pokračování na str. 12 
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FK Okula Nýrsko 

Florbal 

pokračování ze str. 11 

Dne 29. srpna vyrazily tři věkové kategorie do Mýta, 

kde se zúčastnily prestižního turnaje přípravek. O týden 

později formou turnajů klukům začíná okresní a krajská 

soutěž mladších přípravek. Důležitý je pak datum         

15. září, kdy na fotbalovém hřišti v rámci akce „Můj 

první gól“, kterou pořádá fotbalová asociace FAČR, pro-

běhne nábor nových fotbalových talentů. Této akce se 

zúčastní školy a školky z Nýrska a přilehlých obcí. 

Pokud se chceš stát součástí našeho týmu, přijď se podí-

vat na fotbalové hřiště, kde trénujeme každé úterý a čtvr-

tek od 16:30 hodin. Budeme se těšit! 

Miroslav Bastl 

Nýrská stopa na mezinárodním turnaji Prague Games 

Jako každý rok, i letos se uskutečnil v období                

8. – 11. července mezinárodní turnaj mládeže Prague 

Games. Díky problému s koronavirovou krizí se turnaj 

musel uskutečnit bez účasti zahraničních týmů, i přesto 

byla však konkurence značná. Město Nýrsko reprezen-

tovalo několik sportovců. Tito sportovci hráli za oddíl 

Sport Club Klatovy v kategorii B18 (sportovci do       

18 let) a G18 (sportovkyně do 18 let). V kategorii B18 

se jedná o Matyáše Mollera, Christiána Koryťáka, Ši-

mona Šváru, Ondřeje Sloupa a kapitána celého týmu 

Jaroslava Jiříka. V kategorii G18 se jedná o Kláru Ma-

lou. 

Chlapci se střetli s týmem FBŠ Hattrick Brno, kterému 

podlehli po vyrovnané bitvě 3:2. Dalším soupeřem byl 

loňský mistr juniorské extraligy PSN Tatran Střešovice, 

se kterým chlapci prohráli 9:2. Kluci si poslední utkání 

skupiny užili výhrou nad PSKC Okříšky 4:1, celé utká-

ní jsme určovali tempo zápasu a soupeř si s naší hrou 

nevěděl rady. Po posledním utkání skupiny jsme byli 

nuceni jít do kvalifikace na play-off. Zde jsme se střetli 

s týmem Traverza Mukařov. Kluci předvedli bezchyb-

ný výkon a soupeři nadělili 6 branek, aniž by jedinou 

obdrželi. V následném osmifinále jsme narazili na ko-

nečného vítěze kategorie B18, na tým FbŠ Bohemians 

DDM Praha 7, soupeř nám neumožnil takřka nic, pro-

hráli jsme 9:2 a loučili se s turnajem. 

Děvčata jela na turnaj v nové sestavě a bylo tak úkolem 

hlavně nabrat nové zkušenosti. První utkání dívky fan-

tasticky remizovaly 2:2 s týmem SKV – Sokol Králov-

ské Vinohrady. Druhé utkání smolně prohrály těsným 

rozdílem 3:2 nad soupeřem SK Jihlava. Poslední utkání 

skupiny dívky čekal stejně jako kluky následný vítěz 

této kategorie, Tatran Střešovice. Zápas prohrály 

v poměru 0:16. Získaly ve skupině pouze jeden bod      

a byly tak nuceny odehrát kvalifikační zápas pro play-

off. V tomto zápase nastoupily proti finalistovi katego-

rie G18 – FAT PIPE Florbal Chodov Blue, kterému 

podlehly 1:11. Po této prohře se přesunuly do B pavou-

ka, kde mají možnost týmy, které vypadly v kvalifikaci. 

V tomto pavouku nastoupily proti Florbalové akademii 

Mladá Boleslav. Zápas bohužel prohrály 4:2 a loučily 

se tak také s turnajem Prague Games 2020. 

Tímto bych chtěl ještě jednou poděkovat nýrským spor-

tovcům za vzornou reprezentaci! 

Jan Polomis 

„V září mnoho požárů bývá, proto se obloha rdívá.“  „Teplé září - dobře se ovoci i vínu daří.“ 
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Autobusy 

Akční předplatné jízdného v Plzeňském kraji se vyplatí  

Cestující v Plzeňském kraji mohou využívat mnoha 

zvýhodnění v rámci přepravy autobusy, vlaky či plzeň-

skou MHD. Pro běžné občany, kteří ale už nestudují, 

jsou zdraví a do důchodu mají ještě daleko, většinou 

žádné slevy nikdo nenabízí. 

 Aby se ještě více podpořilo cestování veřejnou dopra-

vou, nabízí POVED (Plzeňský organizátor veřejné do-

pravy) akční předplatné, které je určené dospělým ces-

tujícím, kteří jinak nemají nárok na žádnou slevu. Ušet-

řit lze ve vnějších zónách, a to až 20 % z ceny. Akční 

předplatné se vyplatí i v případě, že cestující nejezdí 

každý den. 

 „Cestující ušetří v rámci jedné zóny při předplatném 

na 30 dní 60 Kč. Například pokud cestující jezdí            

z Kladrub do Stříbra a koupí si předplatné pro zónu 

123 nejpozději tři dny před začátkem jeho platnosti, 

zaplatí na 30 dní 280 Kč místo 340 Kč, “ uvádí Martin 

Fencl, dopravní a marketingový specialista z POVED. 

 Akční předplatné je možné využívat v celém Plzeň-

ském kraji, ve všech zónách IDPK (Integrované dopra-

vy Plzeňského kraje), včetně těch přeshraničních. Ne-

platí ale přímo v Plzni. Cestující pro jízdu do Plzně mo-

hou využít zlevněného předplatného pro vnější zónu,     

v samotné Plzni pak ale už zaplatí běžnou cenu. 

 V praxi to znamená, že pokud bude chtít cestující ces-

tovat v Plzeňském kraji, a to včetně Plzně, např. 3 týdny 

na předplatné, aby si nemusel nikde kupovat žádné jed-

notlivé jízdenky, tak si zakoupí akční předplatné na da-

né 3 týdny, tedy např. od 1. 9. do 21. 9. 2020, a k tomu 

si dokoupí běžné předplatné na jízdy po Plzni. Cestující 

pak může dané tři týdny cestovat pouze na jednu jízden-

ku (kartu) a navíc ušetří. Vše lze jednoduše naklikat      

v e-shopu nebo za pomoci odborníka nakoupit v prodej-

ních místech Plzeňské karty. 

Cestovat za zlevněné jízdné lze jeden den nebo i celý 

rok. Akční předplatné je vždy svázané s Plzeňskou kar-

tou a je nutné mít ho dobité vždy alespoň tři dny před 

požadovaným termínem. Je možné ho zakoupit online 

přes e-shop Plzeňské karty, na prodejních místech Pl-

zeňské karty nebo v bankomatech České spořitelny. 

https://www.idpk.cz/cz/akcni-predplatne/  

 

Česká spořitelna v Nýrsku otevírá každý den, láká na poradenství 

Pět dní v týdnu, na stejné adrese (Prap. Veitla 59), ve 

stejnou otevírací dobu. V takovém rozsahu zachovává 

pobočka České spořitelny svoji působnost v Nýrsku       

i přes dopady koronavirové krize. 

Jedinou změnou, ke které Česká spořitelna od 1. čer-

vence 2020 v Nýrsku přistoupila, je, že přestala posky-

tovat služby pokladny (hotovostní operace). Služby 

nýrské pobočky se zaměřují na bezhotovostní operace, 

komplexní poradenství a finanční servis občanům. 

Klienti mohou samozřejmě nepřetržitě provádět            

i v Nýrsku výběry a vklady hotovosti prostřednictvím 

duálního bankomatu, a to i mimo otevírací dobu poboč-

ky. V případě, že klienti budou chtít využít pokladnu 

s fyzickou obsluhou, doporučujeme navštívit pobočku 

České spořitelny v Klatovech (nám. Míru 152). 

Bankomaty České spořitelny umožňují také například 

rychlé převody peněz, které se připíšou na účet příjem-

ce v tuzemské bance do několika vteřin. Česká spořitel-

na je první bankou na domácím trhu, která rychlé plat-

by skrze své bankomaty umožňuje. 

Česká spořitelna, a. s. 

Česká pošta 

Česká spořitelna 

Změna otvírací doby na poště 

Po, St        10.00 - 12.00 a 13.00 - 18.00 

Út, Čt, Pá   8.00 - 12.00 a 13.00 - 16.00  

So   8.00 - 12.00 

https://www.idpk.cz/cz/akcni-predplatne/
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Sportoviště  

Rugby 
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Měsíčník 
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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 - 229 Kč/ ks.  

Prodej: 6. 9. a 20. 10. 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 


