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Vážení čtenáři, 
 

i když to tak zatím 
nevypadá, 

máme tady podzim. 
Stromy se 

krásně vybarvují, rána 
budou stále 

chladnější, večer je 
dříve tma. 

 
Mnozí na podzim při-

pravují své 
zahrádky na příchod 

zimy, houbaři 
v říjnu vyrazí do lesa 

za posledním 
úlovkem a někteří       

z vás využijí podzim-
ních 

večerů k četbě knih. 
 

Přejeme vám příjemné 
podzimní 

čtení nejen Nýrských 
novin. 

 
Vaše redakce  
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Aktuálně 

Miloslav Rubáš 
starosta města 

(red) 

Lokalita „U Hřiště“ 

Nový automobil 

Fotbalové hřiště 

Rybník č. 2 

K 30. září byly dokončeny stavební práce v lokalitě 

„U Hřiště“. Z pohledu investora, kterým je město, se 

jedná o dokončení jedné z technicky a logisticky ná-

ročnější akci, jejíž konec je bedlivě sledován zájemci, 

kteří v lokalitě budou realizovat stavby svých rodin-

ných domků. Termín se podařilo splnit i přesto, že 

probíhala v období poměrně složitém, a to jak z po-

hledu jednotlivých omezujících opatření přijímaných 

v období covidu, tak i s ohledem na složité klimatické 

podmínky prvního pololetí tohoto roku. S ohledem na 

to, že jsem se, stejně jako na ostatních stavbách, na 

stavbě pohyboval pravidelně, dovolím si poděkovat 

za dobře odvedenou práci všem dodavatelům (Silnice 

Klatovy a JSF), stavebnímu dozoru, kterým byl Mgr. 

Boula, a projektantům všech inženýrských sítí       

(Ing. Gruber, Ing. Macán). 

Město Nýrsko žádalo Ministerstvo práce a sociálních 

věcí ČR o finanční příspěvek na nákup vozidla pro 

pečovatelskou službu. Bohužel žádost našeho města 

nebyla úspěšná stejně jako žádosti ostatních žadatelů    

z řad měst Plzeňského kraje. Úspěšnými žadateli byly 

pouze neziskové organizace. Vzhledem k tomu, že 

pečovatelská služba potřebovala náhradu za osobní 

automobil Škoda Roomster, který sloužil od roku 2008 

a po třináctiletém městském provozu byl již 

v nevyhovujícím stavu, byl z rozpočtu města zakoupen 

nový automobil Dacia Dokker Van v hodnotě 400 000 

korun. 
(red) 

(red) 

(red) 

V těchto dnech probíhá oprava posledního rybníka     

v lokalitě „Cihelna“. Jedná se o poslední rybník, kte-

rý je opravován poté, co se město stalo v roce 2013 

jejich vlastníkem. Na opravu jsme díky aktivní dotač-

ní politice dosáhli na dotaci, jejímž poskytovatelem je 

Ministerstvo zemědělství České republiky.   Po opra-

vě a napuštění bude provedena oprava hráze velkého 

rybníka, která byla poničena činností bobra evropské-

ho. 

Na fotbalovém hřišti probíhají přípravné zemní práce, 

kterými se plocha bývalého škvárového hřiště připra-

vuje na možnou výstavbu hřiště s umělým povrchem. 

Vedle těchto prací probíhá úprava již zpracované pro-

jektové dokumentace. Oproti původnímu projektu bu-

de zabudováno ragbyové hřiště do prostoru, který je 

vyhrazen fotbalovému hřišti. Oproti dnešnímu uspořá-

dání dojde k posunutí branek pro ragby až za fotbalo-

vé, které se v případě potřeby jednoduše vyjmou 

z pouzder, a další úpravy hřiště pro ragby nebudou 

zapotřebí. Fotbalové hřiště bude mít rozměry 97 x 68 

metrů, čímž bude splňovat požadavky hracího řádu 

fotbalu. Součástí hřiště bude i umělé osvětlení, které 

bude používáno v rozsahu provozního řádu, a předpo-

klad jeho používání je do 20.00, resp. 20.30 hodin. 

Snahou investora, kterým bude město, bude získat do-

taci od NSA (Národní sportovní agentura) a její výše 

může dosáhnout 70%. Celkové odhadované náklady 

na výstavbu budou ve výši cca 20 mil. Kč. Termín rea-

lizace bude upřesněn právě s ohledem na případně zís-

kanou dotaci. 

Sportoviště 
Letošní sezona na koupališti byla zahájena 14. červ-

na. Celkově jsme napočítali 12 tisíc vstupů, což je 

méně než v předcházejících letech. Na nízkém počtu 

návštěvníků se zásadně podílely dva faktory,  a to 

covidová pandemie a nepříznivé počasí v druhé po-

lovině srpna. Z průměru se vymykal jen víkend od 

pátku 13. srpna, kdy koupaliště navštívilo přes dva 

tisíce lidí. Na základě požadavků a přání návštěvní-

ků dojde v příští sezoně k rozšíření nabízeného sorti-

mentu, a to konkrétně o nafukovací míče, povolené 

plavecké brýle, pásy pro malé neplavce, s nimiž mo-

hou i na velkou skluzavku a další drobnosti. Po 

úspěšné zkoušce bude nadále rozšířena nabídka ob-

čerstvení.  

Vzhledem k vývoji počasí jsme se rozhodli oproti 

původním plánům ponechat koupaliště otevřené ješ-

tě v prvních zářijových dnech jako dárek pro nadše-

né plavce.  

Za úspěšnou lze považovat sezonu ve sportovní hale 

a na vnějších sportovištích, které byly po celou dobu 

letních prázdnin plně obsazeny sportovními kluby.  

Vedoucí sportovišť: Ing. Tereza Dagoury 

e-mail: info@sportoviste-nyrsko.cz 

Provozní doba:  

pondělí - pátek 7.00 - 13.00 hodin 
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Bystřický park 

Aktuálně  

Oznámení o době a místě konání voleb na území města Nýrska pro volby 

do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR  

Městská policie 

(red) 

Činnost Městské policie Nýrsko byla v roce 2020 stej-

ně jako jiné oblasti veřejného i osobního života ovliv-

něna pandemií covid–19. Vyhlášení nouzového stavu a 

postupně přijímaná usnesení vlády České republiky 

z větší části ovlivnily strukturu a četnost páchání proti-

právního jednání zjištěného a řešeného strážníky. Po 

uzavření restaurací, heren, barů a následně vydaného 

zákazu vycházení v nočních hodinách výrazně ubylo 

případů rušení nočního klidu a dalších protiprávních 

jednání, například konzumace alkoholických nápojů na 

veřejných místech. V první jarní vlně pandemie covid–

19 většina obyvatel dodržovala přijatá opatření a jejich 

porušení strážníci řešili pouze v jednotkách případů. 

Od samého počátku pandemie v Nýrsku zapracovalo 

krizové řízení obce pod vedení starosty města. Na rea-

lizaci přijatých opatření se mimo strážníků velkou mě-

rou podíleli hasiči SDH Nýrsko a později i SDH Bys-

třice a SDH Chudenín. Při podzimní vlně se chování 

obyvatel Nýrska stejně jako celé společnosti začalo 

měnit. Postupně začal stoupat počet osob řešených 

strážníky za nedodržení vládních nařízení. I v této ne-

lehké a naprosto mimořádné době dokázala městská 

policie plnit spolehlivě zadané úkoly. 

Milan Kolář 
městská policie 

Po jednání s novým majitelem bystřického zámku při-

jalo město opatření na postupnou sanaci bystřického 

parku, kdy je zapotřebí řešit odstranění starých stromů, 

případně uschlých větví, aby nedocházelo k ohrožení 

návštěvníků parku. Touto činností byl pověřen odbor-

ný lesní hospodář Ing. Miroslav Sloup, který se stará           

i o městské lesy. Parku tak bude dávána potřebná od-

borná péče, na kterou město Nýrsko uvolní každý rok 

cca 200 000 korun ze svého rozpočtu. Postupem času 

by mělo dojít k úpravě jednotlivých zařízení, které vy-

budovali členové SDH Bystřice. 

Rozhodnutím prezidenta republiky uveřejněným ve 

Sbírce zákonů ČR pod č. 611/2020 Sb. byly dne 28. 

prosince 2020 vyhlášeny volby do Poslanecké sněmov-

ny Parlamentu ČR. 

Kdy můžete volit? 

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se 

uskuteční: 

v pátek dne 8. října 2021 od 14:00 do 22:00 hodin 

v sobotu dne 9. října 2021 od 08:00 do 14:00 hodin 

Kde můžete volit? 

Místem konání voleb do Poslanecké sněmovny Parla-

mentu ČR jsou: 

volební okrsek č. 1: 

volební místnost: Městský úřad Nýrsko, Náměstí 

122, 340 22 Nýrsko 

pro voliče s trvalým pobytem v Nýrsku ulice: Dobrov-

ského, Domažlická, Erbenova, Hodousická, Chodská, 

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

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

ní, U Banky, U Radnice, Úzká, V Lukách, Vrchlické-

ho, neurčená ulice čp. 603, čp. 927, čp. 949 

volební okrsek č. 2: 

volební místnost: Kulturní dům, Prap. Veitla 23, 

340 22 Nýrsko, bezbariérový přístup 

pro voliče s trvalým pobytem v Nýrsku ulice: Jahodo-

vá, Jiráskova, K Zahradám, Klostermannova, Kpt. 

Kufnera, Milenecká, Práce, Prap.Veitla, Sídliště I, Síd-

liště II, Thámova, U Koupaliště, Vančurova, neurčená 

ulice čp. 983, 

pro voliče s trvalým pobytem ve Staré Lhotě 

volební okrsek č. 3: 

volební místnost: Základní škola, Komenského 250, 

340 22 Nýrsko 

pro voliče s trvalým pobytem v Nýrsku ulice: Baarova, 

Boženy Němcové, Československých legií, Dvořáko-

va, Elišky Krásnohorské, Havlíčkova, Husova, 

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

va, Komenského, Mikoláše Alše, Nerudova, Palacké-

ho, Petra Bezruče, Pod Lesem, Smetanova, Šmilovské-

ho, Šumavské nábřeží, Tylova, Tyršova, Žižkova, ne-

určená ulice čp. 915,  

čp. 964, čp. 976, čp. 979 

pokračování na str. 4   
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Aktuálně 
pokračování ze str. 3 

volební okrsek č. 4: 

volební místnost: Bystřice nad Úhlavou 31 – hasič-

ská zbrojnice, 340 22 Nýrsko 

pro voliče s trvalým pobytem v Bystřici nad Úhlavou, 

Starý Láz 

volební okrsek č. 5: 

volební místnost: Hodousice – víceúčelové zařízení 

Na Řáholci, 340 22 Nýrsko 

pro voliče s trvalým pobytem v Hodousicích a Blatech 

volební okrsek č. 6: 

volební místnost: Zelená Lhota 117 – hasičská zbroj-

nice, 340 22 Nýrsko 

pro voliče s trvalým pobytem v Zelené Lhotě. 

Kdo může volit a za jakých podmínek? 

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svo-

ji totožnost a státní občanství České republiky, a to plat-

ným občanským průkazem, nebo cestovním či diploma-

tickým pasem České republiky a dosáhl alespoň druhý 

den voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (tj. 

9. října) věku nejméně 18 let. Voliče, který není zapsán 

ve výpisu ze stálého seznamu a který prokáže své právo 

hlasovat ve volebním okrsku, okrsková volební komise 

dopíše do výpisu ze stálého seznamu dodatečně a umož-

ní mu hlasování. Volič, který se dostavil do volební 

místnosti s voličským průkazem, je povinen tento prů-

kaz odevzdat okrskové volební komisi ta jej přiloží        

k výpisu ze zvláštního seznamu. 

Neprokáže-li volič uvedené skutečnosti stanovenými 

doklady, nebude mu hlasování umožněno. 

Způsob hlasování 

Po opuštění prostoru určeného pro vložení hlasovacího 

lístku do úřední obálky vloží volič tuto obálku 

s hlasovacím lístkem před okrskovou volební komisí do 

volební schránky. 

Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. 

S voličem, který nemůže sám vybrat hlasovací lístek 

pro zdravotní postižení nebo z jiných důvodů, nemůže 

číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro vložení 

hlasovacího lístku do úřední obálky přítomen jiný volič, 

nikoli však člen okrskové volební komise, a voličem 

vybraný lístek za něj vložit do úřední obálky a popř.       

i úřední obálku vložit do volební schránky. 

Přenosná volební schránka  

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravot-

ních, důvodů obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou 

volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební 

místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrs-

ku, pro který byla okrsková volební komise zřízena.     

V takovém případě okrsková volební komise vyšle        

k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, 

úřední obálkou a hlasovacími lístky. Při hlasování po-

stupují členové volební komise tak, aby byla zachována 

tajnost hlasování. Mimo území České republiky nelze 

do přenosné volební schránky hlasovat.  

O přenosnou volební schránku mohou voliči požádat 

před konáním voleb Městský úřad v Nýrsku na tel. čísle 

376 555 611. 

Zvláštní způsoby hlasování 

Vzhledem k tomu, že ke dni 15. září 2021 trval stav 

pandemické pohotovosti, bude pro voliče v karanténě 

nebo izolaci z důvodu onemocnění covid-19 možné vy-

užít zvláštní způsoby hlasování. 

Hlasování ze silničního motorového vozidla u voleb-

ního stanoviště (tzv. drive-in hlasování)  

Tato volební stanoviště budou zřízena pro každý okres; 

pro ORP Klatovy bude volební stanoviště v  areálu 

Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, Za Kasárny 

324, 339 01 Klatovy (za hypermarketem Tesco). Stano-

viště budou uzpůsobena pro průjezd motorového vozi-

dla.  Takto může volič hlasovat ve středu ve volebním 

týdnu    (6. října) od 8 do 17 hodin. 

Hlasování v pobytovém zařízení sociálních služeb, 

které bylo uzavřeno.  

Pokud krajská hygienická stanice nahlásí uzavřená zaří-

zení na svém území krajskému úřadu, ten do nich vyšle 

speciální komisi pro hlasování. Takto hlasovat bude 

možné od čtvrtka (7. října) volebního týdne od 8 hodin 

do pátku volebního týdne (8. října) do 18 hodin.  

Hlasování do zvláštní přenosné volební schránky. 

Pokud volič v nařízené karanténě či izolaci nemůže vy-

užít drive-in hlasování, může do čtvrtka volebního týd-

ne (7. října) do 20 hodin oznámit krajskému úřadu, že 

žádá příjezd speciální komise pro hlasování s přenosnou 

volební schránkou. Toto hlasování bude probíhat od 

pátku volebního týdne (8. října) od 8 hodin do soboty 

volebního týdne (9. října) do 14 hodin.   

Jak získáte hlasovací lístky? 

Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede 

dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič mů-

že obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti. 

Další informace získáte z letáku, který bude vložen 

do obálky společně s hlasovacími lístky, nebo na 

stránkách MV ČR -  https://www.mvcr.cz/volby/ 

Josef Necuda 
tajemník města 

 
 UPOZORNĚNÍ!!! V CELÉM AREÁLU BYSTŘICKÉHO PARKU JE RIZIKO PÁDŮ 

SUCHÝCH VĚTVÍ. NA ZÁKLADĚ DENDROLOGICKÉHO PRŮZKUMU DOJDE      

K VYKÁCENÍ SUCHÝCH STROMŮ V DOBĚ VEGETAČNÍHO KLIDU. 

https://www.mvcr.cz/volby/
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Historie 

170 let od založení školky v Bystřici nad Úhlavou 

V letošním roce si na svátek sv. Alžběty připomeneme 

významné výročí pokroku školství na bystřickém pan-

ství, jehož součástí tehdy bylo i městečko Nýrsko. 

5. listopadu roku 1851 byl kněžnou Kateřinou Hohen-

zollern - Sigmaringen založen spolek sv. Alžběty. Sta-

novy spolku vypracovala samotná kněžna a byly větši-

nou hlasů s drobnými změnami přijaty. 

Účelem spolku bylo pro počátek zřízení opatrovny pro 

děti, která byla otevřena hned na den sv. Alžběty. Od 

toho dne posílaly na zámek dvě vesnice děti od 3 do     

5 let, které tam mohly zůstávat až do šestého roku. 

Zvláštní prostory pro tuto školku byly vystavěny až 

v létě roku 1852. Zařízení školky se hodně odlišovalo 

od jiných v Praze nebo zřizovaných ve větších městech 

v Čechách. Tato opatrovna byla v pravém slova smys-

lu zřízena podle vzoru školek francouzských. 

Ve školce byly i postýlky, kam se malé děti, přemože-

né únavou, mohly uložit a odpočívat. Děti bývaly zao-

patřeny od 8.30 ráno do 16.00 nebo 16.30 odpoledne. 

V 9.00 dostalo každé housku nebo chléb, v 11.30 po-

lévku a k ní ještě nějaký zdravý a záživný pokrm          

a v 15.00 ještě housku. Za den se platil 1 krejcar, což 

bylo i od těch chudších s radostí přijímáno. Ti nej-

chudší byli pak od poplatku zcela osvobozeni. Tento 

příspěvek činil asi ¼ potřebných výdajů. Pro zajíma-

vost, pomocný dělník na stavbě v té době vydělával   

20 krejcarů denně, polévka se v kantýně prodávala za 

2 krejcary, pivo za 6 krejcarů a bochník chleba stál    

12 krejcarů. Generální ředitel státních drah Hermene-

gild Francesconi měl v roce 1842 denní příjem 600 

krejcarů.  

Ze začátku navštěvovalo školku asi 30 dětí a bylo na 

nich vidět, jaké dělají pokroky. Za stálý dozor byla 

ustanovena jedna žena a každé dopoledne a odpoledne 

jí chodil někdo ze spolku vypomáhat s ošetřováním. 

Každý člen spolku měl pak ještě k sobě přiděleno jed-

no dítko, o které musel zvlášť pečovat a se zřetelem na 

celou rodinu rozvíjet jeho  tělesné i duševní blaho. 

Během 3 měsíců se děti hravě naučily téměř abecedu  

a zvládaly i počítání a kreslení křídou. I jejich zevněj-

šek dosvědčoval, co křesťanské a láskyplné vychování 

může způsobit. Hraček měly dostatek, a aby přivykaly 

i čistotě, používaly při jídle ubrousky kolem krku,       

a proto si neušpinily své šaty. 

K názornému vyučování se používala kniha 

„Bilder zum Anschauungs-Unterricht für die Jugend, 

Verlag Schreiber & Schill, Stuttgart um 1840 “ ve 

dvou dílech. Zajímavý pro děti byl hlavně díl druhý, 

kde byly vyobrazeny a roztříděny jedovaté byliny, 

květiny i zelenina. S velkým úspěchem byly také uží-

vány obrázky pana Amerlinga. 

Děti se ještě mnohem více těšily na návštěvu školky, 

když na Štědrý den každé z nich obdrželo dárek. 

Zvláště ty chudé byly překvapeny obuví a potřebným 

šatstvem. Radost dětí stojících kolem vánočního 

stromku, obdivujících dárky a hned zase novorozeného 

Spasitele v jesličkách byla nevyslovitelná. 

Pavel Mráz 

Kněžna Kateřina Hohenzollern - 
Sigmaringen   

(*19. ledna 1817  +15. února 1893) 

Zámek Bystřice nad Úhlavou 

Informační centrum Nýrsko bude ve dnech          

12. a 13. října UZAVŘENO.      
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Nové zdravotnické zařízení 

Novinka v Alphega lékárnách: Oční poradenství 

 Zdravotnictví 

(red) 

Trápí vás pálení a řezání očí, suchost a unavenost 

očí nebo naopak nadměrné slzení? Tyto příznaky 

mohou souviset s onemocněním očního povrchu, 

s tzv. syndromem suchého oka. 

Nepříjemné potíže s očním komfortem není vhodné 

ignorovat. Obzvláště, pokud se projevují u každoden-

ních činností, jako je práce na počítači, čtení nebo ří-

zení auta. Mohou totiž signalizovat tzv. syndrom su-

chého oka. 

Syndrom suchého oka souvisí s kvalitou a kvantitou 

slzného filmu. Právě stabilita slzného filmu má výraz-

ný vliv na oční zdraví. Slzný film chrání oční povrch, 

poskytuje mu výživu a přispívá k lepšímu vidění.      

„V Alphega lékárnách vám nově nabízíme screeningo-

vé vyšetření syndromu suchého oka. Měření je rychlé, 

bezbolestné a výsledek měření s vámi v lékárně pro-

jdeme a prodiskutujeme,“ říká lékárník Mgr. Jan An-

drlík z nýrské Alphega lékárny. 

Jedná se o onemocnění, které se vlivem okolního pro-

středí, každodenním používáním telefonů, počítačů     

a dalších digitálních zařízení objevuje v populaci stále 

častěji. Seznam lékáren, ve kterých měření probíhá, 

naleznete na www.sucheoci-alphega.cz. 

Jak probíhá měření v lékárně? 

Alphega lékárník s vámi projde krátký diagnostický 

test, který trvá přibližně 5 až 10 minut. Pohodlně se 

usadíte a za použití tabletu či jiné obrazovky vám lé-

kárník promítne sérii cvičení, kterými bude zjišťovat 

reakce vašich očí. Jedná se o jednoduché úkoly, jako 

je čtení textu se zakrytím jednoho oka. 

Následně vám lékárník vysvětlí, jak můžete eliminovat 

nepříjemné pocity spojené se syndromem suchého oka 

a jaký typ očních kapek je pro vás vhodný. Nevhodná 

volba očních kapek totiž nemusí zajistit požadovanou 

úlevu a potřebnou ochranu očního povrchu. 

Měření syndromu suchého oka je screeningovou meto-

dou, která nestanovuje diagnózu ani nenahrazuje lé-

kařské vyšetření. 

Doporučujeme si předem domluvit termín měření, nej-

lépe telefonicky na našem čísle 376 571 112. Jen tak 

se vám budeme moci plně věnovat. 

Přijďte se poradit přímo k nám! 

Alphega lékárna Nýrsko, ul. Petra Bezruče 158,      

340 22 Nýrsko 

tel. 376571112 

otevírací doba: PO-PÁ 7.30 - 17.00     

                         SO        8.00 - 11.00 

(red) 

Začátkem měsíce listopadu dojde k otevření plánova-

ného nestátního zdravotnického zařízení v prostorách 

na rampě. V současné době dochází k dovybavení 

těchto prostor tak, aby vybavení odpovídalo příslušné 

legislativě spolu s dalšími pomůckami pro standardní 

až nadstandardní péči. Zařízení bude sloužit jako cen-

trum komplexní fyzioterapeutické péče a masáží pro 

všechny věkové kategorie, jelikož základem úspěchu 

jsou pravidelná terapeutická působení, správné dávko-

vání a správně zvolená technika cvičení či masáží. Vše 

bude zaměřeno na potřeby a funkci klienta – poúrazo-

vé a pooperační stavy, neurologická onemocnění, po-

ruchy, odchylky v pohybovém vývoji novorozenců, 

vadné držení těla a skoliózy či bolestivá záda. Kvalifi-

kovaná odborná fyzioterapeutka využívá při své péči 

Vojtovu metodu, cvičení na neurofyziologickém pod-

kladě, léčebnou elektroléčbu, cvičení na míčích, v no-

vém roce pak budou vypsány také termíny léčebného 

skupinového cvičení. Specializovaná zdravotní sestra 

nabízí klientům klasickou masáž, indickou masáž hla-

vy, masáž pro ovlivnění celulitidy a také manuální 

lifting obličeje. Péče zde nebude hrazena ze zdravotní-

ho pojištění, přesto však věříme, že toto rozšíření 

komplexní fyzioterapeutické péče a masáží ocení ne-

jen občané města. 
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Muzeum Královského hvozdu 

Když se spojují souvislosti 
Není to tak dávno, kdy byla důkladně opravována uli-

ce Klostermannova. Vzpomínám si na zrzavou barvu 

kamene, který se v podloží stavby nacházel. Až po 

nějakém čase, při příležitostném setkání s panem Jiřím 

Vítovcem, amatérským, ale špičkovým geologem, 

který před krátkou dobou k naší lítosti zemřel, přišla 

řeč mimo jiné právě na tato místa. Překvapilo mne, že 

velmi důrazně tvrdil, že v kopci pod kostelem se mu-

selo v minulé době velmi silně těžit, protože materiál, 

který si pod budovanou ulicí prohlížel, byl strukturou 

typická hlušina vytěžená v dole ručním dobýváním. 

Možná, že si někdo z čtenářů NN na ten materiál pa-

matuje. Poměrně pravidelný štěrk, velikost jednotli-

vých kousků o něco menší než průměrná ruka sevřená 

v pěst.  

Je to rok, nebo dva, on i ten čas se v době covidu ně-

jak divně chová, kamarád Jan Vaník z muzea našel 

v ploše pod „globusem“ pomocí detektoru veliký sli-

tek měďnaté strusky. Do slitku byly zataveny i kousky 

železa, někde trochu vykukovala měď, ale většinou to 

opravdu byl jen odpad z tavicí pece. To, že jsem na-

psal, že to byl odpad z tavicí pece, jsem už trochu na-

pověděl. Nebyl to totiž nějaký škvarek, který může 

vzniknout i v případě, že někdo na zahradě kdysi spá-

lil nějaké odpady. Na tom kusu je charakteristický 

oblý spodek, jako by byla struska vylita do nějaké for-

my. Když se začteme do spisu Jiřího Agricoly 

„Dvanáct knih o hornictví a hutnictví“, v knize deváté 

najdeme popis tavení rud. Tam je popsán právě ten 

způsob, kterým se pracovalo v době, kdy také 

v Nýrsku a okolí byly v provozu doly na dobývání 

rud, v tomto případě rud měďnatých, které byly po-

chopitelně hned na místě zpracovávány, protože zde 

byl dostatek dřeva potřebného k provozu pecí. Před 

každou pecí byl v podlaze předpecí, které tvořila směs 

hlíny a prachu z dřevěného uhlí, podle dřevěné formy 

připraven důlek, do kterého se vypouštěl nejprve roz-

tavený kov. Po jeho částečném vychladnutí byl nabod-

nut na nástroj podobný špičaté motyce a z důlku vyho-

zen. Naposledy se vypouštěla struska. I na nalezeném 

kusu jsou stopy po zaseknutí motyky, jejíž pomocí byl 

slitek strusky z předpecí odstraněn. 

Vím, že to je neočekávaná představa, že je kopec po 

kostelem poddolovaný, ale podle všech indicií je to 

tak.  

Už ve středověku pochopitelně byly stanoveny normy, 

jak zabezpečit vytěžená místa před sesuvem nebo před 

neoprávněným vstupem. Podobně je zabezpečen i důl 

nad Skelnou Hutí, kde se dosud nepodařilo najít vstup 

do štoly, kterou byl materiál vyvážen. Pouze odtud 

vytéká potůček, který částečně šachtu odvodňuje. Za 

ty dlouhé roky, kdy se lidé o další těžbu nezajímali a 

plány důlního díla neexistují, není divu, že se dnes 

takovým okolnostem divíme, nebo je dokonce pova-

žujeme za nesmysly. 

Karel Velkoborský 
Muzeum Královského hvozdu 

Provozní doba sběrného dvora: 

 

Středa       9.00 - 13.00    14.00 - 17.00  

Pátek                                14.00 - 17.00  

Sobota      8.00 - 11.00 
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Nabídka služeb Rané péče Kuk 

(red) 

Sociální služby 

V letech 2020–2022 realizuje Centrum pro komunitní 

práci západní Čechy v partnerství s městem Klatovy 

plánování sociálních služeb. Cílem je pomoci rozvoji 

potřebných sociálních služeb na Klatovsku. Do projek-

tu jsou zapojeni zástupci obcí a sociální pracovníci 

Městského úřadu Klatovy, poskytovatelé sociálních, 

zdravotních a jiných služeb, spolky, pečující osoby, 

senioři, osoby se zdravotním postižením, rodiče 

s dětmi a další širší veřejnost. V rámci projektu se také 

představují jednotliví poskytovatelé se svou nabídkou, 

kterou může v případě potřeby kdokoliv využít.  

Informace o projektu a možnostech, jak se také do plá-

nování služeb zapojit, můžete nalézt na webu města 

Klatovy, v záložce Komunitní plánování – https://

www.klatovy.cz/mukt/kp.asp, nebo lze kontaktovat 

Veroniku Marouškovou z Centra pro komunitní práci 

západní Čechy na tel. čísle 607 027 926 nebo na emai-

lové adrese veronika.marouskova@cpkp.cz. Děkujeme 

za spolupráci všem, kteří rozvoj služeb na Klatovsku 

podporují! Jedním z poskytovatelů, kteří se účastní 

plánování sociálních služeb na Klatovsku, je organiza-

ce Raná péče Kuk, z.ú. Organizace poskytuje zdarma 

služby rodinám s dětmi se zrakovým nebo kombinova-

ným postižením nebo ohrožením vývoje od narození 

do 7 let věku. Služba raná péče je jedinečná a má neza-

stupitelné místo při podpoře rodičů v péči o dítě 

s postižením v raném věku. Žádná dostupná sociální 

služba nenabízí takto komplexní a plnohodnotnou po-

moc rodinám pečující o dítě se zrakovým nebo kombi-

novaným postižením. Organizace působí v celém Pl-

zeňském a Karlovarském kraji. Poradci poskytují kon-

zultace přímo v rodině, v jejím přirozeném prostředí,   

a to v rozsahu 1x za 1–3 měsíce dle potřeb rodiny. Ro-

dina má možnost se na svého poradce kdykoliv obracet 

telefonicky nebo emailem. Rodiny nejčastěji využívají 

sdílení náročné životní situace, jakou péče o dítě 

s kombinovaným postižením je. Sdílení pomáhá se 

v situaci zorientovat a hledat možnosti řešení. Příno-

sem pro rodiny jsou odborné rady týkající se vývoje 

dítěte s postižením, zapůjčení pomůcek a instruktáž, 

zkušenosti z jiných rodin, kontakty na odborníky, in-

formace o vzdělávání, využití sociálních dávek a ji-

ných možností získávání financí. Přístup poradců 

k rodinám je vždy individuální a partnerský. Poradci 

nehodnotí, neodsuzují, ale radí a doporučují. Práce or-

ganizace navazuje na práci lékařů a dalších odborníkůa 

doplňuje ji. Poradci mají čas vysvětlit si a probrat s 

rodinou, co potřebuje, umožnit jí se zastavit a zamyslet 

se nad svou situací, zároveň nabízí pohled zvenčí         

a třeba i jiné možnosti řešení jejich situace. Cílem je, 

aby rodina službu nepotřebovala, byla ve svém fungo-

vání a rozhodování samostatná a mohla žít běžným 

způsobem života ve své komunitě. 

Kontakty: Raná péče Kuk, z.ú., tel: 377 420 035, 

724 400 815, ww.ranapecekuk.eu 

 
Tereza Ebrlová 
manažer projektu 

Kostel sv. Tomáše 

Setkání rodáků 
V sobotu dne 2. října proběhlo v Nýrsku další setkání 

rodáků, kteří se v Nýrsku narodili ještě před válkou. 

Součástí setkání byla i slavnostní mše, kterou sloužil 

plzeňský biskup Mons. Tomáš Holub. Poté se účastníci 

přesunuli na starý hřbitov, kde proběhlo slavnostní 

vysvěcení nově rekonstruovaného kříže Stollowského. 

V programu postupně vystoupili se svými projevy sta-

rosta města Nýrska Miloslav Rubáš, který odsoudil 

způsob likvidace starého hřbitova, jež proběhla začát-

kem 90. let minulého století. Následně vystoupila Jana 

Bečvářová, přidala i osobní vzpomínku na prababičku, 

která je na tomto hřbitově pochována, ve druhé části 

svého vystoupení tlumočila pozdrav od paní Dederové 

z Fondu česko- německé spolupráce. Tento fond spo-

lufinancoval opravu kříže. Dalším vystupujícím byl 

Sepp Steinbrenner zastupující spolek rodáků, který ve 

svém projevu poděkoval dodavatelské firmě              

JSF s. r. o. a všem, kteří se na opravě kříže podíleli. 

Následně pan biskup provedl vlastní akt požehnání. 

Celý program bezvadně moderovala starostka Loučimi 

Jana Dirriglová. Hezkou atmosféru celého dopoledne 

doplňoval hudbou a zpěvem pěvecký sbor ze Základní 

umělecké školy v Klatovech pod vedením Jaroslava 

Pletichy. Závěrem je nutné poděkovat farnosti Nýrsko 

a faráři 

Ryszardovi 

Potegovi za 

celkové za-

jištění akce 

včetně ob-

čerstvení 

hostů a pra-

covníkům 

Technickým 

službám 

města Nýr-

ska za kvě-

tinovou vý-

zdobu         

a úklid hřbi-

tova. 

https://www.klatovy.cz/mukt/kp.asp
https://www.klatovy.cz/mukt/kp.asp
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Dětský vandr 

Dětský vandr 

 

Jiří Ferus 

Když se zblázní tatínkové a strejdové, můžou vznik-

nout krásné věci a spousta dobrodružných zážitků. 

Přestalo se nám líbit, jak tráví čas naše ratolesti,         

a vymysleli jsme Dětský vandr. Takže děti bez tele-

fonů, sladkostí a hlavně bez maminek. Tahle myšlen-

ka vznikla asi před 11 lety a po loňské nucené odml-

ce se uskutečnil letos další Dětský vandr, na který 

jsme se všichni těšili. A vás teď chceme pozvat na 

malou vzpomínku starou jen několik dní.  

Bylo dvacátého dne měsíce srpna. Téměř všichni 

jsme se sešli ve městě Nýrsko přímo na nádraží. Za-

čínalo se heslem: „Když to nemám, tak holt budu bez 

toho.“ A už jsme seděli v šumavské střele směrem na 

Klatovy. Následoval krásně neorganizovaný přestup 

do vlaku směr Sušice, ještě méně organizovaný pře-

skok na výlukový autobus na Horažďovice. Komuni-

kační šum mezi průvodčím a výpravčí zavinil, že 

nám odjel vlak doslova před nosem. 12 dětí, 4 dospě-

lí a 1 pes byli vidinou čekání dvou hodin na další 

přípoj docela otrávení. Musíme pochválit paní vý-

pravčí. Během chvilky nám oznámila: „Připravte se, 

stopnu vám rychlík na Plzeň a zastaví vám v Pačejo-

vě.“ Suuupééér! Od nástupu jsme byli v Pačejově za 

9 minut. Vyndat bágly a vyházet děti, abychom ne-

zdržovali vlak. Bylo to opravdu bleskové a hlavně 

bez zranění.  

Pačejov, krámek, svačina, přibalit dalšího tatínka 

Jardu se synem Matějem. Po rozdělení do dvou muž-

stev jsme vyrazili směrem Defurovy Lažany. Krásné 

4 km se změnily v téměř 7 km. „Půjdeme zkratkou, 

je to delší, zato o to horší cesta.“ Krédo, které jsme 

věděli dopředu, protože dva vedoucí skupin, Jiřík 

(13) a Filip (12), měli za úkol dovést všechny do cíle 

jen s pomocí papírové mapy a kompasu. Boží cesty 

jsou nevyzpytatelné a „hodily“ nám do cesty močály. 

Stanovit azimut a udělat objížďku byla sranda. Roz-

sáhlý výklad strejdy Martina (Marťana) o poznávání 

stromů a rostlin byl skvělý a cesta tím utekla rychleji, 

jelikož nebyla tak jednotvárná. Od krámu do cíle 

jsme dorazili za necelé 3 hodiny. Konečně. Přivítal 

nás další strejda Marian (provianťák).  

Jsme na place a můžeme všem dětem „ukrást“ všech- 

no jídlo, protože všechno je všech a ze všeho se vaři- 

lo pro všechny. Jdeme na polévku. Ani si nepamatu- 

jeme, co všechno jsme do ní dali, ale děti si přidáva-

ly, takže byla skvělááá. Příprava ležení, hry, soutěže, 

koupání, přinést dřevo na oheň a naučit se s křesa-

dlem. Slunce zapadlo za horizont a o atmosféru se 

postaralo teplo a světlo z ohně. Vyprávění příběhu     

o obrovské želvě, která hlídá pohádkovou říši a jed-

nou za padesát let koukne i na svět lidí. A ta noc bu-

de zítra. Bylo se na co těšit. Tak hajdy do hajan.  

Sobota ráno. Vedoucí skupin učili své svěřence, co se 

dá v přírodě nasbírat na čaj. U něj se snědlo neuvěřitel-

ných sedm bochníků chleba. „Mariane, udělej si to, jak 

chceš, ale sežeň nějaké krmení pro tu vyhladovělou 

zvěř!“ Marian nezklamal a za pár hodin byl se zásoba-

mi zpátky. Strejda Jirka zahlédl prvního skřítka a od té 

doby byli skřítkové vidět všude. Oni totiž připravovali 

poklad, který měli ti malí trampové najít. Celá sobota 

byla o hledání klíče ke sladkému pokladu a pokladu 

jako takového. Minitrampové byli šikovní, a tak po-

klad v podvečer spatřil světlo světa. Převzácné slad-

kosti si podělili. Hlavní šperk byl vhozen do vody jako 

dar velké želvě, aby se nám večer zjevila. V hávu noci 

se na skalnatém horizontu objevilo pět ohňů, které roz-

dělali skřítkové, aby dali želvě znamení, že se na ten 

náš svět může bezpečně podívat. A stalo se. Z vody se 

vynořila asi šestimetrová hlava želvy. A jak děti, tak    

i dospělí měli otevřené tlamičky a tlamy úžasem. Mi-

nitrampům se nechtělo ani spát. Vyprávění nebralo 

konce, ale únava vyhrála.  

Neděle. Balení a přípravu na odchod nám urychlilo 

deštivé počasí. Konečně přestalo pršet a my jsme se 

vydali na zpáteční cestu. Trošku zklamaní, trošku natě-

šení. Ale opečené kuře jako průvodce na klacku, které 

se podle tradice nesmí jíst, bylo připravené. Připravené 

pro lidi, které budeme potkávat cestou domů a každé-

mu z nich nabízet, ať si kousek utrhnou a ochutnají. 

Kopec srandy. A cesta utekla pod heslem: „Kdo se 

chtěl nudit, tak se nudil.“ Najednou jsme měli pod no-

hama nýrskou půdu. Začátek i konec naší cesty. 

Moc děkujeme za pomoc strejdům Jirkovi nýrskému, 

Rosťovi příchovickému, Marťanovi osvračínskému, 

Lukáši domažlickému, Marianovi horšickému, Jardovi 

lišovskému. 

Byli jste super, Helenko, Jiříku, Charloto, Filipe, Do-

miniku, Vanesko, Patriku Kopřivo, Sofinko, Vojtíku, 

Matěji, Lukášku, Eliško a pse Míšo Karle II. 

Speciální poděkování za pomoc patří T. O. Karlovci 

Stará Lhota. 
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Štrúdlování  2021 

Cítíte tu nezaměnitelnou vůni podzimu? 

Pečená jablíčka, skořice a rum. K tomu ořechy, rozin-

ky a to vše zabalené do jedinečného těsta a krásně 

upečeného dozlatova? 

Další ročník šumavského Štrúdlování v Domě sv. Vin-

tíře v Dobré Vodě u Hartmanic (u Sušice) je po nuce-

né roční přestávce zase tady! 

 

Sobota  09. 10. 2021 od 14:00 hodin 

14:00 – 15:00   přejímka soutěžních štrúdlů a receptů    

                 (dva rukávy na délku plechu)           

15:00- 15:45 program v kostele sv. Vintíře                                                                                          

16:00                slavnostní vyhodnocení a předání cen                                                                                                           

16:30 – 18:30   Vintířova kavárnička s ochutnávkou 

                   soutěžních štrúdlů 

Celé odpoledne bude nutné dodržovat platná protico-

vidová opatření a nařízení vlády – respirátory pod-

mínkou! 

V současné době jednáme s našimi sponzory o cenách. 

Hlavní cenou za nejlepší jablečný štrúdl bude opět 

vyhlídkový let nad Šumavou s pilotem Milanem Legá-

tem. Dále knížky o Šumavě z nakladatelství Starý 

most, poukaz na víkendový pobyt v Domě sv. Vintíře, 

koření od Antonína, káva z kašperskohorské pražírny 

a řada dalších. 

A kdo bude letošní soutěžní štrúdly hodnotit?                                                                                

Nejvíce se osvědčila tříčlenná porota. V současné do-

bě jednáme s lidmi, kteří už vaše štrúdly v minulosti 

ochutnávali. 

Tak, milé hospodyňky i muži v kuchyni, najděte nové 

moderní i ty zaručené rodinné recepty – je nejvyšší čas 

se připravit. 

Moc se na vás i na vaše voňavé výtvory těšíme. 

Alice Trefná, vedoucí akce (mobil: 605 413 756)                                                                                 

Jana Kolářová, předsedkyně spolku (mobil: 

603 265 034) 

www.sumavskecesty.cz 

Jana Kolářová 

Dne 28. 9. 2021 uplynul jeden rok, kdy utich-

lo srdce naší milované maminky, babičky      

a prababičky paní Boženy Rosové       

(rozené Prantlové).  

Milá maminko, nikdy nezapomeneme na 

Tvoji lásku a obětavost, kterými jsi nás po 

celý život provázela. V našich srdcích zůsta-

neš navždy. Prosíme všechny, kdo jste ji 

znali a měli rádi, o tichou vzpomínku s námi.  

S láskou a úctou za celou rodinu dcera Olga. 

5. 11. 1921 – 28. 9. 2020.    

V letošním  roce by oslavila neskutečné  

100. narozeniny. 

Vzpomínáme 
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Prodej   slepiček 

Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetra hnědá, Dominant ve všech barvách, 

Green Shell - typu Araukana a Dark Shell - typu Maranska.  

Stáří 16 - 20 týdnů,  

cena 185 - 229 Kč/ ks.  

Prodej: 21. 10. 2021 

Nýrsko u vlak. nádraží - v 17.50 hod. 

Výkup králičích kožek - cena dle poptávky.  

Info: Po-Pá 9.00 - 16.00 hod.  

tel.: 601 576 270, 728 605 840 

www.drubezcervenyhradek.cz 

Inzerce 


