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Adventní neděle 

odpočítávají čas 

do Štědrého 

dne, kdy koneč-

ně po měsíci 

shonu a příprav 

zasedneme        

k zasloužené 

slavnostní veče-

ři. Přeji vám, ať 

si letos vychut-

náte i ten čas 

očekávání, těše-

ní se a příprav. 

Ať vám žádné 

nepovedené plá-

ny nezkazí ra-

dost z vánoč-

ních svátků.  

 

Krásný adventní 

čas přeje  

redakce 
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Aktuálně 

Městská policie 

Plnění rozpočtu 2021 

Mimořádné opatření 

Na poradě Zastupitelstva města Nýrska v pondělí 22. listo-

padu bylo projednáváno plnění rozpočtu letošního roku. 

Všechny investiční akce plánované na letošní rok jsou spl-

něny. Objem investic je ve výši 86 milionů korun. Všechny 

pozemky v lokalitě „ U Hřiště“ byly předány vlastníkům   

a v současné době již dochází k realizaci výstaveb.  Město 

Nýrsko předpokládá, že v letošním roce budou příjmy ve 

výši 200 milionů korun, strana výdajů se pohybuje okolo 

185 milionů korun. Při zohlednění výsledků                         

i z předchozích let je tak očekáván přebytek ve výši 40 

milionů korun. Hlavní letošní investiční akcí byla již zmí-

něná lokalita „U Hřiště“, celková rekonstrukce Hodousické 

ulice, dokončen byl také přivaděč vody do Hodousic, 

ukončena je i rekonstrukce rybníku č. 2, dokončena byla 

další etapa rekonstrukce komunikace z Hodousic do Deše-

nic. Kromě tohoto byly také výrazně podpořeny spolky 

zahrádkářů a chovatelů a dokončeny opravy jejich areálů. 

S ohledem na velice nepříznivý vývoj covidové nákazy 

v Nýrsku, kdy se v posledních dnech denní nárůsty pohy-

bovaly mezi 10 až 20 novými případy, došlo od pondělí 

29. listopadu k omezení chodu úřadu pro veřejnost do stej-

ného režimu jako v jarních měsících. Pro veřejnost je tedy 

Městský úřad Nýrsko otevřen vždy v pondělí a ve středu 

od 13.00 do 17.00 hodin. Zaměstnanci jsou však přítomni 

na svých pracovištích i ostatní dny, a tak je možné sjednat 

schůzku i na jiný čas či den, ale vždy po telefonické nebo 

elektronické domluvě. Organizace, které jsou zřizované 

městem, mají obdobně omezený provoz. Městská knihovna 

pracuje v režimu výdejního okénka, kdy si čtenář předem 

objedná knihy telefonicky, emailem nebo v rezervačním 

systému. Po celou dobu opatření nebude možné knihy vra-

cet, výpůjční doba bude automaticky prodlužována. Město 

Nýrsko vývoj situace neustále sleduje a v případě potřeby 

přikročí k dalším mimořádným opatřením. Od čtvrtka     

25. listopadu provádí technické služby dezinfekci vstup-

ních prostorů frekventovaných míst. 

V minulém čísle Nýrských novin jsme upozorňovali 

na problematiku zastavování vozidel na komunikaci 

vedoucí přes náměstí, především u prodejny papírnic-

tví, kde je zřízeno místo pro uložení zásilek. Dalším 

problematickým místem je zastavování před zdravot-

ním střediskem. Zde je dokonce na komunikaci vyzna-

čena ŽLUTÁ ČÁRA, KTERÁ URČUJE ZÁKAZ 

STÁNÍ A ZÁKAZ ZASTAVENÍ V CELÉ JEJÍ 

DÉLCE. Strážníci městské policie tak v důsledku 

této problematiky mají rozjednáno sedm přestupků, tři 

již byly ukončeny udělením pokuty.  

Milí občané!   

V těchto dnech se díváme k Betlému. Děti 

se těší na dárky, dospělí si spíše lámou 

hlavu tím, co komu dají. „Blaženější je 

dávat než dostávat.“ Život má svůj pravý 

smysl, teprve když ho člověk daru-

je.  Musíme však umět také přijímat. Přijí-

mat s vděčností každý dárek nejen jako 

projev pozornosti, ale jako kousek srdce. 

Ať nám každý dárek připomene, že Bůh 

dal lidem ten největší dar, když poslal na 

svět svého Syna. V něm se nám zjevila pra-

vá láska. Ať tento dar je pro nás vzácnější 

než úspěch, peníze, požitek, pohodlí.   

Přesvědčili jsme se, jak je svět ohrožený    

a jak všechno je v něm nejisté. Je možno 

se na něco spolehnout? Je možno se dívat 

do budoucna s nadějí? Lidské naděje se-

lhávají.  

„Všechno může počkat mimo hledání Bo-

ha a lásky k bližnímu.“  

„Pán přichází – Pán přijde. V jeho rukou 

je moc a vláda. V nikom jiném není spá-

sy.“ Děkujme Bohu, že si můžeme o svát-

cích dopřát něco příjemného. Mysleme 

však také na ty, kteří si to dopřát nemo-

hou. A mysleme na ten největší dar Vá-

noc: Zvěstuji vám velkou radost, narodil 

se vám Spasitel!   

Milí přátelé! 

Chtěl bych vám z celého srdce popřát po-

žehnané a radostné svátky vánoční i celý 

nový rok 2022.  

Ať vás narozené Boží dítě provází na všech 

vašich cestách a dodá všechnu potřebnou 

útěchu a sílu do všedních dnů vašeho živo-

ta.  

To vám přeje a v modlitbě vyprošuje           

P. Mgr. Ryszard Potega  
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Aktuálně  

Informace pro klienty Bohemia Energy 

Cena tepla 

Na poradě zastupitelstva bylo také projednáno a od-

souhlaseno navýšení ceny tepla a teplé užitkové vody. 

V letošním roce byla cena 506 Kč/GJ bez DPH            

a v následujícím roce dojde ke zvýšení na 526 Kč/GJ 

bez DPH, navýšení je tak cca o 4%. Dle průzkumu 

dochází ve stejně velkých městech k nárůstu ceny až   

o 20%.  Cena tepla tak nekopíruje enormní zvýšení 

cen vstupu elektrické energie, plynu a uhlí, a to jen 

díky tomu, že město Nýrsko v minulých letech inves-

tovalo zhruba 40 milionů korun, a také proto, že vede-

ní společnosti včas podepsalo kontrakty a zafixovalo 

ceny na nákup daných vstupů elektrické energie a ply-

nu. Starosta města Nýrska tímto vedení společnosti 

děkuje. 

https://www.novinky.cz/ekonomika/clanek/teplo-kvuli-
rustu-cen-paliv-a-povolenek-vyrazne-zdrazi-40374857 

Oprava silnice z Janovic do Nýrska  

Poslední týden v listopadu otevřel Plzeňský kraj 

opravenou silnici druhé třídy z Janovic nad Úhlavou 

do Nýrska, po které denně projíždí až tisíc aut. Ná-

klady na opravu téměř sedmikilometrového úseku 

byly ve výši 80 milionů korun. Více než 80 procenty 

podpořil tento projekt evropský program IROP. Hej-

tmanství Plzeňského kraje již v minulých letech 

opravovalo silnice na Šumavě, aby podpořilo obce   

i turistiku, a teď tak přicházejí na řadu přivaděče 

k hlavním tahům. Vzhledem k velkému nárůstu pro-

vozu na trase Klatovy – Nýrsko byla silnice 

v žalostném stavu, byly tam vyježděné koleje, vý-

moly, špatné krajnice. Pro řidiče byla jízda po této 

komunikaci velmi nepříjemná. Během této rekon-

strukce vznikla také důležitá okružní křižovatka      

u rozvojové zóny, která křižuje frekventovanou sil-

nici druhé třídy na Strážov. U firmy Novares je po 

rekonstrukci zřízen odbočovací pruh ve směru od 

Janovic doleva do průmyslové zóny, a tak výjezd     

i vjezd do areálu bude bezpečnější. Právě v těchto 

místech docházelo v poslední době k častým neho-

dám. Při rekonstrukci byly kompletně vyměněny 

asfaltové vrstvy, součástí byla i oprava mostů přes 

Petrovický potok a hlavní železniční trať na Šuma-

vu, rekonstrukce propustků, provedení vodorovného 

značení a osazení směrovými sloupky. Většina sta-

vebních prací probíhala za částečného omezení sil-

ničního provozu s převedením dopravy do jednoho 

jízdního pruhu. Ke krátkodobým úplným uzavírkám 

došlo pouze při pokládce asfaltových vrstev. 

Jistě jste v médiích zaznamenali příběhy klientů doda-

vatele energie Bohemia Energy, kterým v současné 

době přicházejí dopisy od dodavatelů poslední instan-

ce s vysokými měsíčními zálohami na energie. 

V případě, že jste se dostali do stejné nebo podobné 

situace, je možné obrátit se na sociálního pracovníka 

Městského úřadu v Nýrsku, který vám s touto situací 

může pomoci. Musíte mít s sebou vyúčtování u DPI     

a smlouvu u nového dodavatele. 

Martina Volmútová – sociální pracovník MěÚ Nýrsko, 

Strážovská 529, Nýrsko (areál TS) 

kontakt: 376 555 632, socialni@mestonyrsko.cz 

Mgr. Martina Volmútová 
vedoucí odboru sociálního a zdravotního 

Letošní vánoční strom, smrk 

ztepilý vysoký osm metrů,   

který zdobí naše náměstí, byl 

darován majitelem zámku 

v Bystřici nad Úhlavou.  

mailto:socialni@mestonyrsko.cz
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Městská knihovna  

Knižní novinky 

Jsou tady Vánoce, a tak bych vám rád představil pár 

knih především pro dětské čtenáře. 

První z nich je kniha „Cha cha chá, zasmál se Mor-

dechaj: Veselé putování židovskou historií“. 

Mordechaj není synem, jakého by si hodinář přál. Ve 

škole neprospívá, v dílně nadělá víc škody než užitku. 

Rodiče si proto stěžují na syna u moudrého rabína, který 

do dílny přinesl drahocenné nástěnné hodiny. Prý se 

opožďují. Nešika Mordechaj hodiny ale upustí a ony se 

rozletí na tisíc kousků. Chlapec v panice utíká z domu. 

Jenže s hodinami se rozbil i čas. Mordechaj po první 

noci zjistí, že se probudil v jiné době. Pra-

ha se změnila k nepoznání a on 

se dostane do služeb ob-

chodníka Ibráhí-

ma ibn Jákúba 

… Vydejte se    

s naším hrdinou 

napříč deseti stole-

tími a seznamte se    

s pozoruhodnými 

osudy Židů, kteří se 

usadili a žili v Čechách 

a na Moravě. 

Příběh doplňují celobarev-

né ilustrované dvoustrany, 

které představí zajímavé a významné osobnos-

ti a historické události. Další doplňující informace při-

nášejí infoboxy stručně mapující sociální, náboženské    

a kulturní aspekty života Židů, např. jazyk, školství, 

zvyky a tradice, svátky, náboženské obřady atd. 

Je to ideální kniha pro starší děti a všechny, kteří mají 

rádi příběhy o cestování časem a krásné ilustrace. For-

mou příběhu se seznámíme s judaismem a dozvíme se 

snad úplně všechno o tom, čím si museli Židé projít.     

A to všechno s příjemným humorem a svižným tem-

pem,  jako když tikají dobře sestavené hodiny. 

Krtek a Vánoce 

Byla zima, zvířátka ještě tvrdě spala ve svých pelíšcích. 

Ale Krtek ne, ten už běhal venku. Chtěl přichystat pro 

své kamarády z lesní stráňky báječné vánoční překvape-

ní. Ukázalo se, že to nebude tak jednoduché. Krásná 

knížečka, která na rozdíl od leporel obsahuje souvislý, 

ale jednoduchý text doplněný o krásné ilustrace Zdeňka 

Milera, pojednává o nejkrásnějším období v roce. Kom-

binace, která určitě děti potěší a pobaví. 

R.U.R. 

U příležitosti výročí sta let od prvního publikování                       

jedné z Čapkových nejslavnějších diva-

delních her vzniklo ojedinělé 

komiksové zpracování 

tohoto nadčaso-

vého díla. Mimo 

jiné se zde setká-

váme s prvním 

použití slova robot, 

které mezitím oboha-

tilo slovník většiny 

světových jazyků. 

Roboti, technika, stroje 

… ale jak by mohl skončit 

svět pod vládou moderních 

technologií a plechových 

loutek? Autor se nám snaží ukázat, jaký je 

vztah mezi lidmi a roboty. Budou roboti a moderní tech-

nologie nakonec vládnout světu? Lidstvo vymírá, nerodí 

se děti a roboti se tak stávají pány světa. Jak to dopadne, 

už si přečtěte třeba v tomto super komiksu. 

Pokojné Vánoce s rodinou, přáteli a dobrou knihou! 

Městská knihovna a informační         

centrum budou v době od 27. prosince       

do 31. prosince 2021 uzavřeny. 

Petr Vaňkát 
knihovník 

Pečovatelská služba 

V případě potřeby mohou občané 65+ požádat    

o donášku nákupu v čase 7.00 - 10.00 hodin den-

ně. Tuto službu zajistí pečovatelská služba přes 

telefonní linku 376 555 650. 
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Klub seniorů 

Klub seniorů 

Leona Kalná 

Již více než 12 let je součástí společenského života 

města Nýrska klub ALFA. Do širokého spektra aktivit 

patří především práce s mládeží, akce pro veřejnost     

a pomoc v rizikových situacích. Začínali jsme jako 

nízkoprahový „Klub pro děti a mládež“ ve srubu na 

zahradě „dolní“ školy. Dnes provozujeme komunitní 

centrum s celou řadou aktivit a prostory poskytujeme   

i pro další . Díky spolupráci s městem se v současnosti 

nacházíme v bývalé prodejně Marpa, užíváme ji už 

několik let, a pokud se vše podaří, budeme se příští rok 

stěhovat do nově zrekonstruovaného objektu. U něj se 

nám podařilo díky Operačnímu programu Zaměstna-

nost a laskavosti města položit základy dětského hřiště. 

Na jeho rozšíření budeme ještě pracovat, ale v rámci 

dotace se více nepovedlo. Již dnes máme od kamarádů 

a bývalých členů klubu nabídku, na postavení písko-

viště a houpačky. Do budoucna mám představu hřiště 

na minigolf a „vodní svět“ pro nejmenší. Ačkoliv pro 

veřejnost byla hlavní tváří ALFY moje maličkost, na 

všech aktivitách se podílela, podílí a bude podílet celá 

řada lidí. Patří jim obrovský dík za ochotu, finanční 

štědrost, trpělivost a nasazení třeba i ve svém volném 

čase. Bez nich by nebylo nic. Píši to mimo jiné proto, 

že jsem se rozhodl svoji pozici předat manželskému 

páru, který reprezentuje mladší generaci. Věřím, že 

přinesou nové a svěží nápady a celou aktivitu posunou 

zase o kus dál. Standu a Lenku Pohůnkovy vám před-

stavím v některém z dalších čísel Nýrských novin. Pře-

dání bude samozřejmě nějakou dobu trvat, ale já neod-

cházím z komunitního centra ALFA definitivně. Šlo 

nám především o dobré vztahy a ty se neukončují ze 

dne na den.  

Za sebe vám přeji pokojné Vánoce, především v rodin-

ném kruhu. Zkuste si udělat kousek pohody navzdory 

neklidné době. 
pokračování na str. 6 

Ráda bych vás informovala o dění v našem středečním 

klubu seniorů. Jsem moc ráda, že se každou středu 

sejdeme v tak hojném počtu. Každý týden všechny 

totiž čeká bohatý program. Od poloviny října nás už 

navštívil Jan Andrlík, nýrský lékárník, který nám sdě-

lil zajímavé informace o slevových akcích, o kupo-

nech s okamžitou slevou, o vydávání lékárenských 

novinek a samozřejmě o členských kartičkách naší 

lékárny. Zájem byl opravdu veliký a dotazů bylo také 

dost, a proto jsme se domluvili na pravidelné spolu-

práci. A pan lékárník byl opravdu štědrý a každá seni-

orka si odnesla dáreček. A tak to bylo i další středu na 

přednášce Dany Ladmanové, mluvčí Policie ČR Pl-

zeňského kraje. Ta našim seniorkám povyprávěla ne-

jen o problematice cizích a nepatřičných telefonátů, 

ale i jak se chovat na veřejných komunikacích, o pro-

blematice alkoholu na kole či o správném přecházení. 

Na této přednášce jsme přivítali starostu města Nýr-

ska, který se hbitě doplňoval s paní Ladmanovou        

a informoval nás přímo o práci policie našeho města.  

I z této besedy nikdo neodešel s prázdnou. Další stře-

du nás navštívil zelinář Martin Vyskočil se svou že-

nou Lenkou a ti nám předali zajímavosti nejen o ovoci 

a zelenině, ale i o tom, jak přes zimu některé rostlinky 

uchovávat. Martin nezklamal a i on nás obdaroval 

dobrotou ze své zahrádky. Poslední, kdo nás navštívil, 

byl pan Švojgr se svou besedou a zážitky z Islandu. 

Další středy budeme mít také plné zážitků, ale to se 

neprozrazuje, každý z nás má přece rád překvapení. 

Klub ALFA 

Klub ALFA 
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pokračování ze str. 5 

 Klub ALFA 

Jednota bratská Nýrsko 

Petr Vaňkát 

Jednota bratrská 

Letošní vánoční přání bych chtěl začít citátem 

Herberta Louis Samuela (britský politik 1870 – 

1963): 

„Hlavní tajemství, jak si zachovat veselost, jest 

nedovolovat, aby nás maličkosti znepokojovaly, 

a zároveň umět si vážit těch drobných radostí, 

jež nám život poskytuje.“ 

Již minulý rok jsem psal o tom, že Vánoce ne-

byly takové, jak jsme si představovali. A o těch 

letošních to lze říci podobně. Přesto a možná 

právě proto vám chci popřát radostné a pokojné 

vánoční svátky. Některé věci nás přesahují         

a není v naší moci na nich něco změnit. Ale 

drobné radosti máme ve svých rukou. Přeji vám, 

abyste si dokázali najít čas dívat se okolo sebe   

a naučili se být vděční i za drobné radosti.  

Vánoce jsou časem dárků. Čas, kdy si připomí-

náme dar největší, narozeniny Ježíše Krista. 

Dar, který nebyl zvláštní svou velikostí, ale veli-

kostí lásky, která jej darovala. Proto ten obrá-

zek. Není důležitá velikost daru, ale láskyplné 

srdce, které dává. 

Petr Vaňkát 

bývalý klub provoz v současném klubu 

nové dětské hřiště 
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Dům dětí a mládeže 

Zahrádkáři pomohli zasadit stromky 

Pomáhejme přírodě 

DDM Nýrsko realizoval v minulosti řadu projektů ve 

spolupráci s přeshraničními sousedy z Bavorska. 

V roce 2019 jsme začali plánovat další akci s rozsahem 

za české hranice. Zareagovali jsme na možnost finanč-

ní podpory projektu ze strany Euroregionu Šumava – 

jihozápadní Čechy a dlouhodobou výbornou zkušenost 

s Natuparkverein Oberer Bayerischer Wald /Kötzting. 

Celou akci od začátku tlumočila a kontakty mezi 

účastníky zajišťovala Ing. Jana Dirriglová, zástupkyně 

projektového partnera na německé straně. Žádost        

o podporu byla schválena.  

Projekt navázal na zkušenosti z minulých let. Cílem 

bylo realizovat environmentální aktivity na české         

i německé straně hranice a během těchto smysluplných 

aktivit poznat nové přátele, procvičit komunikační do-

vednosti, zajímat se o život svých sousedů. Původním 

plánem bylo setkání uskutečnit již v roce 2020, epide-

mická situace spojená s šířením koronaviru nedovolila 

vzájemné setkání.  

K první realizaci projektu došlo dne 24. 10. 2021 na 

německé straně v obci Lohberg. Rodiny z Nýrska, žáci 

zájmových kroužků DDM Nýrsko a členové Českého 

svazu zahrádkářů Nýrsko vyjeli za německými přáteli 

do Lohbergu. Zasadili jsme ovocné stromy do nového 

sadu, vyslechli přednášku místního zahrádkářského 

spolku ohledně budoucnosti a využití ovoce žáky míst-

ní školy, vyslechli jsme metodiku práce. Po občerstve-

ní jsme vytvořili dřevěné ptačí budky.  Při práci jsme 

poznali účastníky z Německa.  

K realizaci projektu na české straně došlo 21. listopadu 

2021. Sešli jsme se v 10. 00 v DDM Nýrsko. Autobu-

sem jsme odcestovali do oblasti hraničního pásma na 

Liščí, revír Jezvinec. Zde jsme pod dohledem revírníka 

LČR zasadili stromy – javor klen. Založili jsme novou 

alej. Revírník poskytl poutavý odborný výklad a před-

vedl názornou ukázku postupu a stylu práce. Pak jsme 

odcestovali zpět do DDM Nýrsko, kde pokračoval od-

polední program. Vyrobili jsme textilní sáčky na ovoce 

či pečivo, které budou domácnosti pravidelně použí-

vat. Tím budou eliminovat spotřebu plastových obalů, 

a tak přispívat k dlouhodobé udržitelnosti životního 

prostředí. Následně bylo podáno občerstvení. Ve zbý-

vajícím čase jsme ještě aktuálně zařadili výrobu ad-

ventních věnců, které udělají radost zúčastněným rodi-

nám v době nadcházejících vánočních svátků. Na úpl-

ný závěr vystoupila děvčata z kroužku mažoretek se 

svým veleúspěšným tancem Charleston. Postarala se 

tak o dokonalou tečku za krásným dnem.  

S realizací na české straně kromě pořadatelů a tlumoč-

níka pomohli pracovníci LČR, akci zdokumentovaly 

děti z kroužku „Digitální fotografie“ při DDM Nýrsko, 

aktivně se opět zúčastnili členové svazu zahrádkářů. Ti 

uvítali možnost vzájemného setkání zahrádkářů na 

obou stranách hranice i v budoucnu.  

Projekt přinesl mnoho pozitivního nám všem a my dě-

kujeme za finanční podporu Dispozičnímu fondu, Pro-

gram přeshraniční spolupráce Cíl EÚS ČR – Bavorsko 

2014- 2020.  
Pavlína Karlovská 
ředitelka DDM 

Naši organizaci oslovila Pavlína Karlovská z DDM 

Nýrsko s dotazem, zda bychom se nechtěli připojit      

a zúčastnit se akce Pomáháme přírodě. My jsme velice 

rádi pozvání přijali. Do německého Lohbergu, na první 

část, vyrazily členky N. Pellerová, M. Koudelková,    

A. Coufalová a H. Tichotová a spolu s dětmi pomohly 

při sázení ovocných stromků i výrobě ptačích budek. 

Jednu budku jsme si dovezly i k moštárně. Byl to pří-

jemně strávený den a díky této akci byl navázán kon-

takt s vedením tamního zahrádkářského spolku. Až to 

situace dovolí, těšíme se na bližší spolupráci. Druhé 

části, výsadby na Jezvinci, se zúčastnil předseda J. Ma-

lý a členky N. Pellerová, A. Coufalová a M. Koudelko-

vá. Opět to byl velice povedený den, kdy jsme pomohli 

s vysazením javorové aleje. Jeden stromeček jsme do-

stali i k zasazení u moštárny. V DDM se členky připo-

jily k tvoření a výrobě adventních věnců, které si od-

nesly domů. Při sázení stromečků jsme vymysleli, že si 

na jaře uděláme se členy zahrádkářů výlet na místo 

konání a podíváme se, jak javory rostou. Pro naši orga-

nizaci je velice důležité, aby se více zapojila do aktivit 

s dětmi, a proto opět děkujeme za nabídku účasti, 

skvělou domluvu a organizaci akce a budeme se těšit 

na další.  
Andrea Coufalová 
zahrádkáři 
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Úřední hodiny Městského úřadu a Technických 

služeb města Nýrska v době nouzového stavu: 

Po 13.00 - 17.00 

St 13.00 - 17.00 

Muzeum Královského hvozdu 

S vůní Vánoc 

Nedá se nic dělat, i když už mám na hřbetě nějaký ten 

pátek, vůně Vánoc nezapomenu. Ony nejsou jen jedny. 

Do paměti se mi zapsaly ty dětské, pak takové, které 

jsme si připravovali dlouhá léta v rodině sami, a teď se 

začínají prosazovat vůně z rodin mých dětí, kam ob-

vykle chodíme na návštěvu. Přál bych si, aby i naše 

muzeum v Nýrsku malinko přispělo a někomu se jeho 

vůně do paměti zapsala. Nachystali jsme novou výsta-

vu, vánoční jí říkáme proto, že její téma malinko vez-

me návštěvníky, samozřejmě především děti, do říše 

snů a vzpomínek. Na výstavu jsem zašel od jejího za-

hájení již několikrát, ale věřte mi, mluvím pravdu. To 

už asi většinou víte, že se jedná o výstavu modelů aut, 

jednoduše autíček. A viděl jsem tam táty, kteří pobíhali 

stejně jako jejich děti od vitríny k vitríně a kochali se 

z plna hrdla. Naše letošní výstava je splátkou dluhu 

klukům nejrůznějšího věku, protože naše minulé vá-

noční výstavy byly spíše pro dámy a holčičky. Jen nás 

mrzí, že výstava nemůže být doplněna zvukem hvízda-

jících pneumatik nebo bouřících motorů. To by totiž už 

asi bylo příliš. Jsem vděčný panu Benešovi, že nám 

své „miláčky“ na výstavu zapůjčil, ale také za to, že 

nás nabádal, abychom výstavu propagovali také 

v okresním televizním vysílání. Tím se stane, že bude-

te moci vidět záběry z výstavy v televizi. A nejen to, 

co když právě vy budete v muzeu při natáčení… 

Průběžně se stále snažíme doplňovat náš seznam vý-

stav, které bychom dokázali realizovat. Je pravda, že 

se snažíme vycházet z historie našeho kraje, protože to 

je pro všechny z nás to nejcennější. Nemělo by asi 

smysl začít připravovat výstavu o buněčném výzkumu, 

když neznáme nikoho z Nýrska, kdo by se takovým 

výzkumem zabýval. A vidíte, jsme u toho. Jedna 

z výstav, o které věřím, že by se líbila, by mohla být   

o domácím nářadí, ale pro tentokrát kovovém, protože 

dřevěnému jsme se již věnovali dokonce dvakrát.       

A s takovou užitečnou výstavou byste nám mohli vel-

mi pomoci. Prosím, zkuste se doma podívat, jestli vám 

doma ve sklepě či v garáži neleží něco, o čem ani neví-

te, k čemu to bylo, na co to sloužilo. Může se z toho 

vyklubat předmět, nad kterým se ostatní na výstavě 

velmi potěší. Uslyšíte, jak říkají: „Jé, to znám, to pou-

žíval můj dědeček a dnes na to nikdo nic nevyrábí       

a jenom se s tím moříme.“ Moje manželka mi o tako-

vých předmětech často vypráví, protože její tatínek byl 

veliký domácí koumák a na všechno, „co nešlo“, doká-

zal vymyslet a vyrobit přípravek, který to vyřešil. Před 

několika dny jsem se s jiným takovým koumákem 

osobně seznámil. Co ten už toho vyrobil! Doufám, že 

ho pro naše muzeum budeme schopni také využít! 

Také se chystáme rozšířit službu veřejnosti o přednáš-

kovou činnost. Už jsme toho poměrně hodně zažili, 

poznali, dokonce můžeme říci i objevili, nastudovali. 

Ani dobrá výstava však nedokáže sdělit všechny detai-

ly, kolikrát detaily velmi výmluvné. Už máme před-

nášky připravené, takže brzy jejich seznam pošleme na 

všechny obecní či městské úřady v okolí, aby si mohli 

vybrat, co by se jim hodilo, co by je zajímalo. Pan An-

tonín Gibiš je odborníkem na ptačí svět a 1. světovou 

válku, autor článku se zase už třicet let zajímá o židov-

ské hřbitovy, dokonce je už dlouhou dobu zaměstnán 

jako jejich správce a navíc, když se také stará o nýrské 

muzeum, není mu cizí o práci muzea mluvit. Tak snad 

ta letošní zima bude pro takové aktivity příznivá a na 

některých přednáškách se sejdeme nebo se uvidíme 

alespoň při návštěvě muzea. Sluší se k Vánocům po-

přát? Tak vám přeji samé nejkrásnější vůně!      

Karel Velkoborský 
Muzeum Královského hvozdu 
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Vítání občánků 9. listopadu 

Vítání občánků 

Gabriela Hošťálková 

Katka a Eliška Švejdovy Valerie Vlček
Jan Josef Ďuriš 

Tereza Haasová 

Marie Chalupská Tomáš Kieweg 

Valentýna Jagerčíková 
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Děti 
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Kluziště 

Inzerce 
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Nabídka práce 

Pro moderní ubytování v Hojsově Stráži a v Bavorské Železné Rudě  

hledáme paní na úklid apartmánů. 

Brigádně, nebo na dlouhodobou spolupráci. 

Požadujeme flexibilitu a spolehlivost. 

Nabízíme práci v příjemném prostředí a rodinné atmosféře. 

Objekty jsou dostupné vlakem. 

Na dopravu přispíváme. 

Při nástupu 150 Kč/hod. 

Více informací na telefonním čísle + 420 777 562 522. 

Inzerce 


