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Okénko do historie... 

V roce 1952 po celý měsíc 

pilně pracovala májová komi-

se, neboť 1. máj byl v tomto 

roce v Nýrsku slaven poprvé   

(předtím se konal vždy 

v Klatovech). Samotný den vy-

zněl velmi mohutně a krásně. 

Již v ranních hodinách pro-

cházely městem dechové hudby, 

vyhrávající veselé pochody  

„k budíčku“. Od osmé hodiny 

se začínaly řadit na sportov-

ním hřišti formace účastníků 

průvodu, který v deset hodin 

vyšel od státního domu na ná-

městí. V čele průvodu byla 

nes en a st át ní  vlaj ka 

s čestným doprovodem všech 

místních složek, pak vlaj-

k o s l á v a ,  t r a n s p a r e n t y 

s obrazy státníků, hesla pio-

nýrů, žactvo střední školy, 

Lidové milice, hudba, JZD Ho-

dousice, Bystřice a Starý 

Láz, krojované složky, za-

městnanci národního podniku 

Okula, Komunálního podniku, 

vojenská hudba, ČSSS, ČSSL, 

Armastav Janovice, nezařazené 

skupiny, okolní obce podle 

příchodu na seřadiště, nako-

nec pak selské ověnčené vozy 

s dětmi a ženami. Celého prů-

vodu se zúčastnilo 5 887 

osob. Vlastní oslava se kona-

la na náměstí, kde byla po-

stavena velká, slavnostně vy-

zdobená tribuna. Celý povede-

ný a slavnostní průběh byl 

nakonec pokažen slavnostním 

řečníkem, který, ačkoliv měl 

pokyny o délce projevu 15 mi-

nut, mluvil na silném sluneč-

ném žáru téměř hodinu        

a „docílil“ toho, že se ná-

městí téměř vyprázdnilo, pro-

tože posluchači nemohli vydr-

žet na prudkém slunci. Odpo-

vědní činitelé v Nýrsku poté 

konstatovali, že je to již 

něk ol ik át ý př í pad s e 

„slavnostním řečníkem“ 

z Plzně, který se vždy zhostí 

svého úkolu o mnoho hůře než 

mnohý „domácí řečník“. 
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Ohlédnutí za uplynulými roky 

Jak jsme již avizovali v minulém čísle Nýrských novin, za čtyři měsíce 

končí stávající volební období, a proto jsme se rozhodli připomenout 

hlavní investiční akce, které byly realizovány a financovány z rozpočtu 

města nebo s přispěním dotačních finančních prostředků v uplynulém 

volebním období. V květnovém čísle Nýrských noviny jsme připomněli 

konec roku 2018 a rok 2019, v tomto čísle se budeme věnovat roku 

2020. Hned na počátku jarních měsíců začala tolik očekávaná rekon-

strukce kanceláří v budově městského úřadu, kdy byla vyměněna téměř 

všechna okna v přízemí, vybíleny kanceláře, v bývalých kancelářích 

stavebního odboru a životního prostředí, stejně tak v kanceláři matriky   

i v její sousední kanceláři byly vyměněny podlahy. Místo kanceláří sta-

vebního odboru, které byly přestěhovány do 1. patra, vznikla malá zase-

dací místnost. Po opravách interiéru městského úřadu přišla na řadu cel-

ková rekonstrukce střechy, kde došlo k výměně krytiny. Tu stávající 

nahradila hliníková krytina Prefa. V podzimních měsících byla demon-

tována věžička, která byla odvezena do dílen. Podle ní vznikla během 

zimních a jarních měsíců věžička zcela nová. Ta byla v měsíci červnu 

usazena zpět na budovu městského úřadu. Součástí této opravy byl osa-

zen také nový hodinový stroj a vrchol věžičky zdobí korouhvička, která 

tam dle fotografií bývala i dříve. Bohužel nám není známo, v kterém 

roce a kam se ta původní ztratila. V rámci probíhající rekonstrukce byl 

rovněž opraven znak ve štítu směrem do náměstí.  

Další nemalou investicí tohoto roku byla oprava rybníků číslo 1 a 3. 

V rámci této akce byla opravena tělesa hrází, vybudován bezpečnostní 

přeliv na rybníce 1 a provedena výstavba dvojice nových objektů spod-

ních výpustí, kdy z odpadního potrubí z nádrže 1 je napájena nádrž 3, 

proto je nyní možné v případě havárie odstavit jakýkoliv ze soustavy 

rybníků. Výpustě obou rybníků vedou do Skelnohuťského potoka. 

V první polovině roku 2020 dostal nový kabátek vchod do kulturního 

domu,  došlo k opravě schodiště včetně vybudování bezbariérového pří-

stupu, k výměně venkovních i vnitřních dveří, které zhotovila firma 

Dobler Invest s. r. o.   

Na počátku srpna daného roku začala také očekávaná první etapa rekon-

strukce Žižkovy ulice, kdy byl opraven úsek od Husovy ulice k ulici 

Komenského. Součástí této rekonstrukce byla výměna vodovodního řa-

du a vodovodních přípojek k hranicím pozemků, dále také nové připoje-

ní tří objektů na plyn. Vyměněno bylo rovněž veřejné osvětlení, které 

bylo protaženo do části Nerudovy a Baarovy ulice. Závěrem celé rekon-

strukce bylo ještě přeloženo elektrické vedení ze vzduchu do země. Sa-

motná komunikace byla upravena tak, aby byl zajištěn maximální počet 

parkovacích míst. Na sklonku roku 2020 byly zahájeny práce v lokalitě 

„U Hřiště“, již v tuto dobu projevilo zájem o odkoupení pozemků 15 

zájemců. A jak všichni dobře víme, všechny pozemky jsou již dávno 

prodány a někteří majitelé už v současnou chvíli plánují stěhování. In-

vestiční akce z roku 2021 si připomeneme v dalším čísle Nýrských no-

vin. 
(red) 

Prázdninová provozní doba Městské knihovny Nýrsko 

Pondělí - čtvrtek: 8.00 - 12.00   13.00 - 16.00 

Pátek:     ZAVŘENO 

Platnost 1. 7. - 31. 8. 2022 
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Aktuálně 

Na začátku měsíce května převzalo město Nýrsko zre-

konstruovanou LC Blata, díky níž je zajištěna lepší 

dostupnost pozemků ve vlastnictví města v tomto kata-

strálním území, na kterých se budou provádět pěstební 

zásahy v lesních porostech. Původní cesta již vykazo-

vala značné nerovnosti, povrch cesty byl nestabilní 

s vyjetými kolejemi od těžké lesní techniky. Město 

Nýrsko na výše uvedenou rekonstrukci získalo dotaci 

ve výši 4 830 546 korun od Státního zemědělského 

intervenčního fondu (SZIF), celkové náklady byly ve 

výši 6 653 121 korun. 

Lesní cesta Blata 

Jak jsme již zmiňovali v minulém čísle Nýrských no-

vin, v letošním roce dojde k celkové rekonstrukci mostu 

v Bystřici nad Úhlavou. Vzhledem k havarijnímu stavu 

mostu bude současná konstrukce demontovaná a dojde 

k vybudování zcela nové nosné konstrukce včetně no-

vých opěr a založení. Vzhledem k tomu, že most využí-

vají především zemědělci se svou technikou a v případě 

spojení do jízdní soupravy (vozidlo + vlek) nebylo 

možné projet oblouk v napojení do křižovatky, bude 

řešeno také výhodnější napojení křižovatky za mostem. 

Celá rekonstrukce bude probíhat v jedné etapě za úpl-

ného vyloučení provozu osobních automobilů. Země-

dělská technika bude moci využívat přilehlý brod. 

Tylova ulice 

Most v Bystřici nad Úhlavou 

(red) 

(red) 

(red) 

(red) 

Městský úřad Nýrsko poskytuje své služby veřejnosti. 

Cílem této zprávy je informovat o činnostech a shrnout, 

jaký byl rok 2021. Zpráva má za cíl co nejpřesněji        

a nejkonkrétněji poskytnout informace související         

s výkonem veřejné i městské správy pro občany města 

Nýrska a spádových obcí. Na vypracování této zprávy 

se podíleli všichni zaměstnanci úřadu a další zodpověd-

né osoby pod koordinací místostarosty města, který 

zpracoval výslednou podobu zprávy. Činnost úřadu se  

dělí na úkony samostatné působnosti obce, které vy-

cházejí z rozhodnutí Zastupitelstva města Nýrska a je-

jich výborů, dále  je to pak přenesená působnost obce, 

v jejímž rámci jsou poskytovány služby státní správy. 

Město také zřizuje několik příspěvkových organizací, 

které jsou aktivní ve svém působení na území města. 

Více se dočtete na:  

https://www.sumavanet.cz/munyrsko/user/

desska/2022nyrsko_vyrocni_zprava2021.pdf 

Ve dnech 6. až 25. června bude probíhat rekonstrukce 

Tylovy ulice, a to v úseku od domu č. p. 477 směrem 

k Lesnímu divadlu v celkové délce 545 metrů. Nejprve 

dojde k odfrézování stávajícího povrchu, následně bude 

připraveno podloží, tzn. částečné odvezení starého        

a navezení nového podkladového materiálu. Na takto 

připravený povrch bude nanesen živičný spojovací po-

střik, poté nová ložní vrstva a obrusná vrstva asfaltové-

ho betonu. Krajnice budou očištěny a zpevněny štěr-

kodrtí. Upraveny budou také vjezdy k sousedním nemo-

vitostem, které budou plynule napojeny na navazující 

část komunikace. 

Vzhledem k rozsáhlým pracím bude nutné omezení       

a vyloučení provozu, které se bude týkat především ná-

kladní dopravy.  

Komunikace bude uzavřena 14. – 22. června.  

Výroční zpráva za rok 2021 

úsek, na kterém bude probíhat rekonstrukce 
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Aktuálně 

Vandalismus v Hodousicích 

Uzávěrka pro zasílání příspěvků je v pondělí 20. června. Své příspěvky zasílejte na adresu                 

nyrskenoviny@mestonyrsko.cz. V případě jakéhokoliv dotazu využijte telefonní číslo 724 432 756. 

(red) 

Velmi smutný pohled se naskytl občanům Hodousic na 

strom, konkrétně jírovec maďal neboli kaštan koňský, 

který jakýsi vandal z neznámého důvodu podřízl. Strom 

stojící přímo na návsi byl tak trochu dominantou obce. 

Tímto nepochopitelným činem tak vznikla škoda městu 

Nýrsku. Není však vyloučeno, že Hodousice o svoji do-

minantu přijdou, protože v případě, že strom začne 

usychat nebo by začal být nebezpečný, bude se muset 

z důvodu havarijního stavu nechat pokácet. 

Omezení provozu  

Město Nýrsko informuje o částečné a úplné uzavírce 

provozu silnice II/190 od Hojsovy Stráže k Špičáckému 

sedlu v termínu od 13. června do 27. října letošního ro-

ku: 

- o částečné uzavírce (s kyvadlovým provozem) provo-

zu silnice II/190 v části od Hojsovy Stráže 

k Špičáckému sedlu, 

 - o úplné uzavírce na závěrečnou fázi asfaltování. 

Stanovena je objízdná trasa z Klatov přes Vrhaveč, Bě-

šiny, Čachrov na Železnou Rudu, kde je nutné zohlednit, 

že trasa není vhodná pro vozidla nad 3,7 m. 

Motivační program 2022 

Jana Koreňová 
životní prostředí 

Nejen třídění plastů, papíru, kovů, ale i třídění elektro-

zařízení má pro město velký význam. 

Občané města Nýrska vytřídili a odevzdali v 1. čtvrtle-

tí v roce 2022 v rámci zpětného odběru odpadních 

elektrozařízení celkem 3,96 t zařízení, tedy 0,804 kg 

na obyvatele. Díky takovému množství vytříděného 

elektrozařízení a odevzdaného v rámci zpětného odbě-

ru do sběrného dvora vznikl městu nárok na odměnu 

z motivačního programu do výše 15 000 Kč. 

Společnost Elektrowin a. s. má přesně specifikován 

předmět žádosti. Město motivační program využilo 

k zabezpečení sběrného dvora - nová uzamykatelná 

vstupní vrata. 

Do Nýrska opět přijeli američtí vojáci 

Po dvouleté pauze zaviněné pandemií covid–19 naše 

město opět navštívili američtí vojáci, abychom si spo-

lečně připomněli osvobození americkou armádou 

v roce 1945. Příjezd historických vozidel v pátek         

6. května přivítali nejen občané města, ale také děti 

z mateřských škol a žáci a žákyně ze škol základních. 

Položení věnců s českou trikolórou u pamětní desky na 

budově městského úřadu se ujal starosta města Milo-

slav Rubáš společně se zastupitelkou Evou Bechyňo-

vou za přítomnosti dalších členů Zastupitelstva města 

Nýrska. Věnec společně položili také na místní hřbitov 

k památníku obětí fašismu a také k památníku 

v Bystřici nad Úhlavou, kde byli popraveni vězni při 

transportu smrti. Je důležité nezapomenout na to, že 

klidný život bez bojů a strastí byl vykoupený životy 

statečných hrdinů, kteří se neschovali před výzvou ode-

jít do cizích dálek a pomohli tak vybojovat cennou svo-

bodu. Druhou světovou válku provázely otřesné zloči-

ny proti lidskosti, proto se z historie poučme a nezapo-

mínejme. 
(red) 

Jana Koreňová 
životní prostředí 
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Odbory městského úřadu 

Činnost stavebního úřadu 

Na stavební úřad je nutné se obrátit ohledně veškeré 

stavební činnosti (novostavby, stavební úpravy, nástav-

by, přístavby, odstranění stavby….), ideálně již ve fázi 

zamýšlení záměru, kdy stavební úřad poskytne staveb-

níkovi veškeré informace k tomuto záměru dle staveb-

ního zákona a podklady potřebné k danému povolení 

nebo opatření. Stavební úřad může pomoci s vyplněním 

dané žádosti dle přílohy k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Pro 

město Nýrsko a spádové obce byl pořízen územní plán, 

který určuje zásady organizace území a stanovuje, kde 

lze stavět, podmínky pro výstavbu a jiné využití území. 

Proto se občan potřebuje ve svém zájmu včas seznámit 

s podmínkami využití území stanovenými v územním 

plánu, zejména při koupi pozemku za účelem výstavby 

nebo při záměru stavět nebo měnit využití stavby či 

pozemku. 

S ohledem na zapojení města Nýrska do projektu Digi-

tální technické mapy Plzeňského kraje byla vydána 

vyhláška města Nýrska č. 2/2015 o vedení technické 

mapy obce. Na základě této vyhlášky a stavebního zá-

kona vznikla pro stavebníky povinnost pořídit geode-

tickou část dokumentace skutečného provedení stavby 

v souladu s dokumentací Digitální technické mapy Pl-

zeňského kraje a ke kolaudaci stavby předložit staveb-

nímu úřadu potvrzení o převzetí – „Protokol o akcepta-

ci Zakázky Digitální technické mapy Plzeňského kra-

je“. 

V polovině roku 2012 byl spuštěn provoz systému zá-

kladních registrů veřejné správy ČR. Jedním ze čtyř 

základních registrů je i registr územní identifikace, ad-

res a nemovitostí (RÚIAN). 

RÚIAN je veřejný seznam, který umožňuje uživatelům 

z řad veřejné, ale i komerční a akademické sféry dálko-

vý přístup přes internet. Aplikace Veřejného dálkového 

přístupu k datům RÚIAN je dostupná zdarma a bez 

registrace. Editorem RÚIAN je stavební úřad, který ve 

svém správním obvodu zakládá, mění a ruší stavební 

objekty a adresní místa na základě kolaudace stavby, 

popřípadě nahlášení skutečného dokončení stavby sta-

vebníkem a povoleného a nahlášeného skutečného od-

stranění stavby.  

Renáta Ašková 
stavební úřad 

Jana Bečvářová 

Setkání rodáků 

V sobotu 21. května se v Nýrsku uskutečnil pravidelný 

sraz bývalých nýrských rodáků, členů německého spol-

ku Heimatgemeinde der Stadt Neuern im Bohmerwald 

e.v. Akce začala v 10 hodin dopoledne česko-německou 

mší v kostele sv. Tomáše, kterou celebroval administrá-

tor místní farnosti Mgr. Ryzsard Potega. Po mši se 

účastníci přesunuli na starý hřbitov, kde se u zrenovova-

ného Stollowského kříže pomodlili za zesnulé a zazpí-

vali píseň Bohmerwald. Následoval společný oběd        

v nedaleké Zemance a setkání v Muzeu Královského 

hvozdu. Zde si rodáci prohlédli stálou expozici spisova-

tele Josefa Holuba a poté se přesunuli do sálu, kde pro 

ně bylo připraveno malé pohoštění, projekce starých 

fotografií a krátkého filmu o našem městě. Pozvání na 

akci přijal i dr. Jan Blažek z Paměti národa, který přijel 

z Prahy a pokračoval s účastníky do Neukirchenu b. Hl. 

Blut, kde se zúčastnil jejich dalšího programu. 

Na závěr předseda spolku Stephan Guggenmos jménem 

všech rodáků ocenil zájem města o akci 

a poděkoval farnosti, MKS, Národopisnému a muzejní-

mu spolku za spoluúčast a vydařený průběh setkání. 

Příští sraz je naplánován na 19. květen 2023. 

Přeshraniční spolupráce 



6 

Spolky 

(red) 

Přeshraniční spolupráce 

Společně poznáváme historii Královského hvozdu 

Mnoho akcí bylo během posledních let ovlivněno pan-

demií covid–19. Ne jinak tomu bylo u plánovaného 

projektu pro základní školy, který měl být realizován již 

v roce 2020 v návaznosti na úspěšný projekt Hry bez 

hranic. K realizování projektu s názvem Společně po-

znáváme historii Královského hvozdu, který je financo-

ván z Dispozičního fondu v rámci programu přeshranič-

ní spolupráce Cíl EÚS Česká republika – Svobodný stát 

Bavorsko 2014 – 2020, došlo během měsíce května. 

Žáci Základní školy Nýrsko, Školní ulice a Neukirche-

nu společně strávili dva dny plné poznání. Nejprve byla 

na programu exkurze na německé straně, kdy žáci spo-

lečně navštívili Poutní muzeum a stezku zvuků 

v Neukirchenu, poté se vydali lanovkou na Hohenbogen 

a pokračovali k bývalým věžím NATO s prohlídkou 

vnitřních prostor.  O dva dny později byl program při-

praven na české straně. Nejprve si v doprovodu průvod-

ce Mgr. Pavla Koury prohlédli Klatovy, poté společně 

navštívili barokní lékárnu, katakomby a pavilon skla. 

Při zpáteční cestě se ještě zastavili na hradě a zámku 

Klenová, kde se opět v doprovodu průvodců dozvěděli 

mnoho zajímavostí. Dovoluji si říct, že tento projekt 

přispěl k prohloubení již navázaných kontaktů 

z předchozího projektu a žáci také získali lepší znalosti 

o místech, kde žijí. 

SDH Zelená Lhota 

Májka v Zelené Lhotě 

Po dvouleté odmlce uspořádali hasiči v Zelené Lhotě 

stavění máje s tradičním „pálením čarodějnic“ i za pří-

tomnosti veřejnosti. Májku v délce 25 metrů se podařilo 

postavit bez problémů, za což patří poděkování všem, 

kteří se na stavění podíleli. „Pálení čarodějnic“ bylo po-

jato dle dlouholetých tradic a u májky se vydrželo do 

ranních hodin. 

Divadelní představení 

Dne 14. května uspořádali hasiči z SDH Zelená Lhota 

ve spolupráci s ochotníky z Nýrska divadelní představe-

ní. Přestože to byla první akce tohoto rázu, vydařila se. 

Představení se všem líbilo, což vyjádřili velkým potles-

kem. Hasiči po celou dobu zajišťovali občerstvení, takže 

nikdo nestrádal hladem ani žízní. 
 Martin Kaliánko                                                                               
 SDH Zelená Lhota 



7 

Kostel sv. Tomáše 

Letos si připomínáme 670 let od první zmínky 

Nýrsko se v minulosti mohlo pyšnit dvěma církevními 

stavbami. Minulý rok jsme si při příležitosti Noci koste-

lů připomněli osud kostela Čtrnácti svatých pomocníků, 

který stával na náměstí. 

Obecně se dočtete, že byl 

vysvěcen v roce 1712. Tím 

by na letošní rok připadalo 

„kulaté“ 310. výročí. Dnes 

již víme, že vysvěcení pro-

běhlo o dva roky později. 

Dokladem budiž třeba zprá-

va ze soudního procesu ve-

deného v devatenáctém sto-

letí, kde byla předložena 

listina o vysvěcení kaple ze 

dne 2. října 1714. Druhou 

církevní stavbou je gotický 

kostel sv. Tomáše. První 

pravděpodobná zmínka po-

chází z 8. června roku 1327 

na listině krále Jana Lucem-

burského. Panovník zde 

prodává hrad Janovice včet-

ně příslušenství. Mimo jiné 

je zde uvedeno: „… městeč-

ko Nýrsko a patronátem nad 

kostely.“ Vzhledem            

k množnému číslu a vzhle-

dem ke stáří kostelů nachá-

zejících se na panství se 

pravděpodobně jedná o kos-

tel sv. Jana v Janovicích       

a sv. Tomáše v Nýrsku. 

První skutečná zmínka o kostele je v Registrech desátků 

papežských z diecéze pražské z roku 1352 (viz obrá-

zek). Tento soupis obsahuje seznam míst, kde byl desá-

tek vybírán. V roce 1352 byly vybírány dvě třetiny de-

sátku pro panovníka Karla IV. a jedna třetina pro pape-

že Klementa VI. Roku 

1352 byl desátek vybírán 

pololetně a jeho výše byla 

pro Nýrsko stanovena na 

18 grošů. Pro zajímavost 

běžné ceny ve 14. století:  

kuře půl groše,  

šedesát vajec 1 groš, 

lopata 1 groš, 

sekera 3 groše,  

kráva 55 grošů,  

kůň 240 grošů, 

týdenní mzda za tesařskou 

práci: mistr 18 grošů, to-

varyš 12 grošů, nádeník   5 

grošů. 

Popis: kopie originálu        

z roku 1352 - Registra de-

cimarum Papalium, De-

canatus Clatouiensis  

řádek 8 Tyna (Týnec), 

řádek 9 Strazouia 

(Strážov), 

řádek 10 Nyra (Nýrsko), 

řádek 12 Janouicz 

(Janovice), 

řádek 26 Dessewicz 

(Dešenice). 

Článek byl zpracován pod-

le podkladů Pavla Mráze. Je zajímavé si uvědomit, že 

jsou okolo nás věci, jejichž životnost se nepočítá na 

roky, ale na staletí.  Petr Vaňkát  
knihovník 

S lítostí musíme oznámit, že nás       

navždy opustil nejen člen spolku         

Muzeum Královského hvozdu,          

ale také pravidelný přispěvatel do    

Nýrských novin                             

 KAREL VELKOBORSKÝ.   

Jeho medailonek otiskneme v příštím 

čísle Nýrských novin. 
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Městské kulturní středisko 

Tým MKS 

Leporelo 

Překvapivý je původ slova leporelo. Takto se jmenoval 

sluha Dona Giovanniho ve stejnojmenné opeře Wolf-

ganga Amadea Mozarta, který sepisoval podrobný se-

znam milenek svého pána. Protože seznam byl velmi 

dlouhý, skládal jej jako harmoniku do menšího formátu.  

Dnes slovo leporelo používáme především jako označe-

ní knihy pro nejmenší čtenáře. Wikipedie praví, že le-

porelo je harmonikově skládaná kniha, zpravidla bohatě 

ilustrovaná, s minimem textu a nízkým počtem stran. 

Jednotlivé strany leporela bývají vyrobeny z tuhého 

papíru, aby se tak prodloužila jejich životnost při čas-

tém a nešetrném používání. V současnosti řada z nich 

obsahuje různá okénka, hýbací části či hmatové částeč-

ky. 

Proč je důležité dětem číst 

Číst dětem pohádky nebo jiné dětské knížky, příběhy či 

leporela je bezpochyby velice prospěšné.  

To první a asi nejdůležitější je, že při čtení se vytváří 

pevné pouto mezi rodičem a dítětem, což podporuje 

psychický rozvoj dítěte. Tím se posiluje jeho sebevědo-

mí. Když maminka nebo tatínek čtou, je svět, jak má 

být - krásný, vzrušující, důvěryhodný, bezpečný a útul-

ný. Správně zvolená kniha učí děti hodnotám a rozlišo-

vání dobra od zla. 

Čtení je důležitou přípravou pro život. Formuje čtecí    

a písemné návyky, učí logickému a samostatnému myš-

lení, rozvíjí představivost, slovní zásobu a tím dává 

svobodu k vyjadřování. Průzkumy ukázaly, že slovní 

zásoba tříletého dítěte, se kterým si rodiče denně ale-

spoň chvilku čtou, je zhruba 1 100 slov. To je dvojnáso-

bek slovní zásoby dítěte, se kterým si rodiče nečtou. 

Společné čtení zlepšuje soustředění, uklidňuje, trénuje 

paměť, přináší všeobecné znalosti, ulehčuje učení         

a pomáhá dosáhnout úspěchů ve škole. Prostě je tou 

nejlepší investicí do úspěšné budoucnosti vašeho dítěte. 

A na konec jedna perlička. Nejdelší leporelo na světě 

vzniklo právě v České republice. Leporelo Dějiny udat-

ného českého národa Lucie Seifertové je nejdelší kni-

hou na světě a získalo hned několik cen. Mezi nejvý-

znamnější patří Magnezia litera za nejlepší dětskou kni-

hu, Zlatá stuha za nejlepší literaturu faktu pro děti         

a Zlatá pečeť za nejlepší polygrafický výtvor roku. Je 

dlouhé devět metrů a jeho zvětšená verze, která proces-

tovala výstavy po celém světě, měří na výšku dva metry 

a na délku má celých sedmdesát. 

Petr Vaňkát  
knihovník 

Noc s Andersenem 

V městské knihovně se pomalu stává tradicí takzvaná 

Noc s Andersenem. Je to projekt, kterým české kni-

hovny svádí v konkurenci populárnějších médií boj     

o zájem dětí a dětské čtenářství. Všichni víme, že 

dnešní způsob života dětské četbě příliš nepřeje. Knihy 

soupeří s mnoha akčními lákadly, od bezduchého vy-

sedání před televizní obrazovkou až k počítačovým 

hrám. 

První Noc s Andersenem proběhla v roce 2000 v uher-

skohradišťské knihovně. Dvacet malých čtenářů čeka-

lo noční dobrodružství v podobě čtení pohádek, soutě-

ží, her a překvapení. A už v roce 2001 se spalo ve čty-

řiceti knihovnách po celé republice. 

V pátek 13. 5. se Noc s Andersenem konala i v Měst-

ské knihovně Nýrsko. Tématem byly knihy britské 

spisovatelky J. K. Rowlingové - Harry Potter. Dvacet 

dětí se sešlo odpoledne v knihovně a vydalo se společ-

ně na vycházku do Bradavic (zámek v Bystřici). Cestu 

nám zpříjemnila hra stopovaná, při které děti plnily 

různé úkoly. V zámeckém parku hledaly poklad a na 

ohni si upekly špekáčky. Tam už na nás také čekal zá-

mecký pán, který nás zámkem nejenom provedl, ale 

zároveň poutavě vyprávěl o jeho historii a postupné 

rekonstrukci. Dozvěděli jsme se i něco o místních zá-

hadách a nadpřirozených jevech. Při zpáteční cestě si 

děti zahrály ponožkovou hru a na honěnou se 

„zlatonkou“. U knihovny pak ještě stihly létání na koš-

těti a hru na vrbu mlátičku. Usínání provázelo čtení     

z knihy. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Kniha
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Zajímavosti z okolí 

(red) 

O obhajobě titulů z roku 2021, kdy se děvčata stala 

Mistryněmi ČR a 2. vícemistryněmi světa, mluvit ne-

můžeme, ale konstatovat to, že od nich nejsme daleko, 

ano. Mažoretky Ametyst DDM Nýrsko se 30. 4. zú-

častnily kvalifikačního kola MČR mažoretkové asocia-

ce ČFMS v pražské části Radotín. Do finálových kol se 

nám probojovalo 8 startů. Jedno finále máme již za 

sebou, a to finále s hůlkou výkonnostní třídy A 

v Chotěboři, zde získaly juniorky ve věku 12 – 14 let   

5. místo ve velkých pódiových formacích a seniorky 

v disciplíně pochodové defilé 12. místo. O víkendu 27. 

- 28. 5. se konalo finále s třásněmi v Hranicích na Mo-

ravě, kde se o cenné kovy popraly naše kadetky ve vě-

ku 8 - 11 let s třásněmi a Štěpánka Zachová s flagem 

(praporem). Tento finálový maraton bude ukončen 4. 6. 

také v Hranicích na Moravě, kde se bude konat finále 

výkonnostní třídy B s hůlkou, kam se pro změnu podí-

vá miniformace juniorek, seniorek, trio juniorek – Eva 

Pojžárková, Nikol Grollová, Adéla Malá a sólistka Va-

nesa Denková. Všech postupů si nesmírně vážíme, pro-

tože covidová pauza způsobila neskutečnou účast na 

celém tomto MČR 2022. Jen v juniorské kategorii, dis-

ciplíně sólo, kde nám figuruje již zmíněná Denková V., 

soutěží 95 děvčat z celé ČR. Uvidíme, zda naše výsled-

ky budou stačit na postup na ME, které se bude konat 

v chorvatském Novigradu na konci června.  

Závěrem bych samozřejmě chtěla poděkovat rodičům 

za vedení svých dcer k mažoretkovému sportu, našim 

sponzorům a kolektivu zaměstnanců DDM Nýrsko.  

Eva Koryťáková 

Zámek Bystřice  

Mám vám říkat zámecký pane, nebo máte nějaký 

šlechtický titul? 

„Žádný šlechtický titul nemám, jsem normální člověk 

bez modré krve.“ 

Co vás vedlo ke koupi zámku právě v Bystřici nebo 

kde vznikla ta myšlenka? 

„Nebyl to vlastně ani cíl koupit zámek, upřímně jsem 

nikdy neměl téměř žádný vztah k historii ani ve škole 

nebyl dějepis mezi mými oblíbenými předměty. Vlast-

ně to vzniklo tak, že už jsem měl jednu etapu rekon-

struování a budování za sebou v Plzni, kde jsem v roce 

2013 koupil průmyslový areál, který byl v hodně zde-

vastovaném stavu. V současné době areál provozujeme, 

pronajímáme haly, kancelářské prostory i odstavné plo-

chy pro cca 200 kamionů.  Mám rád jakékoliv výzvy, 

takže vzhledem k ukončení rekonstrukce v Plzni jsem 

začal prohlížet inzertní portály a hledal jsem, co by mi 

padlo do oka a co bych mohl zkusit dalšího. Jednoho 

dne tam na mě vyskočil tenhle zámek, nikdy jsem cíle-

ně zámky nehledal, koukal jsem spíše po nějaké nemo-

vitosti…Po domluvě s majitelem, který zámek v tu 

chvíli vlastnil, jsem se přijel podívat a zalíbilo se mi to, 

viděl jsem v tom tu správnou výzvu, i když v dnešní 

době již vím, že byla dost naivní. Po velmi krátké úva-

ze jsem řekl, že bych o koupi měl opravdu zájem. Již 

předem mi bylo jasné, že jakýsi boj bude především 

s „památkáři“, takže jsem myslel, že vím, do čeho jdu, 

ale nevěděl….Situace byla taková, že jsem se do toho 

prostě vrhl. Hned v počátku jsem si pozval právě pa-

mátkáře, kteří přijeli a místo pomoci, kterou jsem oče-

kával, dělali spíš bububu. Nicméně jsem za to nakonec 

asi i rád, protože ta první naivita vás tak trochu opouští 

a vy přicházíte do té reality. Já jsem ten první rok měl 

připravený finanční obnos, který jsem chtěl dát do re-

konstrukce. To jsem památkářům řekl a chtěl jsem, 

abych mohl začít hned opravovat. Jenže opak byl prav-

dou, bylo mi řečeno, že takhle to nefunguje. To pro mě 

bylo velké vystřízlivění. Pravdou je, že od doby, kdy 

jsem zámek koupil, mě začala zajímat i historie             

a sháním všechny možné informace o zámku a blízkém 

okolí. Nikdy jsem totiž neměl v úmyslu, zámek opravo-

vat nějak moderně, chtěl bych ho dát do původního 

stavu, který ale bohužel není jasně dán.“  

Dali vám tedy lidé z památkového ústavu nějaké uži-

tečné rady  nebo jste si všechno zjišťoval sám? 

„No abych řekl pravdu, paní z Národního památkového 

ústavu, ač mě na začátku dost „postrašila“, tak byla 

nakonec velmi vstřícná a já jsem se dozvěděl o věcech 

a podkladech, které byly již zpracovány bývalým maji-

telem a které jsem pak z archivu získal. Nikdy jsem 

netušil, že mnoho věcí musí být zpracováno ještě před 

vlastní koupí. Vzhledem k tomu, že se vlastně nejedná 

o klasický zámek, jelikož historické prameny uvádějí 

nejdříve tvrz, poté hrad a až pak následně zámek, tím 

vlastně nejde ani o významnou historickou stavbu, ale  

i tak nesmíte udělat nic bez předchozího schválení pa-

mátkového ústavu. V současné chvíli řešíme především 

zahradu, jejíž úprava také nebyla úplně jednoduchá,  

práce na ní probíhaly celý kalendářní rok. Do zahrady 

jsme vysázeli 4 000 tulipánů a 500 růží, takže alespoň 

zahrada již žije a od května je každý třetí víkend zpří-

stupněna návštěvníkům. První návštěvní víkend navští-

vilo zahradu více než 350 zájemců.“  

Pokračování příště…... 

Děkuji za rozhovor zámeckému pánu Kamilu Sýkorovi. 

Dům dětí a mládeže 

Mažoretky Ametyst získaly postup na MČR 2022 
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Vítání občánků 28. dubna 

Václav Flosman Viola Bošková 

Simona Švátorová Elianna Turečková 

Sofie Londová Vítek Polanka 

Valerie Chaloupková 
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Inzerce 

Vítání občánků 28. dubna 

Aleš Zeman 

Terezie Fricová 

Zahájení provozu KOUPALIŠTĚ je naplánováno na pátek            
10. června od 13.00 hodin v závislosti na počasí. 

Více informací naleznete na https://www.sportoviste-nyrsko.cz/sportovistenyrsko/. 
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Inzerce 



13 

Pozvánky na akce 
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Pozvánky na akce 


