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Okénko do historie… 

V tomto čísle Nýrských novin se vrátí-

me o 20 let zpátky. Mnoho z vás si 

jistě pamatuje katastrofické povodně 

na území České republiky v roce 

2002.    

 A jak to tedy tenkrát bylo u nás          

v Nýrsku?  Situace v našem městě za-

čala být dramatická v pondělí         

12. srpna, kdy řeka Úhlava, která má 

za normální situace výšku 70 cm, do-

sáhla v noci z 12. na 13. srpna dle 

měřidla dvou metrů. Ale připomeňme 

si to pěkně od začátku. V dopoledních 

hodinách vyhlašuje tajemník městské-

ho úřadu vzhledem k výšce hladiny 

stav bdělosti. Schází se povodňová 

komise, která začíná řešit situaci 

v Zelené Lhotě a u jezu v ulici Prap. 

Veitla, kde jsou zvednuta stavidla       

a tím se zabrání přetoku jezu. Déšť 

neustává, kolem 13. hodiny je již za-

plavován autokemp, lidé jsou evakuo-

vání do místních hotelů či penzionů, 

někteří odjíždějí domů. Po devatenác-

té hodině dochází k upouštění přehra-

dy přes trychtýř, což má za následek 

zvýšení průtoku a v Nýrsku houkají 

sirény oznamující nebezpečí. V tento 

čas dochází k evakuaci Staré Lhoty. 

Těsně před půlnocí probíhá evakuace 

také v ohrožených oblastech přímo 

v Nýrsku: Nábřeží (dnes ulice Kpt. 

Kufnera a Šumavské nábřeží), Čsl. 

legií, Tyršova, celá Hadravská čtvrť       

a také firmy Tany, Dobler, Greiner, 

Agricultur, Götz a Uvex. Po půlnoci 

dochází k přípravě evakuace ulic Ry-

bářské, Klatovské a Chudenínské 

čtvrti. Protipovodňové hráze podél 

řeky jsou vystavěny z 350 pytlů a bě-

hem noci přichází z Klatov dalších     

2 000 prázdných pytlů určených 

k naplnění. Kolem šesté hodiny ranní 

déšť ustává a tím dochází k mírnému 

zklidnění situace, evakuovaní obyva-

telé města se pomalu vrací do svých 

domovů.  

Aktuálně 

Ohlédnutí za uplynulými roky 

Právě držíte prázdninové dvojčíslo Nýrských novin, ve kterém si 

připomeneme hlavní investiční akce za rok 2021. Od počátku toho-

to roku probíhaly práce na přivaděči Hodousic ke skupinovému 

vodovodu Nýrsko – Klatovy. Vzhledem k tomu, že stavba byla 

zahájena v zimních měsících, byly nejdříve provedeny přípravné, 

geodetické a vytyčovací práce. Na přelomu srpna a září byla tato 

akce dokončena včetně tlakové zkoušky a odzkoušení řídící jednot-

ky, přes kterou je voda do Hodousic čerpána. Významnou investicí 

tohoto roku byla bezpochyby příprava pozemků v lokalitě „U Hřiš-

tě“, která byla velmi ovlivněna covidovou situací i nepříznivými 

klimatickými podmínkami v počátku roku. I přesto výstavba loka-

lity postupovala dle daného harmonogramu. Postupně byla vybu-

dována oddílná kanalizace a vodovodní řad. Pro napojení elektřiny 

v této lokalitě slouží trafostanice. Uskutečnilo se zde také přeložení 

vysokého napětí ze vzduchu do země, po kterém proběhlo vápnění 

celé šíře budoucí komunikace. Zapracováním vápna do půdy došlo 

ke zpevnění podkladu pro budoucí komunikaci. Již v minulém roce 

začala první etapa rekonstrukce Žižkovy ulice. V letošním roce 

pokračovala etapa druhá, která se vlivem nepříznivého počasí na 

závěr mírně opozdila. Došlo k podmáčení komunikace, a tak muse-

ly být nejvíce zasažené podkladní povrchy vyměněny, po následné 

pokládce asfaltu byly ještě v celé délce ulice položeny slepecké 

pásy. Další komunikací, kterou v tomto roce čekala rekonstrukce je 

ulice Hodousická. Došlo zde k posílení vodovodní sítě ze skupino-

vého vodovodu Nýrsko – Klatovy položením hlavního řadu a ná-

sledné napojení přípojek k jednotlivým nemovitostem. Větší část 

této ulice je po rekonstrukci vedena jako obytná zóna, a to přede-

vším z důvodu snížení rychlosti motoristů, kteří tuto komunikaci 

využívají jako náhradní spojnici do Hodousic. Vybudována byla 

také nová parkovací místa, která jsou umístěna  u vjezdů do jednot-

livých domů. Druhým rokem pokračovala rovněž rekonstrukce 

budovy městského úřadu, vyměněna byla všechna okna, opravena 

byla fasáda včetně soklů, došlo k výměně střešní krytiny, vyrobena 

byla také celá věžička, jež je dominantou celé budovy včetně věž-

ních hodin, kterou zdobí pozlacená korouhev s rokem výstavby 

budovy městského úřadu a také s rokem této rekonstrukce. Město 

Nýrsko v tomto roce výrazně investovalo také do bezpečnosti 

svých občanů, a to v podobě zakoupení nové cisterny pro hasičský 

sbor, jelikož stávající prvovýjezdová cisterna CAS 24 Liaz byla 

vyrobena již v roce 1988 a i přes pravidelnou intenzivní údržbu 

byla již výrazně zastaralá. Po všech potřebných a nezbytných kro-

cích byla vypracována technická specifikace nového vozidla, kte-

rou muselo schválit Generální ředitelství Hasičského záchranného 

sboru ČR. Výběrové řízení poté vyhrála polská firma WISS 

CZECH s. r. o. s předloženým návrhem cisterny CAS 20 SCANIA. 

Stavba samotného vozidla proběhla v Polsku, ale zástavba jednotli-

vých agregátů a vybavení probíhaly v Uherském Brodu. Cisterna 

byla následně  3. června převezena zástupci firmy až do Nýrska. 

Od letních měsíců tak slouží tato moderní technika našim hasičům 

a v případě nouze tak mohou zasáhnout daleko kvalitněji a přispět 

k ochraně životů, zdraví a majetku našich občanů. 

(red) 
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Aktuálně 

Školní jídelna 

Přeshraniční setkání 

Rekonstrukce ulice Boženy Němcové 

(red) 

(red) 

Ve čtvrtek 9. června proběhlo v penzionu U Jandů        

v Úborsku setkání zástupců obcí sdružených v přeshra-

ničním sdružení nesoucí název „Akční sdružení Králov-

ský hvozd“. Toto sdružení šesti českých a pěti němec-

kých obcí působí na tomto území od roku 2000. Sdruže-

ní bylo celou dobu hnací silou přeshraniční spolupráce, 

která se přenášela do celé řady projektů od společných 

školních akcí až po některé investiční akce. Součástí 

byla samozřejmě i  ta osobní setkávání v rámci vzdělá-

vání a výměny zkušeností v oblasti spolkové činnosti, 

propagace regionu  apod. 

Sdružení je od začátku svého založení vedeno starostou 

města Nýrska a starostou obce Lohberg, dříve starostou 

Lamu. Sdružení má i společnou rozvojovou strategii,    

o které se při jednání v Úborsku rovněž diskutovalo. 

Zároveň se řešily otázky společné propagace formou 

dvojjazyčných propagačních materiálů a obnovení spo-

lupráce informačních center členských obcí. 

O této rekonstrukci jsme psali již několikrát. Nyní při-

cházíme s dalšími doplňujícími informacemi. Poslední 

červnový den došlo k předání staveniště firmě Strei-

cher. V druhé polovině července tak začnou probíhat 

přípravné práce. Od měsíce srpna by pak měly začít 

stavební práce, vše však záleží na dodávce objednaného 

materiálu. Vlastní práce budou probíhat po zhruba šede-

sátimetrových úsecích, což umožní užívání zbytku ulice 

jejími obyvateli.  Tím se sníží nároky na zajišťování 

náhradních parkovacích míst. Pro dopravu a uskladňo-

vání materiálu bude využíván i příjezd přes areál býva-

lých drůbežářských závodů z Palackého ulice, který 

město zakoupilo zhruba před čtyřmi lety.  

Občané bydlící v této lokalitě obdrží informace o přes-

né organizaci stavby přímo do poštovních schránek. 

Na přelomu letošního a příštího roku proběhne výměna 

prakticky celého přístrojového vybavení školní jídelny. 

V současné době byl vybrán dodavatel zařízení              

a v případě získání dotace, o kterou Město Nýrsko          

a Základní škola Nýrsko, Školní ulice požádaly, bude 

investice v hodnotě cca 5 milionů korun realizována. 

Účelem výměny bude vedle snížení energetické nároč-

nosti i zlepšení pracovních podmínek zaměstnanců včet-

ně zkvalitnění procesů přípravy obědů. Bohužel i přes 

veškeré snahy bude muset provozovatel školní jídelny 

přistoupit od 1. července letošního roku ke zdražení 

obědů zhruba o 5 %. Přestože se nám trvale daří snižo-

vat energetickou náročnost provozu, je zapotřebí do cen 

obědů promítnout neustálý růst cen potravin. I přesto 

jsme přesvědčeni o tom, že tato opatření nezpůsobí zá-

sadní problémy domácnostem seniorů a rodinám dětí, 

které tuto formu stravování využívají. 

Miloslav Rubáš 
starosta města 
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Okružní křižovatka 

Uzávěrka pro zasílání příspěvků je v pátek 19. srpna. Své příspěvky 

zasílejte na adresu nyrskenoviny@mestonyrsko.cz.  

V případě jakéhokoliv dotazu využijte telefonní číslo 724 432 756. 

Komunální volby 

Zprávy z Muzea Královského hvozdu 

Dne 2. června proběhla mimořádná schůze spolku Mu-

zeum Královského hvozdu. Jejím hlavním úkolem bylo 

rozhodnout, jak pokračovat dále bez jeho předsedy Kar-

la Velkoborského, který 16. května náhle zemřel. 

Členové spolku se rozhodli pokračovat v činnosti mu-

zea a dokončit rozpracovanou výstavu Z Nýrska až na 

Orinoko. Výstava o nýrském námořníku Emanuelu No-

vákovi se otevře 1. 7. a potrvá až do 30. 9. 2022. Bylo 

také zvoleno nové vedení a novým předsedou se stal 

Jan Burghauser. Ke konci roku by měla ještě proběh-

nout výstava betlémů zapůjčená z Vlastivědného muzea 

Dr. Hostaše v Klatovech. 

Irena Vaňkátová 

Podle informací od správce krajských komunikací bu-

de v srpnu zahájena realizace kruhové křižovatky na 

výpadovce směrem na Chudenín s termínem dokonče-

ní do října letošního roku. Těm, kteří pochybují           

o smyslu realizace této akce, bych doporučoval krátké 

zastavení u označníku Nýrsko ve směru od Chudenína 

a krátký pohled na měřidlo rychlosti přijíždějících aut. 

Předepsanou 50kilometrovou rychlost dnes dodržují 

snad jen běžci a cyklisté. Okružní křižovatka bude pě-

tiramenná a bude řešit i napojení budoucího prodejní-

ho objektu (objektů) v lokalitě za fotbalovým hřištěm. 

Celá akce bude stát cca 9 milionů korun a příspěvek 

města na vybudování veřejného osvětlení a chodníků 

bude ve výši cca 2,5 milionu korun. 

Požár bytového domu 

Významnou pomoc obyvatelům bytového domu       

čp. 700, který byl v minulých dnech zasažen požárem, 

poskytlo naše město. Přímo v den požáru zajistilo výš-

kovou techniku a techniku na odvoz zasaženého mate-

riálu a vnitřního vybavení bytů. Do 20. června bylo 

odvezeno 10 kontejnerů s tímto nepoužitelným mate-

riálem. Vedle toho město uvolnilo rozhodnutím sta-

rosty 19 500 korun na každý byt. Tyto prostředky po-

sloužily na nákup toho nejnutnějšího vybavení. Záro-

veň město zajistilo náhradní ubytování pro obyvatele 

nejpostiženějšího bytu. Zprostředkování další finanční 

pomoci bude pomáhat zajistit sociální odbor našeho 

města.  

Vážení kandidáti a zástupci politických uskupení, 23.  

a 24. září 2022 se uskuteční volby do zastupitelstev 

obcí. Městský úřad Nýrsko je registračním úřadem pro 

obce Dešenice, Hamry, Chudenín a Nýrsko podle zá-

kona 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí. 

Aktuální informace naleznete na stránkách Minister-

stva vnitra České republiky a na stránkách Městského 

úřadu Nýrsko. Dne 10. června zveřejnil Městský úřad 

Nýrsko na úřední desce potřebný počet podpisů na pe-

ticích pro nezávislé kandidáty a sdružení nezávislých 

kandidátů. Dne 19. července v 16.00 hodin končí lhůta 

pro podávání kandidátních listin včetně příloh přísluš-

nému registračnímu úřadu. Každá volební strana, která 

bude zaregistrována do komunálních voleb do Zastu-

pitelstva města Nýrska, bude mít možnosti v rozsahu 

1/2 strany A4 v zářijových Nýrských novinách před-

stavit své záměry na další volební období. Zároveň 

zde budou zveřejněny informace pro voliče. 

Slevy na jízdné  

Od 1. července se mění pravidla pro cestování invalid-

ních osob ve třetím stupni, kteří nemají přiznanou prů-

kazku ZTP nebo ZTP/P.  Ve vlacích druhé třídy            

a v linkových autobusech si budou moci tyto osoby 

zakoupit jízdenku s 50% slevou.  Invalidní cestující ve 

třetím stupni se budou prokazovat zvláštním QR kó-

dem. Ten lze získat na pobočce OSSZ (Okresní správy 

sociálního zabezpečení Klatovy) nebo lze o něj požádat 

elektronicky na e-Portálu ČSSZ (České správy sociál-

ního zabezpečení). Na OSSZ může jít i zmocněná oso-

ba. Cestující uplatňující slevu se může prokázat papíro-

vou formou QR kódu, nebo elektronicky v telefonu, 

který lze nahrát do nově upravené mobilní aplikace 

OneTicket. Nutností je spolu QR kódem předložit také 

průkaz totožnosti.  

V případě dalších dotazů se lidé mohou obracet na od-

dělení zákaznické podpory státního podniku Cendis na 

telefonním čísle: 222 266 755. 

Martina Volmútová 
vedoucí sociálního odboru 

Aktuálně 

Miloslav Rubáš 
starosta města 

Miloslav Rubáš 
starosta města 

Josef Necuda 
tajemník města 
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Odbory městského úřadu 

(red) 

Činnost finančního odboru 

Nýrské významné dny 

Zajímavosti 

 Zpracovává rozpočet města a závěrečný účet, vyko -

nává veškeré činnosti spojené s rozpočtem města, 

 zabezpečuje finanční hospodaření města dle zákona 

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, obhos-

podařuje účty města a zabezpečuje tok finančních pro-

středků včetně zhodnocování volných finančních pro-

středků, 

 vede kompletně účetnictví ve smyslu zákona 

o účetnictví, účetní evidenci majetku města a provádí 

inventarizaci majetku, zajišťuje pojištění majetku, 

 vede evidenci všech pohledávek města (pokuty, ná-

jmy, poplatky, vystavené faktury) s předpisem plateb    

a všech závazků města, 

 zajišťuje daňovou povinnost města – daň z příjmů, 

DPH, daň z nemovitých věcí, 

 komplexně zajišťuje agendu místních poplatků; 

 zabezpečuje pokladní služby, 

 zajišťuje kontrolní činnost na svém úseku, 

 vyřizuje ve správním řízení žádosti o povolení pro-

vozu výherních přístrojů. 

Více informací  naleznete ve Výroční zprávě města Nýr-

ska za rok 2021 na webových stránkách:  

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

deska/2022/__vyrocni_zprava2021.pdf 

V létě 1472, tedy před 550 lety, byl dobyt a vypálen 

hrad Pajrek. 

Hrad byl založen na počátku 14. století ve výšce 627    

m n. m. na výběžku hřebenu Hraničáře. Český název 

vznikl z německého označení "Baiereck", tj. bavorský 

hrad nebo hrad postavený na obranu proti Bavorům. 

Hrál důležitou úlohu v pohraničních válkách s Bavory. 

V 15. století se pánem hradu stává Racek z Janovic, 

stoupenec krále Jiřího z Poděbrad. Tento majitel porazil 

v roce 1467 bavorské křižácké vojsko v bitvě u Nýrska. 

V roce 1472 vtrhli však Bavoři opět do Čech, hrad do-

byli a vypálili. Roku 1554 jej kupuje Jan Koc z Dobrše. 

Ten však sídlil na pohodlnějším zámku v Bystřici nad 

Úhlavou a nepohodlný Pajrek ponechal svému osudu. 

Popis z roku 1556 uvádí hrad jako pustý. Dominantou 

hradu je obrovský donjon s rozměry 16×16 metrů, jeden 

z největších u nás. Letos na podzim se v sále nad kni-

hovnou chystá přednáška pana Mgr. Petra Kastla o his-

torii a nejnovějších poznatcích o hradu Pajrek. Kdo ne-

chce čekat až na přednášku, může si u nás v knihovně 

půjčit knihu Ivany Vyhnalové – Bavor v rohu, aneb 

Kronika hradu Pajrek. 

 

12. 8. uplyne 150 let od narození významného nýr-

ského rodáka, badatele, historika, etnografa a spiso-

vatele Josefa Blaua.  

Josef Blau se narodil 12. srpna 1872 v Nýrsku v rodině 

obuvníka a zemřel 22. října 1960 v dolnobavorském 

Straubingu. Jedná se bezpochyby o nejvýznamnějšího 

vlastivědného badatele tohoto kraje. Byl prototypem 

učitele, který své žáky seznamoval nejen s obsahem 

stanovených osnov, ale přinášel jim i bystré pozorování 

o kraji, ve kterém žijí. Svou učitelskou dráhu začínal 

v Dešenicích, pokračoval ve Svaté Kateřině, Červeném 

Dřevě a Orlovicích. Na Červeném Dřevě si ovdovělý 

Blau vzal za manželku sestru významného českého 

skladatele Jindřicha Jindřicha Barboru Jindřichovou. 

Než odešel učit na školu do Nýrska, působil nějaký čas 

také na škole ve Staré Lhotě. Zajímavostí je, že letos 

uplyne 60 let od zrušení této školy (1962). Rozsah jeho 

práce je obdivuhodný. Vedle mnoha naučných prací, 

z nichž nejznámější jsou Dějiny Králováků na Šumavě, 

je i autorem črtů ze Šumavy, knih pohádek, souborů 

šumavských vyprávění, povídkových knih Medový 

strom a Statečný Lenz atd. Za druhé světové války pře-

ložil do němčiny Baarova Jana Cimburu. Nesmíme za-

pomenout ani na vynikající historickou práci Dějiny 

sklářství na Šumavě a v Bavorském lese. Na práci spi-

sovatele a historika úzce navazovala i služba městského 

kronikáře, jehož přispěním se tak naše město může pyš-

nit odbornou prací. Pro kulturní život celého okolí je 

nesmírně důležitý jeho podíl na vzniku Lesního divadla 

v Nýrsku. Nepoužívaný lom se jeho snažením proměnil 

v místo široko daleko vyhledávané divadelními soubory 

a dal důstojné zázemí mnoha ochotnickým spolkům 

v tomto kraji. Podrobněji si o osobnosti a díle Josefa 

Blaua můžete přečíst v knize Marie Korandové – Pirue-

ty na ostří nože. K zapůjčení je v naší knihovně. Články 

vznikly za přispění Pavla Mráze. 

 

Před 110 lety, 15. 8. 1912, byl uveden do provozu 

nýrský vodovod. 

Podle dostupných podkladů a informací předpokládáme, 

že v roce 1911 byly jako zdroj pro horní a dolní Nýrsko 

vytipovány dvě oblasti. Oblast Skelné Huti a prostor 

nad „kasárnami“. Zde byly vybudovány zdrojové zářezy 

se sběrnými jímkami a vodojemy. Voda byla vedena 

nynější ulicí Palackého a Československých legií, kde  

Petr Vaňkát - knihovník 

pokračování na str. 6 

https://www.hrady-zriceniny.cz/pojmy.htm#donjon
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pokračování ze str. 5 

Zajímavosti 

Běh Zelenským údolím 

pokračovala jedním směrem do Havlíčkovy ulice a ulicí 

Petra Bezruče do míst nynějšího zdravotního střediska. 

Zde tato větev končila. Druhé větvení na této straně 

řeky vedlo podél ní současnou ulicí Šumavské nábřeží a 

končilo v místech hasičského cvičiště. Směr do zbylé 

části města byl veden podchodem Andělské řeky 

(Úhlavy) v místě nepoužívaného mostu do Okuly 

z Šumavského nábřeží. Poté přešel ještě historický ná-

hon. Odtud byla nynějším areálem Okuly vedena jedna 

větev směrem ke kostelu svatého Tomáše a druhá větev 

při náhonu a řece až k náměstí, kde pokračovala okolo 

zaniklé židovské synagogy až k budově stávající radni-

ce. Zde se ještě větvila a zásobovala druhou stranu ná-

městí. V přiložené mapce je pro lepší představu trasa 

červeně zakreslena. V roce slavnostního otevření dosa-

hoval vodovod i s přivaděči délky cca 5,7 km. V letech 

1923 došlo k rozšíření vodovodní sítě a zejména 

k posílení stávajících zdrojů. Přesto však v suchých ob-

dobích nezvládaly tyto zdroje zásobovat celé město,      

a tak se v roce 1933 začalo připravovat další rozšíření 

zdrojů a výstavba i první čerpací stanice. Při této příle-

žitosti se i rozšiřovala vodovodní síť celého města. Ná-

sledně průběžně vznikaly pro potřeby zásobování nové 

zdroje vody pro město. Jednalo se o vrty, které již 

v současné době nejsou v provozu (z důvodu vydatnosti 

či kvality vody) – vrt v areálu naproti firmě Dobler, vrt 

poblíž areálu společnosti Dobler směrem do města, je-

den z vrtů v rámci oblasti za autokempem. V dané době 

byly vybudovány další dva stále používané vrty. Jeden 

přímo za autokempem, druhý již v katastru obce Milen-

ce. Z původních gravitačních zdrojů zůstává a Nýrsko 

stále zásobuje zdrojová oblast u Skelné Huti, kde může-

te i nyní spatřit opravený vodojem. Po rozšíření vodo-

vod zásoboval i místní část Bystřice nad Úhlavou, při-

čemž následně byl pro tuto část vybudován vlastní 

zdroj. Ten však kvůli své zhoršující se kvalitě byl odsta-

ven a v nynější době je tato část propojena 

s vodovodem města Nýrska a zásobena vodou ze skupi-

nového vodovodu. Tato voda, tedy přesněji stavba 

úpravny vody v Milencích, se stala dalším významným 

zlomovým bodem v rozvoji vodovodní infrastruktury 

města. Díky napojení města na skupinový vodovod je 

zajištěna stabilní dodávka pitné vody pro celou oblast     

i v dobách sucha, voda je stabilně dodávána v nejvyšší 

kvalitě. Pokud tedy vodovodní síť nepotkají významné 

havárie, tak vždy jen stačí otočit kohoutkem a voda vám 

teče. Vodovodní síť města Nýrska se v současné době 

větví celým městem, místa s trvalým osídlením, kam 

voda z vodovodu není přivedena, by se daly spočítat na 

jedné ruce. V současnosti dosahuje délka vodovodního 

potrubí pouze ve městě více než 26 km a to zde není 

započítána nově vybudovaná lokalita u hřiště či nové 

napojení na skupinový vodovod v Hodousické ulici.    

V posledních dvaceti letech bylo proinvestováno do 

vodovodního řadu více než 52 miliónů Kč. Z toho na 

investice 42 miliónů a do oprav více než 10 miliónů Kč. 

Pro zajímavost můžeme ještě zmínit, že celé prameniště 

Skelná Huť (jak studny, svodné potrubí, zářezy, tak       

i vodojem), jsou stále ve svém původním stavu (tedy po 

kosmetických opravách) a stejně tak hlavní přívodní 

potrubí v celé ulici Palackého. 

 
Jan Tureček - Čevak a. s.  
Petr Vaňkát - knihovník 
 

V Zelené Lhotě se opět běhalo.  

V sobotu 11. června proběhl v Zelené Lhotě již 14. roč-

ník přespolního běhu, který má dlouholetou tradici.     

Za pěkného letního počasí proběhlo cílem 75 závodníků 

od nejmladších kategorií až po seniory. Chtěli bychom 

poděkovat sponzorům, kteří nám pomohli tuto akci 

zvládnout. Sponzoři závodu: Město Nýrsko, Hotel 

Zach, Vilímovi, Šafaříkovi. 

Výsledky a fotogalerie: http://behzelenskymudolim.cz 

Jiří Čada 

foto: Pavel Mráz 
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Petr Gerberg se zúčastnil 24. letní deaflympiády v Brazílii 

Sofinka Mollerová a Štěpánka Zachová 

Ametyst na mistrovství Evropy 

V úterý večer se nýrské mažoretky vydaly na mistrov-

ství Evropy výkonnostní třídy A a na Evropský pohár 

výkonnostní třídy B do chorvatského Novigradu, které 

se konaly ve dnech 22. 6. – 25. 6. 2022. Po dlouhých 

deseti hodinách cesty autobusem jsme ve středu ráno 

dorazily na místo unavené, nevyspalé, ale to nám nebrá-

nilo podat ty nejlepší výkony na ploše.  

První den se konal Evropský pohár, ve kterém jsme mě-

ly 4 starty. Hned ráno šla na řadu juniorská miniformace 

a po nich sólistka Vanesa Denková. Ve velké konkuren-

ci se holky neztratily a obsadily krásná místa. Juniorská 

miniformace byla 3. a Vanesa vybojovala 5. místo. Od-

poledne přišlo na řadu trio ve složení Adéla Malá, Nikol 

Grollová a Eva Pojžárková a po nich seniorská minifor-

mace. Všechny holky vydaly, co v nich bylo, a to se 

potvrdilo i na vyhlášení, protože trio vyhrálo Evropský 

pohár v kategorii duo-trio junior. Seniorky také cinkaly, 

a to bronzovou medailí.  

Čtvrtek byl jediný volný den strávený koupáním v moři 

a bazénu nebo opalováním se na slunné pláži.  K večeru 

jsme se vydaly na slavnostní pochod městem zakončený 

proslovem starosty města, víceprezidentky asociace ma-

žoretkového sportu a vystoupením nejen naší velké juni-

orské formace.  

V pátek se Štěpánka Zachová zúčastnila již samotného 

mi-strovství Evropy v disciplíně senior sólo flag, která   

i přes mezinárodní konkurenci vybojovala 2. místo        

a stala se tak 1. vícemi-stryní Evropy. Odpoledne jsme 

úspěch oslavily  u vody a týmové kuchařky nám připra-

vily chutnou grilovačku. 

Posledním soutěžním dnem byla sobota, kdy soutěžila 

velká juniorská formace. Holky šly na řadu mezi první-

mi starty a čekaly na vyhlášení až do samotného konce 

mistrovství Evropy. Se svou rockovou skladbou se staly 

1. vícemistryněmi Evropy. 

V neděli ráno jsme se vydaly na cestu k našim domo-

vům. Tímto ale naše cesta nekončí, domů si vezeme 

nejen poháry a medaile, ale i postupy na mistrovství 

světa, které se uskuteční v srpnu. Na závěr bychom 

chtěly poděkovat všem rodičům, sponzorům, Městu 

Nýrsko, které finančně podpořilo dopravu na samotné 

mistrovství, ale především vedoucí mažoretek Evě Ko-

ryťákové za podporu, velkou trpělivost, ale hlavně za 

uskutečnění našeho velkého snu. 

Co je to „Deaflympiáda“? Deaflympiády jsou vrchol-

nou soutěží pro špičkové neslyšící sportovce. Deaflym-

piády (dříve Světové hry neslyšících) organizuje Mezi-

národní deaflympijský výbor (dříve Mezinárodní výbor 

sluchově postižených sportovců – CISS). Deaflympiá-

dy se konají samostatně, vždy následující rok po para-

lympijských hrách. Tyto dvě sportovní události probí-

hají odděleně také proto, že na paralympijských hrách 

(vzhledem k velkému počtu zdravotních kategorií        

u jednotlivých postižení i sportovních soutěží) je orga-

nizační zátěž na horní hranici únosnosti, takže by prak-

ticky nebylo možné organizačně zvládnout začlenění 

dalších sportovců a nakonec i dalších sportů. 

Neslyšící sportovci soutěží všichni v jedné kategorii 

postižení, nejsou již dále členěni do zdravotních kate-

gorií, jako je tomu u většiny ostatních typů postižení 

(mentálně postižení také soutěží v jedné zdravotní kate-

gorii). Sportovec musí mít větší ztrátu sluchu na zdra-

vějším uchu více než 55 dB. 

Ve dnech 1. - 15. května 2022 se v jihobrazilském měs-

tě Caxias do Sul uskutečnil 24. ročník letní deaflympiá-

dy. Zúčastnilo se ho přes 4 200 sportovců a členů reali-

začního týmu ze 77 zemí světa. Českou republiku re-

prezentovalo 23 sportovců v 9 disciplínách. Celkem 

česká výprava získala v Brazílii osm medailí, čímž do-

sáhla svého druhého nejlepšího medailového výsledku 

z deaflympijských her.  

pokračování na str. 8 
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Den dětí 

Městské kulturní středisko 

Sport 
pokračování ze str. 7 

Této deaflympiády se zúčastnil i náš obyvatel města 

Nýrska Petr Gerberg, který soutěžil ve dvou disciplí-

nách, a to ve střelbě ze vzduchové pušky 60 ran vstoje, 

která se střílí na 10 metrů a 10 je pouhých 0,5 mm. 

Druhá disciplína, kterou Petr střílí, je libovolná malo-

rážná puška 60 ran vleže, která se střílí na vzdálenost 

50 metrů  a 10 je o něco větší, a to 10,6 mm.  

Zeptali jsme se, jak si Petr vedl, jak by celou akci ohod-

notil a co by nám o této akci prozradil. 

„Deaflympiády jsem se zúčastnil poprvé a jsem rád, že 

jsem na této akci mohl být. Do Caxias do Sul jsme při-

cestovali s kamarádem Markem Bartoškem, ta-

ké střelcem, 27. dubna. Téhož dne jsme vyřídili akre-

ditace a těšili jsme se, že hned druhý den pojedeme ob-

hlédnout střelnici. Další den jsme vyjeli na střelnici, 

bohužel střelnice ještě nebyla dostavěna a nebylo ani 

k dispozici elektronické terčové zařízení. Bylo to zkla-

mání. Nejdříve se řešilo, že pojedeme jinam na střelnici 

vzdálenou 700 km. Nakonec bylo rozhodnuto, že se 

závody uskuteční a nějak se to zvládne. Po celou dobu 

deaflympiády se střílelo na papírové terče, což neodpo-

vídalo úrovni na tak velikou akci. 

Podmínky byly pro všechny stejné a záleželo, kdo a jak 

se s tím vyrovná. Tréninky začaly se zpožděním a sa-

motné závody se tím také posunuly. 

Závod ze vzduchové pušky se konal 4. 5. Já jsem na-

střílel 590,8 bodů a umístil se na 11. místě. Byl jsem 

nakonec spokojen, protože to byl zatím můj osobní re-

kord. Vzduchovou puškou střílím od listopadu 2021. 

Kamarád Marek Bartošek skončil celkově na 4. místě. 

Závody z malorážné pušky se konaly dne 10. 5. Počasí 

bylo střídavé. Chvilku slunce a chvíli déšť. Pro střelce 

to znamená dosti obtížný závod, kdy se musí hodně 

korigovat s mířidly. Nakonec jsem v základním závodu 

skočil na        4. místě s nástřelem 611,2 bodů, což byl 

také můj osobní rekord. Do finále postupovalo              

8 střelců. Bohužel Marek Bartošek se do finále nedo-

stal. Závod pokračoval v osmičlenném finále. Finále 

začíná jako samostatný závod, bohužel se mi už nedaři-

lo jako v základním závodu a skončil jsem na 7. místě. 

Byl jsem naštvaný sám na sebe, že jsem nepředvedl 

výsledek jako v základní části, ale nakonec 7. místo je 

pěkné a jsem spokojený. 

S odstupem času beru tenhle závod jako můj splněný 

sen. Dostal jsem se na olympiádu sice pro hendikepo-

vané sportovce, ale to je asi sen každého sportovce. 

Jsem rád, že jsem potkal tolik super lidí (kamarádů) se 

stejným hendikepem, a doufám, že se s nimi zase brzy 

setkám.  

Samozřejmě bych chtěl poděkovat své rodině, rodičům, 

přítelkyni, dceři a synovi, že mě podpořili a místo strá-

vených hodin, dní s nimi jsem mohl trénovat a jet na 

deaflympiádu. Nesmím zapomenout i na Město Nýr-

sko, které mě na mé cestě za splněním snu také podpo-

řilo, a tímto chci také poděkovat. Každému sportovci 

takto velkou akci přeji prožít. Zazávodit si  a splnit si 

svůj velký sen.“ 

Soňa Nováková a Petr Gerberg 

V sobotu 4. června se po delší pauze uskutečnil 

v Nýrsku „Den dětí“. Počasí nám přálo, tak se všichni, 

hlavně děti, mohli těšit na spoustu atrakcí. 

U stánku informačního centra děti dostávaly malou po-

zornost od Lactalis Mlékárna Klatovy nebo od České 

průmyslové zdravotní pojišťovny (sponzorský dar).  

Akci zahájily Berušky s Kočičí show a Minishow dance 

s LolliPop z DDM Nýrsko pod vedením Jany Hoškové. 

Poté jsme se vypravili na výlet s představením „Správná 

čtyřka na Safari“. Děti soutěžily v různých dovednos-

tech, od pití z kojeneckých lahví až po pojídání banánů, 

a to vše na čas. Pořadem nás provázel Šimon a Pepíno. 

pokračování na str. 9 
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Městské kulturní středisko 

(red) 

Mateřská škola 

Milena Linhartová 
vedoucí MKS 

pokračování ze str. 8 

Svůj program si připravily také Rugby Šumava Nýrsko 

a FK Okula Nýrsko, děti si tak mohly vyzkoušet své 

sportovní dovednosti. DDM Nýrsko si nejen na ukázku 

gymnastiky přivezl odpružený gymnastický koberec. 

Kdo není sportovec, mohl si u nýrských zahrádkářů vy-

malovat sádrový odlitek nebo vyrobit kytičkové lízátko. 

V mezičase se děti nechaly zkrášlit malováním na obli-

čej, proto chvílemi po hřišti pobíhali víly, motýlci, pa-

vouci atd. Policie ČR a hasiči Nýrsko přivezli na ukáz-

ku část techniky potřebnou pro jejich službu a AČR 

airsoftovou střelnici. Besip měl připravené různé úkoly 

a doplňovačky pro malé i velké. 

 A naši nejmenší si mohli zařádit na skákacích hradech 

od Sandalky. 

O občerstvení se společně postarali hasiči Nýrsko           

a Technické služby města Nýrska. 

I díky pěknému počasí se odpoledne vydařilo a věříme, 

že se líbilo jak dětem, tak dospělým, kteří přišli se svý-

mi dětmi, nebo si jen tak posedět a popovídat se souse-

dy. Děkujeme všem, kteří se na vydařené akci podíleli, 

především však děkujeme Městu Nýrsko. 

Farnost Nýrsko 

Noc kostelů 

Tradiční Noc kostelů se tentokrát konala v pátek 10. 

června v Červeném Dřevě, kde v minulosti stával farní 

kostel Panny Marie Bolestné. Po úvodní promluvě nýr-

ského faráře Ryszarda Potegy všechny přítomné sezná-

mil s historií zdejšího místa Pavel Mráz a připravil ně-

kolik panelů s mapkami a starými fotografiemi. Dově-

děli jsme se, že kostel 3. května roku 1953 vyhořel         

a v roce 1957 byl zbourán. Od té doby zarůstal. Pracov-

ní skupina bývalých farníků v letech 1990 -1991 po-

stupně celý prostor vyklidila, odkryla základy kostela    

a upravila hřbitov. V roce 1996 byla dokončena rekon-

strukce a celé místo pietně upraveno. O své vzpomínky 

se podělili i dva místní rodáci, kteří dnes žijí v Němec-

ku. Milým překvapením se stalo divadlo hrající legendu 

o vzniku zdejšího kostela v podání Národopisného spol-

ku Nýrsko. O hudební doprovod se starali zpěváci pod 

vedením Samuela Kalety. S přibývajícím večerem 

vzplál oheň k opečení vuřtů a celý obrys kostela i oltář 

osvítilo velké množství svíček, tak jako tomu bylo při 

Noci kostelů na náměstí v Nýrsku. Celé setkání proběh-

lo v milém a přátelském duchu a lidí se zúčastnilo 

opravdu hodně. Už se těšíme na příští Noc kostelů. Kde 

to asi bude?  

V Duhové školce to zase žije 

pokračování na str. 10 

V posledních měsících školního roku se v naší školce 

naplno rozjely aktivity, které v minulých dvou letech 

nebylo možné v tomto rozsahu uskutečnit. Duben: vítání 

jara - plnění úkolů velikonočního zajíčka ● fotografová-

ní dětí - sady portrétů ● návštěva divadelního představe-

ní Rákosníček v Klatovech. Květen: proběhl zápis no-

vých dětí do MŠ pro šk. rok 2022/23, rodiče měli s dět-

mi možnost  prohlédnout si areál a jednotlivé třídy        

v rámci Dne otevřených dveří ● prohlídka vojenské 

techniky americké armády ● cvičný požární poplach - 

evakuace osob z objektu MŠ, následovala exkurze do 

„hasičárny“, kde děti byly svědky opravdového výjezdu 

hasičů ● koncert v ZUŠ pro budoucí prvňáčky ● společ-

né fotografování tříd + foto předškoláků na tablo MŠ ● 

divadelní představení v DDM - minimuzikál Budulínek, 

pohádka „Sněhová královna v ledovém království“ ● 

vystoupení kouzelníka v MŠ ●  screening očních vad 

dětí firmou Prima Vizus. Červen: MDD - oslava svátku 

dětí na školní zahradě ve spolupráci s SDH Nýrsko         

a kroužkem Mladých hasičů (děti plnily úkoly na 11 

stanovištích, kde ukázaly svou zručnost, postřeh a obrat-

nost, všech 71 účastníků dostalo lákavou odměnu) ● 

školní výlet do Zoo Plzeň ● zápis nových dětí z Ukraji-

ny do MŠ ●  tradiční rozloučení s předškoláky - pasová-

ní na školáky, průvod školkou s aktovkami na zádech, 

poslední zvonění s písničkou ● muzikál Zlatovláska       

v DDM ● návštěva nejstarších dětí v 1. třídách obou ZŠ 

● předání odměn výhercům výtvarné soutěže „Požární 

ochrana očima dětí a mládeže“, do které jsme zaslali 

kresby našich dětí (v okresním kole v Klatovech obsadi-

la 1. místo v kategorii předškoláků  - K. Poláková,        

3. místo - J. Kovářík; v krajském kole se práce K. Polá-

kové umístila na 3. místě a postoupila do celostátního 

kola. Gratulujeme! U příležitosti oslav významných me-

zinárodních dnů (Den stromů, Den Země, Den květin, 

Živly, Ptáci v zimě) byly v jednotlivých třídách realizo-

vány rozmanité činnosti s ekologickým přesahem. Naše 

MŠ se také již poněkolikáté účastní celorepublikového 

projektu „Se Sokolem do života“, který rozvíjí u před-

školních dětí pohybovou gramotnost. 
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Mateřská škola 

Požár bytového domu 

pokračování ze str. 9 

Školní rok 2021/22 je pomalu za námi, proto bychom 

rádi poděkovali Vám, rodičům, za spolupráci a za po-

moc při instalaci nových herních prvků, opravě stávají-

cích a údržbě zahrady. Velký dík patří také panu Aren-

dášovi za dřevo na opravu průlezek a pískoviště, za-

městnancům ENAPO - Potraviny K& K s. r.o. Nýrsko 

za velikonoční vajíčka s překvapením, ESO MARKET 

- Potraviny Dvořáčková s. r.o. za sladké odměny do 

balíčků na MDD, SDH a kroužku Mladých hasičů Nýr-

sko za ochotu, vstřícnost a chuť pomoci při realizaci 

našich akcí pro děti. 

kolektiv MŠ 

Hasiči 

Ve čtvrtek 16. června došlo v našem městě k požáru 

střechy bytového domu v ulici K Cihelně. Svým rozsa-

hem se jednalo o jeden z největších požárů, ke kterým 

došlo za poslední období přímo v našem městě. Vzhle-

dem k tomu, že jsme zaznamenali v průběhu následují-

cích dnů připomínky 

k hasebnímu postupu 

nasazených hasič-

ských jednotek, rádi 

bychom  podrobněji 

objasnili celou situa-

ci a postup při zása-

hu. 

Naší jednotce byl 

vyhlášen poplach ve 

12.35 a po třech mi-

nutách vyjela první 

dvě vozidla. Po pří-

jezdu na místo naše 

jednotka provedla 

prvotní průzkum, při 

kterém zjistila, že se 

jedná o rozsáhlý požár půdních prostor. V průběhu prů-

zkumu jsme vypli elektřinu a plyn. Naše jednotka záro-

veň prováděla evakuaci 5 obyvatel domu. Bohužel je-

den z obyvatelů domu odmítal evakuaci. Zároveň se 

jedno naše další družstvo hasičů v dýchací technice po-

koušelo hasit půdu jedním proudem C zevnitř. To ale 

bohužel s ohledem na velký žár nebylo možné a muselo 

se stáhnout. Na jednoho z našich hasičů dokonce spadla 

část hořící konstrukce, naštěstí se to i díky jeho pohoto-

vé reakci obešlo bez zranění.  

V takové situaci, kdy není možné s ohledem na velký 

žár hasit zevnitř, je nutné přistoupit k hašení střechy 

zvenku. Muselo proto dojít k vypnutí elektřiny v okolí 

domu, aby nehrozilo nebezpečí úrazu elektrickým prou-

dem. To se podařilo zajistit velmi rychle. Bohužel 

k hašení zvenku ani poté nebylo po určitou dobu možné 

přistoupit v plné síle, a tak se mohlo některým přihlíže-

jícím zdát, že hasiči váhají s dalším postupem. Jeden 

obyvatel domu nadále odmítal evakuaci, a tak kompli-

koval celý zásah. Pro hasiče je naprosto prvořadá zá-

chrana lidských životů a zdraví. Až teprve následující je 

záchrana majetku. 

K hašení zvenčí nebylo 

možné přistoupit, pro-

tože by hrozilo nebez-

pečí možného zranění 

přítomné osoby v bytě 

pod půdou vznikající 

párou (opaření) či při 

zřícení stropu. Až tepr-

ve poté, kdy se podaři-

lo osobu přece jen pře-

svědčit a evakuovat 

z bytu pomocí výškové 

techniky ( na schodiště 

už v té chvíli nebyl 

možný přístup bez 

ohrožení života), mohl 

velitel zásahu dát pokyn k hasebnímu zásahu pomocí 

otočných monitorů (požárních děl) z cisteren.  K této 

chvíli se váží další připomínky, které jsme zaznamenali 

od neinformovaných občanů přímo u zásahu. Překvapilo 

je, že cisterny musí být velmi rychle doplňovány vodou 

z hydrantů a dalších cisteren. Dokonce jsme zaslechli 

několik připomínek, že snad hasiči jezdí k zásahu bez 

vody v nádrži cisterny. Není tomu tak. Ale je nutné si 

uvědomit, že standardní cisterna jako je naše Scania 

CAS20 má nádrž na 4 000 litrů vody. A ta při použití 

monitoru vystačí jen na několik málo minut. Proto byla 

z krajského operačního střediska na místo povolána řada 

dalších jednotek s cisternami a výškovou technikou 

(celkem se zásahu zúčastnilo 10 profesionálních a dob-

rovolných jednotek s 18 vozidly).  

pokračování na str. 11 
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Karel Velkoborský 

Hasiči 

Jeden proud byl také natažen k případnému ochlazování 

sousedního objektu, aby nedošlo k rozšíření požáru. 

Voda byla doplňována jak přímo na místě zásahu, tak    

u naší hasičské zbrojnice, kde bylo zřízeno další doplňo-

vací stanoviště. Pro hladké doplňování vody velmi po-

mohlo posílení tlaku vodovodního řadu v těchto mís-

tech, které provedl ČEVAK. Nasazení tolika cisteren 

bylo samozřejmě dopravně komplikované. Na místě tak 

řídili dopravu příslušníci Policie ČR a Městské policie 

Nýrsko za spolupráce jednoho z našich velitelů druž-

stev. Ve chvíli, kdy došlo k uhašení střechy, následně 

docházelo k rozebírání části střešní konstrukce a doha-

šování jednotlivých ohnisek. Zasahující hasiči mimo 

samotné dohašování pomáhali také s eliminací vznik-

lých škod pomocí výkonných průmyslových vysavačů, 

kterými vysávali vodu stékající do jednotlivých bytů 

stropem. Tím se zamezilo dalším větším škodám. 

Samotný zásah ale pochopitelně nekončí uhašením po-

žáru. Bylo nutné střechu alespoň provizorně zakrýt po-

mocí plachet. To probíhalo ve spolupráci s Technickými 

službami města Nýrska a dalšími pokrývači, kteří po-

skytli ochotně pomoc. Pro postižené obyvatele bytového 

domu bylo také zajištěno náhradní ubytování. Velkou 

podporou byla přítomnost starosty města Ing. Rubáše, 

který dokázal řešit veškerou potřebnou pomoc velmi 

operativně.  

Jakmile se podařilo dostat požár pod kontrolu, docháze-

lo k postupnému odesílání jednotlivých jednotek zpět na 

domovské základny. Následně velitel zásahu rozhodl, že 

na místě zůstane naše jednotka, která bude požářiště 

hlídat do 22.00 hodin. Průběžný a poté i závěrečný prů-

zkum byl prováděn pomocí termokamery. Zásah tak pro 

naše hasiče končil až pozdě v noci, protože   po návratu 

do zbrojnice bylo samozřejmě nutné techniku opět při-

pravit do akceschopného stavu pro případný další zásah. 

Jan Kolář 
JSDHO Nýrsko 

pokračování ze str. 10 

Muzeum Královského hvozdu 

Dnes bych se spolu s vámi rád rozloučil s panem Kar-

lem Velkoborským, který náhle zemřel 16. května 2022 

v nedožitých 74 letech. Čtenáři jej znají nejen jako pra-

videlného přispěvatele do Nýrských novin, ale přede-

vším jako zakladatele Muzea Královského hvozdu 

v Nýrsku. Já jsem v něm ztratil přítele, kterého jsem si 

skutečně vážil.  

Život Karla Velkoborského byl mnohovrstevnatý a bo-

hatý. Zcela přirozeně se pohyboval v nejrůznějších pro-

středích. Regionální badatel, divadelník, člověk, které-

mu šlo o přeshraniční smíření historických křivd, správ-

ce židovských hřbitovů, otec tří adoptovaných dětí        

a jako věřící člověk s otevřeným srdcem a rukou pro 

všechny potřebné. Jeho vnímání světa bylo poznamená-

no jeho uměleckou duší, a jak už to u takových lidí bý-

vá, ne vždy byl pochopen.  

Narodil se jako třetí ze čtyř sourozenců v rodině právní-

ka a učitelky v Sokolově. Během života žil např. 

v Ostravě, ale podle jeho vlastních slov: „Na Šumavě 

jsem vyrůstal od dětství, a i když mne život zavál do 

všelijakých končin, nepřestával jsem jí být okouzlen. 

V těch chvílích, kdy jsem byl tak pracovně vytížen, že 

jsem se nestačil ani vyspat a najíst, jsem Šumavě slibo-

val, že se k ní jednou vrátím…“  

Do Nýrska se přistěhoval až ve zralém věku a natrvalo 

zde zakotvil. Stálý zájem o historii města, které bylo 

poznamenáno jak odsunem německých obyvatel, tak 

necitlivým zbouráním řady památek či mizejícím svě-

dectvím minulosti, ho přivedl k myšlence založení mu-

zea.  

Začalo to v pol. 90. let organizováním výstav 

s historickou tematikou. Nejprve v obřadní síni měst-

ského úřadu, např. „Ochotnické divadlo v Nýrsku“ či 

„Boje v okolí Nýrska“. Později se výstavy přesunuly do 

kulturního domu – výstavy věnované řemeslům, „Voda 

pracující“ aj.  

S okruhem spolupracovníků založili roku 2000 občan-

ské sdružení Vlastivědné muzeum Nýrsko, které se 

v následujících letech přejmenovalo na Muzeum Krá-

lovského hvozdu. Na ustavující schůzi sdružení bylo 17 

účastníků v čele s manžely Pulánkovými, kteří se místní 

historii věnovali po dlouhá léta. Cíle sdružení byly jas-

né – sbírková činnost, pořádání výstav, badatelská         

a s tím související publikační činnost a založení muzea. 

V roce 2008 získalo sdružení od Města Nýrsko pod-

krovní prostory v nově rekonstruovaném domě č. p. 81 

ze 17. stol. na náměstí. Díky tomu mohla vzniknout 

stálá expozice rodáka z Bystřice nad Úhlavou, právníka 

Antonína Randy. Následovala řada sezonních výstav    

a     vznikl zde i malý depozitář. Co se týče sbírek, po-

dařilo se mu např. dát dohromady bohatý fotoarchiv, 

jehož základem jsou snímky Hynka Pulánka. Shromáž-

dil např. řadu starých zemědělských strojů či pozůstatky 

místních hospod. Vybudoval příruční knihovnu. Zorga-

nizoval sbírku na pomník Antonína Randy v Bystřici, 

který vytvořil sochař Václav Fiala. Podporoval publi-

kační činnost, pořádal přednášky. Nýrsko bylo historic-

ky působištěm řady spisovatelů, kterým Karel Velko-

borský věnoval tzv. roky – rok Josefa Holuba (autora 

knihy Červený Nepomuk, jejíž děj se odehrává  

v Nýrsku před rokem 1938), rok Josefa Blaua (učitele  

 
pokračování na str. 12 
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a vlastivědného badatele, autora řady knih se šumav-

skou tematikou), roky spisovatelů Antona Schotta, Han-

se Multerera a Hanse Watzlika a rok Maxe Reisera 

(nýrský rabín). Každému z nich je věnován pamětní 

kámen před Lesním divadlem v Nýrsku. V rámci kaž-

dého roku zorganizoval jednodenní sympozium, kde se 

sešli historici a literární badatelé, a veřejnost tak měla 

možnost se s těmito pozapomenutými osobnostmi se-

známit i prostřednictvím následně vydaných sborníků. 

Samozřejmostí byly tematické vycházky věnované jed-

notlivým osobnostem, čtení jejich tvorby apod. 

Majstrštykem, kterým se dostal i do vysílání České tele-

vize, bylo nalezení strážovského pokladu - 182 ks mincí 

z 15. stol.  

Bezpochyby podobně zajímavým nálezem byla tzv. 

„Kamenná galerie“, soubor zhruba třiceti kamenů ozdo-

bených rytinami. Některé pocházejí z období druhé svě-

tové války, jiné z poloviny 19. století a u některých se 

po období vzniku teprve pátrá.  

Samostatnou kapitolu jeho života představuje mapování 

života židovské komunity, desítky let se totiž staral        

o četné židovské hřbitovy.  

Bylo pro něj samozřejmostí práci muzea prezentovat,   

a to prostřednictvím webových stránek nebo článků do 

Nýrských novin. Během let přivedl k zájmu o místní 

historii řadu mladých lidí, to mu myslím činilo největší 

radost. 

Z bohaté mimomuzejní činnosti bych zmínil dlouhole-

tou spolupráci s Dětským domovem v Nepomuku, kam 

léta s partou vojáků z americké vojenské základny ve 

Vilsecku jezdil. Společné výlety, grilování, Vánoce, 

dárky, to vše byla příležitost vytrhnout děti 

z dennodenní rutiny a poznat jiný svět. Když jedno 

romské děvče odcházelo ve svých osmnácti letech do 

neutěšených podmínek původní rodiny, raději si ji na-

stěhoval k sobě domů a spolu s přáteli jí pomohl nalézt 

práci a začít tvořit novou budoucnost. I díky němu má 

dnes tato mladá žena fungující rodinu, práci a je příno-

sem pro společnost.   

Odchodem Karla Velkoborského ztratilo Nýrsko ne-

smírně pracovitého a zapáleného nadšence pro místní 

historii a člověka s otevřeným srdcem pro druhé. 

Článek vznikl s přispěním Lenky Sýkorové. 

Petr Vaňkát  
knihovník 

pokračování ze str. 11 

Muzeum Královského hvozdu 
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