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Nýrská teplárna 

Aktuálně 

(red) 

Pomoc pro Ukrajinu 

Lokalita „U Hřiště“ 

V letních měsících roku 2021 byla dokončena celková 

výstavba stavebních parcel v lokalitě „U Hřiště“. Své 

majitele našlo všech 46 pozemků určených k prodeji. 

V současné době je vydáno 19 stavebních povolení       

a vlastníci již zahájili individuální výstavbu svých ro-

dinných domů. Při procházkách touto lokalitou jste si 

mohli všimnout, jak nové domy rostou doslova před 

očima. Není tak divu, že někteří majitelé svých domů 

plánují stěhování již na začátek letních prázdnin. 

V minulém čísle jsme informovali o opatřeních přija-

tých zastupitelstvem města na jednání 28. února vzhle-

dem k válečnému konfliktu na Ukrajině. Tímto dnem 

začalo vedení města intenzivně pracovat na řešení situ-

ace, která je pro nás všechny zcela nová. S ohledem na 

to, že v té době nikdo nedokázal odhadnout, kolik bě-

ženců do našeho města přijede, byla jednotlivá opatře-

ní upřesňována za pochodu. Dne 9. března byla staros-

tou města svolána pracovní skupina, která byla sezná-

mena s připraveným postupem města, jak řešit nasta-

lou situaci. Pracovní skupinu tvořili velitelé Policie 

České republiky a městské policie, ředitelé škol a do-

mu dětí a mládeže, ředitel Technických služeb města 

Nýrska, tajemník města, pan Lazarčuk, pracovníci fi-

nančního a sociálního odboru, starosta obce Chudenín 

a pan farář Potega. Vedení města jednoznačně deklaro-

valo stanovisko, že pomoc musí být jednak plně řízena 

městem, jednak musí být naplňováno usnesení zastupi-

telstva. Z toho důvodu byla zahájena příprava ubytova-

cích kapacit v množství cca 25 míst. Zároveň začal 

proces přípravy obou škol na začlenění nových žáků 

do výuky a proces začlenění běženců do pracovního 

procesu místních firem, lesního hospodářství města          

a technických služeb. Vedle těchto aktivit města došlo 

k dalšímu přílivu běženců přes místní firmy, které za-

jistily pro tyto běžence jak ubytovací kapacity, tak       

i pracovní místa. Zcela zásadní pro tento proces začle-

ňování má spolupráce města s Jirkou Lazarčukem, kte-

rý jednoznačně respektoval snahu města o plné začle-

ňování běženců, čímž nedocházelo k neřízené kumula-

ci běženců a jejich rodinných příslušníků. Problémy se 

začaly objevovat koncem měsíce března po schválení 

státního příspěvku na bydlení běženců, kdy někteří 

„zachránci“ motivovaní zejména tímto příspěvkem za 

ubytování běženců začali do naší oblasti neřízeně do-

pravovat skupiny lidí bez zajištění zaměstnání, stravo-

vání apod. V současné době se v Nýrsku nachází cca 

142 běženců, z toho je cca 54 dětí. Na jejich začleňo-

vání se podílí školští pracovníci a pracovníci Domu 

dětí a mládeže Nýrsko. První začlenění proběhlo ve 

středu 16. března na půdě ZŠ Komenského, odkud si 

děti i jejich rodiče vyzvedla ředitelka DDM Pavlína 

Karlovská. Na své půdě jim za pomoci pana Lazarčuka    

a paní Dovbuš, což je ukrajinská maminka již dlouho-

době pracující v Okule, původním povoláním učitelka, 

poskytla veškeré potřebné informace a možnosti začle-

nění do zájmových kroužků. V současné době se již 

cca 10 dětí zapojilo do klubových aktivit a do zájmo-

vých kroužků. Cílem DDM je začlenit co největší po-

čet dětí, do konce tohoto školního roku zdarma.           

O prázdninách mohou využít široké škály nabídky tá-

borů. Ty se nyní musí vyřešit legislativně na úrovni 

České republiky (přihlášky, platby a vykazování výko-

nů).  Na tomto místě je nutné poděkovat všem, kteří se 

na řešení nové situace podílejí, a to nejen přímo, ale     

i různými finančními a hmotnými dary, příp. drobnou 

pomocí. 

Miloslav Rubáš 
starosta města  

(red) 

V souvislosti s enormním zdražováním cen elektric-

ké energie a plynu, které postihuje hospodaření jed-

notlivých měst a obcí, byla vedením města a vede-

ním společnosti Teplárna Nýrsko přijata opatření 

ohledně předzásobení palivem (uhelným prachem) 

na letošní zimu. Po jednáních s dodavatelem paliva 

bylo toto opatření prakticky ihned převáděno do pra-

xe. V případě nutnosti město poskytne provozovatel-

ské společnosti finanční výpomoc na nákup zásob. 

Tímto opatřením bude vytvořen předpoklad pro další 

stabilizaci ceny tepla. S ohledem na zkušenosti 

z jiných částí republiky se opětovně potvrzuje správ-

nost rozhodnutí vedení města z období před 8 lety, 

kdy bylo rozhodnuto o celkové rekonstrukci tepelné-

ho hospodářství, na kterém je závislých cca 800 do-

mácností. Jen pro informaci uvádím, že celkové ná-

klady na rekonstrukci činily cca 50 milionů korun    

a celá částka byla hrazena z rozpočtu našeho města. 
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Aktuálně  

Čistička odpadních vod 

(red) 

Město se zodpovědně připravuje na další nárůst vý-

stavby v územním obvodu města a i v oblasti Zelené 

Lhoty a Hamrů. Po diskuzi s provozovatelem měst-

ských vodovodů a kanalizací a příslušnými projektanty 

je zcela zásadní pro další rozvoj oblasti kapacita měst-

ské čističky odpadních vod (dále ČOV). Jak nám uka-

zují zkušenosti z jiných koutů republiky, rozvoj sídel 

je zcela závislý na možnostech čističek. Na základě 

této skutečnosti zahájil starosta města Nýrska Miloslav 

Rubáš v listopadu loňského roku odbornou komunika-

ci s výše uvedenými organizacemi a pracovníky, je-

jímž výsledkem bude kompletní rekonstrukce ČOV. 

Hlavním opatřením bude zvýšení kapacity ČOV na cca 

9 tis. EO a zlepšení technologických procesů se zásad-

ním zaměřením na likvidaci kalů. Součástí úprav bude 

i snížení energetické náročnosti procesů. Celá akce 

bude řešena v režimu smluvních podmínek Fidic. Ten-

to proces znamená nastavení výstupních parametrů 

projektu a dodavatel celou rekonstrukci včetně tech-

nického návrhu musí tomuto zadání přizpůsobit. Celá 

rekonstrukce bude financována z peněz města 

s finanční podporou Státního fondu životního prostředí 

ČR nebo Ministerstva zemědělství ČR a celkové ná-

klady dosáhnou cca 30 mil. Kč. S ohledem na zkuše-

nosti z podobných projektů lze předpokládat termín 

realizace v letech 2023 – 2024. 

Hodousická ulice 

V únoru letošního roku proběhla kolaudace nově zre-

konstruované Hodousické ulice. Jak jsme informovali 

v průběhu loňského roku, součástí celé akce byla cel-

ková rekonstrukce komunikace včetně vybudování par-

kovacích stání pro majitele motorových vozidel. Sou-

částí byla i celková rekonstrukce hlavního vodovodní-

ho řadu včetně přípojek k jednotlivým nemovitostem 

v celkové hodnotě 4,2 milionů korun. Zcela zásadní 

pro zásobování celé oblasti Klatovské ulice a přileh-

lých částí bylo i to, že se podařilo provést propojení 

naší vodovodní soustavy se soustavou skupinového 

vodovodu, čímž jsme zajistili bezproblémové posilová-

ní dodávek vody do vnitřního systému městského vo-

dovodu. Celá oprava byla financována z rozpočtu měs-

ta částkou 3,6 milionů korun a spolufinancována z do-

tačních prostředků MMR IROP ve výši 2,8 milionů 

korun. V průběhu kolaudačního řízení byly projednány 

připomínky občanů ke způsobu značení a pohybu ná-

kladních vozidel (nebyl shledán rozpor s platnou legis-

lativou) a dále bylo zjištěno nesprávné výškové prove-

dení přejezdového prahu na výjezdu z Nýrska. Tato 

závada byla odstraněna v průběhu měsíce března. Zá-

věrem je zapotřebí poděkovat občanům bydlícím v Ho-

dousické ulici za trpělivost s jednotlivými dopravními 

omezeními a zároveň i dodavateli akce, kterým byla 

firma Silnice Nepomuk s. r. o., a projektantovi akce 

Ing. Tomášovi Macánovi.     

Bytový dům 

V letošním roce bude přepracován projekt výstavby 

bydlení pro naše starší spoluobčany. Jedná se o výstav-

bu cca 12 bytů na místě bývalého domu čp. 585 

v Klatovské ulici. Tento projekt byl zahájen zhruba 

před 6 lety, ale bohužel finanční náklady pro realizaci 

byly výrazně ovlivněny tím, že projekt měl být původ-

ně realizován s pomocí dotačních finančních prostřed-

ků. V důsledku toho projekt obsahoval celou řadu vy-

lepšení a společných prostor, které sice naplňovaly 

podmínky dotace, ale celou stavbu výrazně prodražily. 

Po přepracování projektové dokumentace dojde 

k zahájení činností vedoucích k realizaci tohoto pro-

jektu.   

(red) 

(red) 
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Aktuálně 

Lesní cesta Blata 

Lokalita „Nad Kotelnou“ 

Výměna lávky u koupaliště 

(red) 

Jednou z investičních akcí tohoto roku je plánovaná 

rekonstrukce stávající lesní cesty v katastrálním území 

Blata. Pro zkvalitnění lesní dopravní sítě v tomto kata-

strálním území bude provedena výstavba nové lesní 

cesty v lesním porostu. Vzniklá lesní cesta bude sloužit 

pro zajištění dostupnosti pozemků ve vlastnictví města 

Nýrska, na kterých se budou provádět pěstební zásahy 

v lesních porostech. Původní cesta již vykazovala znač-

né nerovnosti, štěrkový či zemní povrch cesty byl nesta-

bilní s vyjetými kolejemi od těžké lesní techniky. Reali-

zací této rekonstrukce tak vznikne další lesní dopravní 

okruh. Město Nýrsko na výše uvedenou rekonstrukci 

získalo dotaci ve výši 4 830 546 korun od Státního ze-

mědělského intervenčního fondu (SZIF), celkové nákla-

dy na tuto akci činí 6 653 121 korun. 

Zajisté jste si všichni všimli, že v uplynulých letech do-

šlo v našem městě k výměně všech lávek přes řeku     

Úhlavu. Na výměnu v následujících týdnech čeká už 

pouze poslední lávka, ta nejdelší. Jedná se o lávku 

z Tylovy ulice ke koupališti, na které již vlivem pokroči-

lé koroze hrozí nebezpečí úrazu jak občanům města, 

kteří tam chodí za sportovními aktivitami, tak také 

v letních měsících návštěvníkům koupaliště. Lávku zho-

tovili pracovníci Technických služeb města Nýrska        

a v zázemí technických služeb již čeká na den, kdy bude 

osazena na své místo. Po odstranění současné lávky mu-

sí být nejdříve opraveny betonové patky a také pilíř ve 

vodě, teprve potom bude osazena lávka nová. Děkujeme 

občanům našeho města za pochopení vzniklých omezení 

při této rekonstrukci. 

(red) (red) 

V letošním roce budou zahájeny projektové práce na 

zasíťování stavebních pozemků v lokalitě „Nad kotel-

nou“. Na uvedenou oblast je zpracována zastavovací 

studie, ze které bude projektová dokumentace vycházet. 

S ohledem na zkušenosti z lokality za fotbalovým hřiš-

těm a v případě stejného zájmu stavebníků bude realiza-

ce celé akce probíhat stejným způsobem, tj. průběžným 

spolufinancováním jednotlivými zájemci o budoucí sta-

vební pozemky. S ohledem na tuto skutečnost lze před-

pokládat, že s výstavbou může být započato ihned po 

získání stavebního povolení, s jehož vydáním počítáme 

v roce 2023. 

Erbenova ulice 

Na lednové poradě zastupitelů zazněly připomínky ke 

špatnému stavu komunikace od čerpací stanice OMV 

směrem k firmě Dobler a dále k panu Maškovi. 

V uvedeném místě dochází k vytváření louží a vzhle-

dem k parkování vozidel na travnaté ploše před firmou 

Dobler i ke konfliktním dopravním situacím. Vzhledem 

k tomu bude celý úsek komunikace projektově zpraco-

ván a doplněn o jednostranný chodník spolu s veřejným 

osvětlením, čímž se vyřeší i pohyb četných skupin 

chodců, kteří tudy dochází do zahrádkářské kolonie. 

Toto dopravní opatření bude realizováno v příštím roce. 

Dalším opatřením v této oblasti bude i propojení nové 

komunikace vedoucí kolem zahrádek k firmě Uvex na 

hlavní komunikaci směřující do Hadravy. V souvislosti 

s touto komunikací je nutné si uvědomit, že tato cesta 

je řešena v návaznosti na proběhlé pozemkové úpravy 

v této části města, a proto může být využívána i těžší 

zemědělskou technikou.  

Erbenova ulice  

vytváření louží na obou stranách      

komunikace 

Miloslav Rubáš 
starosta města  
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Aktuálně 

Výměna kotlů 

(red) 

Klub seniorů 

Před začátkem jarní části sezony fotbalových i ragbyo-

vých týmů došlo k řadě úprav a oprav v areálu ven-

kovních sportovišť, které se netýkaly pouze hracích 

ploch, ale především okolního prostředí. Jehličnany 

okolo fotbalového hřiště byly upraveny a sestřihány, 

ořezány byly také staré topoly za hřištěm. Byla zbou-

rána stará kůlna, která již nesplňovala potřebné záze-

mí, a podloží pod ní bylo upraveno a zarovnáno tak, 

aby na dané místo mohly být postupem času umístěny 

nové buňky sloužící jako sklady balonů a potřebných 

tréninkových doplňků. V okolí obou hřišť byla potřeb-

ná místa zavezena novou zeminou a oseta trávou. Te-

rénními úpravami z důvodu rozšíření tréninkové plo-

chy prošel i prostor za bývalým škvárovým hřištěm, 

který byl urovnán, došlo zde k vysbírání kamenů          

a osetí trávou. Drobnou opravu si zaslouží i zábrany 

směrem k rodinným domům, které vlivem měnících se 

klimatických podmínek vykazují  známky poškození. 

Areál venkovních sportovišť 

Povinné výměny kotlů 1. a 2. emisní třídy musí pro-

běhnout do 31. srpna 2022. Zákonem č. 201/2012 Sb., 

o ochraně ovzduší, který je v platnosti od 1. 9. 2012, 

bylo stanoveno desetileté přechodné období, které 

sloužilo k ukončení provozu kotlů používaných v jed-

notlivých rodinných domcích. Jednalo se o kotle         

1. a 2. třídy o tepelném příkonu nad 10 kW. Za účelem 

naplňování podmínek výše uvedeného zákona bylo 

Plzeňským krajem pro jednotlivé žadatele vyhlášeno 

několik výzev, jejichž cílem bylo zmírnit finanční do-

pad vyvolaný výměnou kotlů. 

Bohužel při pohledu na zamořování ovzduší některými 

vlastníky nemovitostí je patrné, že ne všichni k proble-

matice výměny kotlů přistoupili zcela zodpovědně. 

Vzhledem k tomu bude odbor ŽP městského úřadu 

provádět vizuální kontroly v podzimních měsících.     

V případě zjištění značného kouření z komínového 

tělesa bude předán podnět odboru ŽP Klatovy, který 

provede kontrolu dané nemovitosti. Možné sankce za 

nedoložení potřebných dokladů (revize zařízení, pou-

žívání zakázaných paliv) mohou dosahovat částek 20, 

resp. 50 tisíc Kč.  

S  ohledem na výše uvedené informace na vás ape-

lujeme, abyste s výměnou starého kotle neotáleli, 

jeho výměnu rozhodně nenechávejte na poslední 

chvíli.  Snahou nás všech musí být ochrana ovzduší,   

a že požadavek vyplývající z nové legislativy je legi-

timní, dokládá pohled na čoudící komíny zejména       

v horní části Havlíčkovy a Palackého ulice. 

Jana Koreňová 
odbor životního prostředí 

Vždy se najde důvod k oslavě, a tak i já jeden přidám 

od nás z klubu. Oslava MDŽ se povedla a proběhla ve 

velkém. Popovídat si, zasmát se, a dokonce si zazpívat 

a zatančit, komu se to v tento den povedlo…U nás 

v klubu bylo vše. Nálada mezi námi je čím dál lepší, 

protože je nás čím dál tím více.  Počet už překročil 

padesátku aktivních členů a věřte, že je to šrumec.      

O zpestření se nám také týden před oslavou postarala 

se svou besedou Jaroslava Ullmannová z lékárny          

a Karel  Štenbauer z Dačic. Obě přednášky se týkaly 

našeho zdraví, Jaruška přinesla dárečky k tématu své 

přednášky a pan Karel přivezl mastičky, se kterými se 

pracuje v lázeňských rehabilitačních centrech, a nechal 

nás vše vyzkoušet na vlastní kůži, a tak jsme domů 

odcházely pěkně voňavé a zrelaxované. A to všechny 

potřebujeme, neboť nás čekají další akce. Již v tomto 

měsíci zahájíme přípravu na Velikonoce. Pozvání 

s ručně vyráběnými kraslicemi z korálků přijala Moni-

ka Ptáčníková, která je u nás v klubu velice oblíbená. 

Prozradila nám také, z jakého materiálu a kolik korál-

ků se na jaké vajíčko spotřebuje. Na závěr jsme si kaž-

dá mohla zakoupit, co hrdlo ráčilo. A tak máme za 

sebou další skvěle prožitý měsíc. 

Leona Kalná 

Měsíc březen v Klubu seniorů 
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Z činnosti městské policie 

 Městská policie 

Základní umělecká škola 

Na základě nově vydaného zákona č. 243/2020 Sb.,     

o pravomoci Policie ČR a obecní policie postihovat 

porušení krizových opatření a mimořádných opatření 

nařízených v souvislosti s prokázaným výskytem koro-

naviru SARS-CoV-2 na území ČR, bylo strážníky 

v roce 2021 řešeno 148 případů. Tato porušení byla 

řešena spíše upozorňováním, vysvětlováním nutnosti 

jejich dodržování a domluvami.  

Podobně jako v roce 2020 se na činnosti městské poli-

cie v roce 2021 odrazila pokračující pandemie koro-

naviru SARS-CoV-2. V plné síle zasáhla Domov pro 

osoby se zdravotním postižením v Bystřici nad Úhla-

vou. V nejtěžších chvílích, v únoru a březnu 2021, se 

na výpomoci podílel po dobu sedmi týdnů na pozici 

pracovník obslužné a základní výchovné nepedagogic-

ké činnosti jeden strážník. Jednalo se o činnost 

v denním stacionáři u neinfekčních klientů, kde byla 

činnost po celou dobu vykonávána v ochranném oble-

ku, rukavicích, respirátoru a ochranném štítu.  

Na úseku veřejného pořádku a ostatních přestupků mi-

mo oblast dopravy, kam spadají například přestupky 

proti pořádku ve státní správě a přestupky proti pořád-

ku v územní samosprávě (městské vyhlášky a naříze-

ní), přestupky proti veřejnému pořádku, přestupky pro-

ti občanskému soužití, přestupky proti majetku, tabá-

kový zákon, bylo strážníky řešeno 106 přestupků. Nej-

častěji, v 62 případech, se jednalo o porušení měst-

ských vyhlášek. 

V oblasti bezpečnosti silničního provozu bylo strážní-

ky projednáno 233 přestupků. Nejčastěji se jednalo     

o stání vozidel na vyhrazených parkovištích, zákaz 

zastavení a stání a jízda v protisměru. Pokud se zamě-

říme na místa s největším počtem spáchaných přestup-

ků, vede ulice Prap. Veitla s 63 případy, následuje uli-

ce Erbenova se 49 případy, pomyslný bronzový stupí-

nek si drží Náměstí, kde bylo řešeno 37 přestupků. 

Městské zastupitelstvo rozhodlo dne 24. 11. 1992         

o zřízení Městské policie Nýrsko vydáním vyhlášky     

o městské policii. Od tohoto aktu uběhne v letošním 

roce 30 let. První strážníci se v ulicích města objevili 

po absolvování školení od března 1993. Původní zá-

měr o počtu čtyř strážníků se v průběhu let měnil. Nej-

menší počet, a to dva strážníci, sloužil v letech 1996 až 

1997. Posílení na pět strážníků trvalo od roku 2008 do 

roku 2010. Od srpna 2015 do současnosti slouží tři 

strážníci. První služebna městské policie byla zřízena 

na náměstí v domě čp. 81. Z důvodu rozsáhlé rekon-

strukce domu bylo v roce 2005 rozhodnuto o přestěho-

vání služebny do budovy městského úřadu. Třetí, za-

tím poslední, stěhování služebny se uskutečnilo 

v únoru roku 2018, kdy po následné rekonstrukci sídlí 

v prostorách bývalé služebny stavební odbor. Strážníci 

našli azyl pro svou služebnu v ulici Jiráskova čp. 742 

v místě bývalé pečovatelské služby.  

Milan Kolář 
Městská policie Nýrsko 

 

 

ZÁPIS DO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY  
HANUŠE STEINA  

Vážení rodiče, 
v týdnu od 16. do 20. května 2022 proběhne zápis nových žáků do Základní umělecké školy Hanu-
še Steina pro školní rok 2022/2023. 
Ve školním roce 2022/2023 bude probíhat výuka v těchto oborech: 
Hudební – výuka na příčnou a zobcovou flétnu, klarinet, saxofon, klavír, elektrofonické kláveso-
vé nástroje, žesťové nástroje, kytaru, housle, zpěv a sborový zpěv. Do přípravného ročníku hu-
debního oboru jsou přijímáni žáci od 5 let. 
Výtvarný – výuka v přípravném a základním studiu od 5 let. Výuka je organizována ve dvou skupi-
nách studia. Studium je zaměřeno na výrobu keramiky, kresbu, grafiku, malbu a dekorativní čin-
nost. 
Zápis se koná v budově ZUŠ Hanuše Steina, ulice Čsl. legií 373 v době od 13:30 do 17:30.  
Bližší informace o výuce na naší škole Vám budou poskytnuty na telefonních číslech 373 700 027, 
604 446 480 nebo přímo v budově školy.  
Přihlášku lze vyplnit před zápisem zde: 
https://www.izus.cz/prihlaska_do_zus/                                                                                            
                                                                                                                                                                    Luboš Vacek 

                                                                                                                                                                                ředitel školy 
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Městská knihovna 

pokračování na str. 8   

Šumavská legenda Emil Kintzl 

Dne 14. března 2022 zemřel ve věku 88 let Emil 

Kintzl, se kterým jsme se mnozí z nás setkali na před-

náškách nejen v Nýrsku. Rád bych vám odhalil něko-

lik zajímavostí z jeho života a představil několik jeho 

knih, které se týkají našeho okolí. 

Emil Kintzl se narodil 23. února 1934 v Praze-

Nuslích. Po okupaci Československa nacisty v roce 

1939 se rodina stěhuje do Sušice. V květnu 1945 je 

svědkem jejího osvobození americkou armádou a ně-

kolikadenní pobyt Američanů ve městě je pro něho 

velkým zážitkem. Po válce se stává nadšeným skau-

tem a o prázdninách roku 1948 se účastní posledního 

tábora před zrušením Skautu, který se odehrává za 

dramatických okolností v prostředí nedávno vysídle-

ných německých vesnic a usedlostí. Je svědkem toho, 

jak skautští vedoucí ihned po skončení tábora překra-

čují hranici a opouštějí republiku. 

Do škol přišel místo Skautu Československý svaz mlá-

deže. „My jsme byli odkojeni Skautem a tohle bylo 

něco naprosto cizího. A tím jsme vlastně začali už od 

mládí takovou rebelii, že jsme do toho spolku prostě 

nevstoupili.“ 

V roce 1948 zemřel Emilu Kintzlovi tatínek, maminka 

byla v domácnosti a měla minimální důchod. Navíc 

přišla měnová reforma. Emil tedy musel na brigády do 

lesa nebo uhelných skladů. Přesto o něm v době matu-

rity nějaký svazák do posudku napsal, že se bojí ma-

nuální práce. Před maturitní komisí se nakonec vše 

vysvětlilo, ovšem tento posudek si už nesl dál s sebou. 

Měl nadání, dostal se na vysokou školu, avšak kvůli 

posudku nedostal ani kolej, ani menzu. Byl bez peněz 

a celá situace ho znechutila natolik, že se vrátil domů 

na Šumavu. Krátce se učil zámečníkem, potom šel ale 

do uhelných skladů vozit uhlí. Pak ovšem došlo 

k setkání s jeho oblíbeným profesorem, které změnilo 

jeho život. Ten ho totiž nakonec přesvědčil, aby se stal 

učitelem tělocviku. 

Byl přidělen do Hartmanic. Našel tam slušné lidi          

a zůstal zde až do vojny v roce 1954. 

Vzpomínky na učitelská léta zachytil v knize „Učitel 

na Šumavě“. Kniha je napsána poutavě, humorně         

a s velkou nadsázkou. Ačkoliv pojednává o nepěkné 

době, přesto ji doporučuji všem, kteří si chtějí odpoči-

nout a zasmát se.  

Za Hartmanicemi byl „konec světa“ - vojenský pro-

stor. Vojáci nechali stát Prášily a Dobrou Vodu, které 

potřebovali, ostatní vesnice prostě zmizely. Většinou 

se staly dopadovými plochami, „živými terči“ cvič-

ných střeleb. A když už z nich zbyly jen ruiny, přijely 

buldozery, aby dílo zkázy dokončily. Ušetřeny nebyly 

ani hřbitovy a kostely. Například hřbitov v Dobré Vo-

dě zůstal zachován, ale stal se z něj les. Z tamního 

kostelíka udělali sklad terčů a vojenského nářadí. 

Ostatní kostely byly ale pryč. 

A právě v této době se začala rodit láska k historii        

a zmizelé Šumavě. Všechny tři svazky díla „Zmizelá 

Šumava“ naleznete v naší knihovně. 

První díl vypráví dvacet jedna příběhů o životě a mís-

tech, která na dnešních mapách Šumavy už nenalezne-

te. Když vezmete knihu do ruky, uvidíte na přední 

straně obálky historickou fotografii Zhůří pod Javor-

nou. Černobílá fotografie, hodně chalup, kostel a pro-

cesí lidí. Pak knihu obrátíte. Strnete. Na co se to dívá-

te? Barevná fotografie. Stejné místo. Krásná krajina. 

Louky, stromy, v dáli malý domeček - snad kaplička? 

Nic nepřipomíná, že zde bylo Zhůří plné života. Druhý 

díl obsahuje dalších dvacet příběhů, které doprovází 

dobové i současné fotografie. Budete svědky zániku 

samoty Torfstich, dozvíte se, jaké legendy obestírají 

hrad Kašperk, objevíte Sterzmühle, šumavský skvost    

v údolí říčky Pstružné, i osadu Vogelsang, kterou Švé-

dové nikdy nedobyli. Poslední díl nás seznámí s osudy 

šumavských léčitelů, pytláků, skláren, pivovarů nebo 

mlýnů. Co o knihách říci? Jsou krásné, smutné            

a okouzlující. Přesně takové jako celá Šumava. Je to 

kus naší historie, zaniklé historie.  

Vojnu Emil Kintzl prožil v Českém Krumlově a ve 

Kdyni. Když se však vrátil, bylo jeho místo 

v Hartmanicích obsazeno. Putoval tedy nakonec na 

dvoutřídku do Srní. V roce 1958 nastoupil z rodinných 

důvodů jako tělocvikář v Kašperských Horách. Přijetí 

nebylo přátelské, došlo k prvním konfliktům, odmítl 

nabídku vstoupit do strany. V důsledku neustálých 

konfliktů s režimem byl      v roce 1975 donucen uči-

telské povolání opustit a dalších čtrnáct let pracovat     

v kotelně jako topič. A tak se zaměřil především na 

sport.  

Celoživotní vášní se mu stalo lyžování.  
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Městská knihovna 

Fotbal nás baví, s námi se musí počítat! 

pokračování ze str. 7 

Sport 

Poslední knihou je podrobně zpracovaná publikace      

s množstvím fotografií o všech, kteří na zasněžené 

Šumavě razili první bílé stopy, „O počátcích lyžování 

na Šumavě slovem i obrazem“. 

Dne 14. března 2022 ve věku 88 let podlehl v plzeň-

ské nemocnici zraněním, jež mu způsobil jiný lyžař 

na vleku v Kašperských Horách. Šumava tak přišla    

o skvělého vypravěče, propagátora šumavské historie 

a především o člověka, který byl vzorem pro hodně 

Šumavanů svým charakterem, vitalitou i neustálým 

sportováním. 

Petr Vaňkát 
knihovník 

Chtěli bychom vás informovat o činnosti mladších 

žáků FK Okula Nýrsko/FJ SRK Železná Ruda (Ný/

ŽR), ročník narození 2009 - 2011.  

Spolupráce mezi oddíly trvá již několik let a je velmi 

úspěšná. V současné době oddíl mladších žáků Ný/ŽR 

pod vedením trenérů Josefa Škacha ml., Václava Kar-

lovského a Josefa Mudry čítá cca 15 velmi šikovných 

dětí. Od léta 2021 jsme spolu strávili týden na soustře-

dění na Špičáku na chatě Slavoj, absolvovali několik 

přípravných zápasů a v současné době hrajeme nej-

vyšší soutěž v Plzeňském kraji - krajský přebor mlad-

ších žáků. Za soupeře máme mladší žáky z Klatov, 

Sušice, Horažďovic, ale i Plzně-Doubravky, Stříbra, 

Tachova,  Rapidu Plzeň nebo Přeštic. Po podzimní 

části zápasů, kdy jsme se jako nováčci rozkoukali, 

jsme se v rámci projektu „Zimní přípravná soutěž", 

pod záštitou Okresního fotbalového svazu Klatovy, 

zúčastnili i my této zimní soutěže. V době zimní pří-

pravy na jarní část sezony nás  čekalo 6 turnajů. Ode-

hráli jsme je venku, na umělé trávě, každých 14 dní,    

a to v Měcholupech a v Sušici.  

1. turnaj Měcholupy dne 20. 11. 2021: Ný/ŽR - 

Strážov 9:2, Ný/ŽR - Klatovy 7:2, Ný/ŽR - Luby 7:2  

2. turnaj Měcholupy dne 4. 12. 2021: Ný/ŽR - Hrá-

dek 12:0, Ný/ŽR - Luby A 6:4, Ný/ŽR - Luby B 13:0 

3. turnaj Sušice dne 4. 1. 2022: Ný/ŽR - Luby 6:2, 

Ný/ŽR - Horažďovice 0:5   

4. turnaj Sušice dne 22. 1. 2022: Ný/ŽR - Horažďo-

vice 4:2, Ný/ŽR - Sušice 7:5, Ný/ŽR - Luby 5:6 

5. turnaj Měcholupy dne 5. 2. 2022: Ný/ŽR - Klato-

vy 12:7, Ný/ŽR - Strážov 6:5 

6. turnaj Měcholupy dne 19. 2. 2022: Ný/ŽR - Luby 

12:3, Ný/ŽR - Horažďovice 6:5, Ný/ŽR - Strážov 5:3 

V zimní přípravné soutěži jsme odehráli 16 zápasů, 

14x jsme zvítězili, 2x prohráli. Vstřelili jsme 117 bra-

nek a 53 branek obdrželi. Za kluky a jednu dívku 

(Kuba Fürst, Dominik Dvořák, Maty Jícha, Pavel 

Nguyen, Martin Le Duc Dung, Jára Bláha, Adrian 

Muriqi, Arleta Liebermannová, Alex Škach, Lukáš 

Karlovský, Jirka Vacek, Ezra Liebermann, Maty Neu-

dek, Seban Plantyš a Mára Toman) velké díky.   

pokračování na str. 9   
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Sport 

Rugby Šumava Nýrsko 

Valerie Vlček 

pokračování ze str. 7 

V současné době trénujeme každý týden v úterý, ve 

středu a v pátek venku na umělém povrchu u ZŠ Nýr-

sko, Školní ulice a v nejbližší době, pokud to počasí 

dovolí, začneme trénovat již na travnatém hřišti FK 

Okula Nýrsko. První mistrovské utkání krajského pře-

boru mladších žáků jsme odehráli dne 26. 3. 2022       

v Nýrsku proti Sušici. 

Vše probíhá za velké podpory fotbalových klubů FK 

Okula Nýrsko, FJ SRK Železná Ruda, města Nýrsko, 

města Železná Ruda, ale také za podpory rodičů a fa-

noušků oddílů a dětí, kteří nás na všech turnajích hlasi-

tě podporují i pomocí různých hudebních nástrojů 

(buben, trubky, řehtačky atd.). Fotbal nás prostě baví, 

hrajeme ho pro radost, a proto se s námi musí také 

počítat! Odměnou nás, trenérů, a určitě všech bude, 

když se na některého z „čutálistů“ podíváme v televizi, 

jak si to kope ve vyšších soutěžích.  

Přijďte se na nás podívat, máme dveře otevřené pro 

děti (jak kluky, tak holky), které to chtějí s námi také 

zkusit.  

Josef Škach ml., Václav Karlovský, Josef Mudra 
trenéři mladších žáků Nýrsko/Železná Ruda 

O prvním březnovém víkendu se v nafukovací hale 

v Říčanech, ve městě, které je považováno za českou 

Mekku rugby, uskutečnily turnaje mládežnických kate-

gorií do šesti, osmi a také desíti let. V sobotu se do 

říčanské haly sjely týmy kategorií do šesti a osmi let   

a právě v kategorii U8 měl zastoupení i náš tým. Pro 

všechny hráče a hráčky našeho týmu to byly vůbec 

první opravdové rug-

byové zápasy. K našemu 

překvapení se však niče-

ho nezalekli a ve všech 

zápasech bojovali jako 

hladoví lvi. Není tak di-

vu, že trenér Fabien 

Dagoury byl na své svě-

řence patřičně hrdý. Stej-

ná hala patřila o den poz-

ději kategorii U10, kde 

reprezentovali náš klub, 

okres, ale i kraj již ostří-

lení mazáci pod vedením 

Vlastimila Čáchy. Kro-

mě prvního zápasu, ve 

kterém našim váleční-

kům ruce svazovala nej-

spíš přílišná nervozita, 

kluci ukázali, že nýrský oddíl je velmi kvalitní a nebojí 

se vůbec ničeho.  

To, že se náš tým nebojí opravdu ničeho, ukázal 

v neděli 20. března i tým mužů, který pod vedením 

hrajícího trenéra Romana Kodery sehrál úvodní utkání 

v nově vzniklém společenství s Českými Budějovice-

mi proti AMMORU, což je společenství Plzně, Rakov-

níku a Kralup nad Vltavou, ve kterém domácí tým zví-

tězil 34:7. Myšlenka vytvořit společenství s Českými 

Budějovicemi vznikla už na podzim loňského roku, 

kdy České Budějovice vlivem početné marodky ani 

nedohrály soutěž. Pravidla unie rugby však nedovolují 

sloučení v rozehrané sezoně, ale na jarní část už to 

možné bylo. Bez tohoto sloučení by České Budějovice 

do soutěže nenastoupily vůbec a i náš tým byl měl vel-

ké problémy, jelikož má hodně dlouhodobě zraněných 

hráčů, a tak vytvoření společenství prospělo oběma 

týmům. Vzhledem k velké vzdálenosti mezi kluby jsou 

společné tréninky složitou záležitostí. Řešením tak 

bylo před zahájením 

sezony společné sou-

středění v Brandýse nad 

Labem, kde se týmy 

zaměřily na taktiku       

a sehrání. Na první jarní 

zápas byl postaven nej-

silnější možný kádr slo-

žený z obou týmů         

a soupeře jednoznačně 

přehrál. Další zápas 

čeká náš tým 10. dubna 

na půdě společenství 

Tatra Smíchov/Praga.  

Děti nám měsíc březen 

turnaji začaly, ale také 

ukončily. V neděli      

27. března jsme uspořá-

dali turnaj kategorie do 

osmi let na našem hřišti v Nýrsku, kam se sjelo celkem 

13 týmů. Na tomto turnaji domácí klub reprezentovaly 

hned dva týmy, jeden byl složený z hráčů    a hráček, 

kteří si svou premiéru odbyli na začátku měsíce 

v Říčanech, a druhý tým měl premiéru právě na domá-

cím turnaji. I tentokrát oba týmy ukázaly, že soupeři 

nedají nic zadarmo, a opět potvrdily svou obětavost      

a nadšení pro tento krásný gentlemanský sport. Všech-

na utkání proběhla za velké podpory příchozích ná-

vštěvníků a rodičů. Je velice pravděpodobné, že           

o všech hráčích a hráčkách z našeho týmu v budoucnu 

ještě rozhodně uslyšíme. 

Martina Bastlová 
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Dům dětí a mládeže 

Mateřská škola 

Eva Koryťáková 

Pohár Ametyst 

Dům dětí a mládeže v Nýrsku zorganizoval po dvou 

letech 12. března Pohár Ametystu, mažoretkovou ne-

postupovou soutěž. Sjelo se na ni 180 soutěžících 

z Plzně, Písku, Blatné, Prahy, Klatov, Štěnovic, Čes-

kých Budějovic a nemohly chybět ani místní mažoret-

ky Ametyst. Soutěžilo se v pěti věkových kategoriích 

od čtyř let až po čtyřicetileté dámy a pány, 

v disciplínách s jednou hůlkou, dvěma hůlkami, 

s třásněmi, flagem (prapor), v sólech, duech-triech, 

miniformacích, ale i ve velkých formacích, které čítaly 

i 20 děvčat.  

Nýrská děvčata z 22 startů získala 5x zlato, 3x stříbro, 

4x bronz. Byla to krásná premiéra soutěžních sestav 

pro rok 2022. Na začátku dubna Ametyst čeká soutěž 

v Blatné a na konci dubna se pokusí kvalifikovat na 

finále Mistrovství České republiky, které se bude konat 

ve dvou městech ČR, a to v Chotěboři a Hranicích na 

Moravě. Uvidíme, kam až se děvčata probojují. 

ZÁPIS DO MATEŘSKÝCH ŠKOL  

na školní rok 2022/2023 

středa 4. 5. 2022 od 9.00 - 15.30 hodin 

 

V budovách mateřských škol: MŠ ul. Práce, MŠ ul. Palackého. 

 
K zápisu si přineste s sebou: 
 vyplněnou žádost o přijetí dítěte do MŠ a evidenční list s  potvrzením od lékaře 
 občanský průkaz 
 rodný list dítěte 

S účinností od 1. 1. 2017 je předškolní vzdělávání od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě 

dosáhne pátého roku věku, do zahájení   povinné školní docházky, povinné. 
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Inzerce 

 
Prodej   slepiček 

Červený Hrádek prodává slepičky typu 

Tetra hnědá, Dominant ve všech bar-

vách, Green Shell - typu Araukana          

a Dark Shell - typu Maranska.  

Stáří 16 - 20 týdnů,  

cena 199 - 245 Kč/ ks.  

Prodej: 11. 4. 2022 

Nýrsko u vlak. nádraží - v 17:50 hod. 

Výkup králičích kožek - cena dle po-

ptávky.  

Info: Po-Pá 9.00 - 16.00 hod.  

tel.: 601 576 270, 728 605 840 

www.drubezcervenyhradek.cz 
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. 

KADEŘNICTVÍ 

Martin Kovářík 
732 168 711 

Každý čtvrtek pánské a dětské stříhání bez objednání  
od 13.00 - 20.00 hodin. 

Pondělí - pátek otevírací doba dle objednávek. 
Prap. Veitla 66, Nýrsko 


