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Vážení čtenáři, 
 

právě držíte listopa-

dové číslo Nýrských 

novin, ve kterém se 

můžete dočíst          

o problematice par-

kování v našem 

městě, o pouťových 

výstavách chovatelů        

a zahrádkářů, které 

i v letošním roce 

byly velmi úspěšné. 

Ještě jednou se vra-

címe k opravě 

Stollowského kříže 

a setkání rodáků na 

starém hřbitově. Na 

konci tohoto čísla 

jsou vám představe-

ni noví občánci na-

šeho města. 

 

Přejeme klidné         

a pohodové podzim-

ní dny. 

Redakce Nýrských 

novin 
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Aktuálně 

Nevhodné zastavování na komunikacích 

Ulice Boženy Němcové 

(red) 

(red) 

Lokalita „U Hřiště“ 

Na pravidelné poradě starosty města Miloslava Rubáše 

a velitele Městské policie Nýrsko Milana Koláře byla 

opětovně řešena problematika zastavování vozidel na 

komunikaci vedoucí přes náměstí, především u prodej-

ny papírnictví, kde je zřízeno místo pro uložení zási-

lek. Dochází tak velmi často k porušování dopravních 

předpisů jednak těmi, kteří zaváží zboží, ale také lidmi, 

kteří si balík jdou vyzvednout. Vzhledem k blížícím se 

Vánocům se dá předpokládat, že se situace bude ještě 

zhoršovat. Městská policie bude tuto problematiku ře-

šit. Intenzivněji se bude také řešit stav před zdravotním 

střediskem, kde zastavují auta zásobování i zákazníků 

lékárny. Situace je o to vážnější, že v daném místě je 

přechod pro chodce, který využívají jak občané města, 

tak také žáci Základní školy ve Školní ulici, kteří tudy 

chodí do školní jídelny.  Na komunikaci  je zde vyzna-

čena žlutá čára, která však není na okrasu, ale určuje 

zákaz stání, zákaz zastavení a také místo, kam nesmí 

řidič vjet. Sám přechod pro chodce dle silničního záko-

na není místo pro zastavení či stání, a to ani v délce      

5 metrů před ním. Strážníci městské policie tak nebu-

dou tolerovat tyto závažné přestupky, jelikož se jedná 

o přestupky ohrožující bezpečnost silničního provozu, 

a budou je ihned pokutovat. Dalším problémem ne-

vhodného zastavování a stání je místo před prodejnou 

kebab. Pro tuto prodejnu bylo zřízeno parkovací místo 

zásobování u vitríny zemřelých, značení bylo bohužel 

asi po třech týdnech fungování uraženo. V nejbližších 

dnech bude nahrazeno značením novým. Pokud totiž 

zásobování zastaví v křižovatce, dochází k velmi složi-

tým situacím v průjezdu a mohlo by tak dojít ke střetu 

vozidel s vozidly integrovaného záchranného systému. 

Opakovaně se také řeší parkování na městské zeleni, 

především v Jiráskově ulici. Město Nýrsko si uvědo-

muje nedostatek parkovacích míst, ale kdyby lidé vyu-

žívali místa k parkování, která mají, včetně vybudova-

ných garáží, míst by byl dostatek.  

Ve dnech 29. – 30. října byly oficiálně předány po-

zemky jednotlivým vlastníkům. Z návštěv stavebního 

úřadu je zřetelný zájem budoucích stavebníků o co 

nejbližší termín zahájení výstavby. Na veřejném zase-

dání Zastupitelstva města Nýrska bylo také schváleno 

pojmenování ulic v této lokalitě – U Kluziště, Za Hřiš-

těm a Chudenínská (viz obrázek). 

(red) 

V ulici Boženy Němcové došlo k dalšímu výraznému 

zhoršení technického stavu vozovky. Je zapříčiněný 

špatným stavem kanalizací, které jsou v komunikaci 

uloženy. Jednak se tam nachází nově vybudovaná ka-

nalizace, ale také jsou tam kanalizace původní, které 

sloužily jako odvod dešťových vod v dobách, než se 

v této lokalitě začaly stavět první rodinné domy. 

Z tohoto důvodu se Město Nýrsko rozhodlo nechat 

v nejbližších měsících zpracovat projektovou doku-

mentaci na kompletní rekonstrukci kanalizace, která 

bude mít za úkol zrušení všech kanalizací a jejich na-

hrazení kanalizací jednou. V rámci toho budou řešeny 

i přípojky k jednotlivým nemovitostem, kde budou 

respektovány dvě přípojky z jedné nemovitosti, aby 

nedošlo k velkým zásahům do předzahrádek či již vy-

budovaných chodníků. Pokud Město Nýrsko uspěje 

v žádosti o dotaci na rekonstrukci komunikace, zaháje-

ní rekonstrukce by pak začalo nejpozději počátkem 

roku 2023, její součástí by bylo také vybudování pra-

vostranného chodníku a nového veřejného osvětlení 

v délce cca 400 metrů. 

Městská knihovna a informační         

centrum budou v době od 27. prosince       

do 31. prosince 2021 uzavřeny. 
Děkujeme za pochopení. 
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Klub seniorů 

Aktuálně  

(red) 

Dne 1. ledna 2021 nabyla účinnosti nová odpadová 

legislativa (zákony č. 541, 542 a 543/2020 Sb.), kterou 

byla mimo jiné dotčena i právní úprava zpoplatnění 

nakládání s komunálním odpadem. Dle novelizované-

ho zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích mo-

hou obce od 1. 1. 2022 vybírat úhradu za komunální 

odpad pouze prostřednictvím jednoho ze dvou nových 

poplatků za komunální odpad: 

1. místní poplatek za obecní systém odpadového hos-

podářství  

Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství 

má paušální charakter, není vázán na skutečnou pro-

dukci komunálního odpadu, ale vychází z principu, že 

z obcí zavedeného systému odpadového hospodářství 

má prospěch každá osoba přihlášená v obci nebo vlast-

nící na území obce nemovitou věc. 

2. místní poplatek za odkládání komunálního odpadu 

z nemovité věci 

Poplatek za odkládání komunálního odpadu 

z nemovité věci zachycuje produkci komunálního od-

padu, a to ve dvou režimech:  

 za množství vyprodukovaného odpadu na zákla-

dě hmotnosti nebo objemu 

 dle kapacity soustřeďovacích prostředků pro 

nemovitou věc. 

Vzhledem k současným technickým možnostem byl 

vybrán poplatek za obecní systém odpadového hospo-

dářství. Zastupitelstvo města Nýrska proto schválilo 

18. 10. 2021 novou obecně závaznou vyhlášku o míst-

ním poplatku za komunální odpad účinnou od            

1. 1. 2022. Výše poplatku činí 850 Kč za osobu se 

splatností do 31. 3. 2022. 

Současně byla vydána nová obecně závazná vyhláška 

o stanovení obecního systému odpadového hospodář-

ství platná od 1. 1. 2022, která upravuje třídění a li-

kvidaci jednotlivých složek odpadu. Pro tyto účely 

funguje v Nýrsku sběrný dvůr a v Hodousicích kom-

postárna a skládka. 

Ve sběrném dvoře se ukládají odpady do specializova-

ných nádob a kontejnerů: 

- biologické odpady rostlinného původu,  

- papír, plasty, sklo (+ stanoviště ve městě a obcích – 

modré, žluté, bílé a zelené sběrné nádoby), 

- kovy, nebezpečné odpady, objemný odpad, jedlé tuky 

a oleje,  

- výrobky s ukončenou životností (elektrozařízení, ba-

terie, akumulátory, pneumatiky)  

- oděvy a textil pro opětovné použití  

- stavební a demoliční odpad (do 200 l/fyzická osoba/

měsíc). Město Nýrsko dále provozuje kompostárnu 

v Hodousicích, kde lze odkládat biologický odpad 

rostlinného původu.  Stavební a demoliční odpad        

o objemu 200 - 2000 l pocházející z drobných staveb-

ních činností, pro které neplatí ohlašovací povinnost 

dle stavebního zákona, lze ukládat v areálu skládky 

v Hodousicích. Fyzická osoba zaplatí poplatek         

0,1 Kč/1 l.  

Všech občanů se týká ukládání zbylého komunálního 

odpadu po vytřídění. Používají se sběrné nádoby o ob-

jemu 110 l, 120 l, 240 l a 1100 l označené známkou 

svozové firmy. Známky budou vydávány po úhradě 

místního poplatku. Velikost sběrné nádoby by měla 

odpovídat počtu osob přihlášených k pobytu 

v nemovitosti. Za přiměřený se považuje objem do 25 l 

odpadu na osobu a týden. 

Bližší informace k systému odpadového hospodářství  

a místnímu poplatku lze zjistit v OZV č. 2 a 3/2021, 

které jsou zveřejněny na webových stránkách města. 

Luďka Bechyňová 
finanční odbor 

Poté, co skončila dlouholetá vedoucí „Klubu seniorů“, 

která zajišťovala jeho pravidelnou činnost, Město Nýr-

sko aktivně vstoupilo do organizace klubu. Aktivita 

města bude ve stejném rozsahu, na který byli senioři do 

této doby zvyklí. Bude zajištěna organizace přednášek, 

výletů apod. Touto cestou děkujeme Jaroslavě Trefan-

cové za její devítiletou činnost. 

Výměna lávky 

V příštím roce plánuje Město Nýrsko výměnu lávky 

z Tylovy ulice ke koupališti. Důvodem je pokročilá 

koroze a nebezpečí úrazu jednak občanů Nýrska, kteří 

tam chodí za sportovními aktivitami, ale také návštěv-

níků koupaliště. Lávka je využívána i při zdravotních 

procházkách a výletech do okolí Nýrska. 

Obecní systém odpadového hospodářství od 1. 1. 2022 

(red) 
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Aktuálně 

Stollowského kříž 

Kostel sv. Tomáše 

Kluziště 

pokračování na str. 5   

Během měsíce listopadu je plánováno otevření kluziště. 

Vše samozřejmě závisí na povětrnostních a klimatic-

kých podmínkách. Umožní–li to pandemická situace, 

bude v letošním roce opět veřejné bruslení, a to šest dní 

v týdnu, jak jsou naši příznivci již zvyklí z minulých 

let. Po vzrušených debatách byl také zachován systém 

pravidelných rezervací pro hokejové nadšence 

z Nýrska a okolí. 

Po vynechané loňské sezoně se letos opět otevře hoke-

jový kroužek pod vedením Radky Růžičkové, a to kaž-

dé úterý 17.30 – 18.30 hodin. K účasti byli přizváni 

také hráči HC 2009 Nýrsko, kteří naše město reprezen-

tují v Šumavské lize amatérského hokeje. Ti tak mohou 

předat své zkušenosti malým začínajícím hokejistům.  

V době prázdnin, kdy se kluziště uvolňuje od pravidel-

ných hodin rezervovaných pro školy, budou tyto hodi-

ny nabídnuty veřejnosti. Své rezervace si můžete ob-

jednávat v rezervačním systému, telefonicky nebo 

osobně na Správě sportovišť města Nýrska. Další infor-

mace včetně ceníku, rozpisu i rezervačního systému 

naleznete na našich internetových stránkách         

https://www.sportoviste-nyrsko.cz/sportovistenyrsko/, 

které budou průběžně aktualizovány. 

Ceny pronájmu kluziště pro letošní rok činí:  

10 a více bruslících účastníků 600 Kč,  

méně než 10 bruslících účastníků 1 000 Kč. 

Těšíme se na vás!  

Tereza Dagoury 
vedoucí Sportovišť 

V sobotu 2. října proběhlo znovuvysvěcení nově restau-

rovaného Stollowského kříže na starém hřbitově u kos-

tela sv. Tomáše. Kříž farnosti věnoval movitý nýrský 

měšťan Anton Stollowsky kolem roku 1890 při příleži-

tosti založení dnes již neexistujícího hřbitova. Kříž byl 

umístěn do středu hřbitova a stal se jeho dominantou. 

Dnes je jedním z mála dochovaných nýrských památní-

ků z 19. století. Na starém hřbitově našli místo odpočin-

ku převážně němečtí obyvatelé, jichž před druhou svě-

tovou válkou žila v Nýrsku většina. Po jejich nuceném 

odsunu v roce 1946 neudržované hroby postupně začaly 

chátrat a v 90. letech minulého století došlo k jejich úpl-

nému zrušení. V prostoru hřbitova zůstaly jen vzrostlé 

stromy a téměř sedm metrů vysoký, časem poznamena-

ný památný kříž. Po pádu železné opony v roce 1989 se 

u něj začali při každoročních setkáních scházet odsunutí 

rodáci se svými potomky k modlitbám a vzpomínkám 

na své blízké. Právě zde u kříže se v roce 2019 zrodila 

iniciativa německého spolku Heimatgemeinde der Stadt 

Neuern im Böhmerwald e.v. kříž opravit a vrátit mu 

původní podobu. To se podařilo díky přeshraniční spo-

lupráci německého spolku Heimatgemeinde der Stadt 

Neuern im Böhmerwald e.v. s nýrským Národopisným 

spolkem, z.s. Původní podstavec z pískovce byl nahra-

zen žulou, která je odolnější vůči drsnému šumavskému 

klimatu. Železný korpus a kříž byly po vytryskání pís-

kem ošetřeny speciálním nátěrem proti korozi. Oprava 

v hodnotě 22 500 eur trvala necelý rok a byla dokonče-

na v květnu letošního roku. Finanční prostředky poskyt-

li právě německý spolek Heimatgemeinde der Stadt 

Neuern im Böhmerwald e.v., Česko-německý fond bu-

doucnosti, němečtí a čeští dárci.  

Znovuvysvěcení se kromě německých rodáků a míst-

ních obyvatel zúčastnili i představitelé obcí z obou ze-

mí. Za českou stranu nýrský starosta Miloslav Rubáš    

a loučimská starostka Jana Dirriglová, která celou akci 

velice hezky moderovala. Za německou stranu současný 

a bývalý starosta partnerského města Neukirchen b. hl. 

Blut Markus Müller a Sepp Berlinger. Celá akce začala 

v deset hodin česko-německou mší v kostele sv. Tomá-

še, kterou celebrovali plzeňský biskup Mons. Tomáš 

Holub a administrátor nýrské farnosti Ryszard Potega. 

O hudební doprovod se postaral klatovský Gospeltime 

při ZUŠ J. Kličky pod vedením Jaroslava Pletichy. Po 

ukončení mše se účastníci přesunuli na starý hřbitov. 

Starosta města Miloslav Rubáš v úvodním projevu po-

děkoval všem, kteří se spolupodíleli na opravě. Vyjádřil 

se k pochybení obce za zrušení hřbitova v minulosti, 

měl být zachován pro příští generace, jelikož původní 

občané významně přispěli k rozvoji obce. Stejně tak      

i památný kříž neměl být ponechán svému osudu. Před-

sedající německého spolku Waltraut Senniger přednesla 

modlitbu za zemřelé. Následovala dvojjazyčná zdravice 

zaslaná z Česko-německého fondu budoucnosti, kterou 

přečetli koordinátoři projektu, za českou stranu Jana 

Bečvářová a za německou stranu Sepp Steinbrenner. 

Jana Bečvářová při této příležitosti poděkovala všem, 

kteří se na opravě a svěcení podíleli.  
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Kostel sv. Tomáše 

Národopisný spolek z. s. 

Spolky 

Výstava chovatelů 

Výstava zahrádkářů 

pokračování ze str. 4 

Sepp Steinbrenner předal ocenění a čestné členství ve 

spolku Heimatgemeinde der Stadt Neuern im 

Böhmerwald e.v. Jiřímu Svejkovskému, jednateli fir-

my JSF stavební s. r. o., Janě Bečvářové a její matce 

Karolině Čermákové za iniciativu a spolupráci. Po 

hudebním vstupu vysvětil kříž Mons. Tomáš Holub. 

Po ukončení akce přichystala farnost sv. Tomáše malé 

pohoštění. Slunečné počasí vylákalo hosty na farní 

dvůr, kde v přátelské atmosféře a srdečném hovoru 

setrvali až do odpoledních hodin. Opravený 

Stollowského památník v rámci přeshraniční spoluprá-

ce symbolizuje nejen smíření se s minulostí, ale i sou-

časnou spolupráci a dobré vztahy mezi oběma národy. 

Na již 54. chovatelskou výstavu vyšlo nádherné poča-

sí. Díky tomu se přišlo během víkendu podívat 1150 

platících návštěvníků. Chovatelé vystavili 160 králíků, 

z toho 70 bylo na prodej (o tyto králíky byl veliký zá-

jem). Dále bylo vystaveno 34 voliér drůbeže, 4 voliéry 

vodní drůbeže a 4 voliéry krůt. I drůbež byla na pro-

dej, dokonce 25 kohoutů. K vidění byli také holubi,    

a to 140 kusů ve výstavních klecích a 24 voliérách. 

Bylo toho k vidění hodně, i exotické ptactvo, bažanti, 

okrasné kachničky, dokonce i kozlík. Počasí se oprav-

du vydařilo. Účast byla krásná a já bych tímto chtěl 

poděkovat všem sponzorům, všem vystavovatelům, 

chovatelům a samozřejmě i všem návštěvníkům. 

Pavel Volmut 

Ve dnech 9. a 10. října se konal další ročník výstavy 

ovoce, zeleniny a květin místní ZO zahrádkářů. Zú-

častnili se nejen členové naší zahrádkářské organizace, 

ale i nečlenové, zahrádkáři – pěstitelé z Nýrska a jeho 

okolí. Vystavovatelé opět ukázali, co umí, i když ně-

kdy zasáhne příroda a nezdaří se tak, jak si všichni pře-

jeme. Bylo vystavováno celkem 177 exponátů. Dle 

hojného počtu návštěvníků, a to celkem 384, máme za 

to, že výstava splnila náš záměr, splnila vše, co mohla. 

Rovněž zde vystavovali svá díla žáci výtvarného 

kroužku z Domu dětí a mládeže Nýrsko pod vedením 

Martiny Fialové. Své fotografie z lisování ovoce vysta-

vil fotografický kroužek pod vedením Hany Kotrcho-

vé. Ke zhlédnutí byla také historie naší organizace. 

Děkujeme všem, kteří se podíleli na vystavení svých 

exponátů. Bez vás by výstava nebyla tím, čím byla. Ve 

stejném termínu se konala zahrádkářská výstava okres-

ního územního sdružení v Klatovech, které jsme se 

zúčastnili a část svých výpěstků rovněž vystavovali.  

Ještě jednou vám všem velké díky za účast. Mnoho 

úspěchů a zdaru v příští sezoně.  

Naďa Pellerová 
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 Městská knihovna 

Knižní novinky 

Vážení čtenáři Nýrských novin, zahrádky jsou připra-

vené na zimu, možná máte za sebou procházku na čer-

stvém vzduchu, na stole voní káva nebo horký čaj, a to 

je ideální čas na dobrou knihu. 

Hitem posledních let byly detektivky od severských 

autorů, jejichž zřejmě nejznámějším představitelem je 

Nesbø. Od tohoto autora máme skoro dvacet svazků, 

ale dnes bych vám chtěl představit jednoho 

z nejčtenějších francouzských spisovatelů, kterým je 

Franck Thilliez. 

Franck Thilliez (*15. 10. 1973) patří mezi nejúspěšněj-

ší francouzské spisovatele. Jeho doménou jsou vědec-

ky zaměřené detektivní romány, které díky mnohaleté 

praxi v oboru IT působí vskutku seriózně. V roce 2007 

získal cenu SNCF pro nejlepší thriller a zároveň získal 

i cenu čtenářů. Od té doby se psaní věnuje na plný 

úvazek.  

Kniha „Pandemie“ přichází s nepříjemně aktuálním 

tématem smrtící chřip-

kové epidemie. V oblí-

bené ptačí rezervaci     

z neznámého důvodu 

uhyne několik labutí.   

O pár hodin později 

někdo nedaleko Paříže 

zavraždí muže a jeho 

psa a v blízkém rybníku 

se najdou zohavené 

ostatky čtyř těl. A me-

zitím se ve Francii začí-

ná šířit neznámý kmen 

chřipky. Jak to spolu 

souvisí? Je snad vše 

součástí něčího psychopatického plánu? Na scénu při-

chází komisař Sharko a Lucie Hennebelleová.  

Člověk, jak ho známe, je nejhorší virus na planetě. 

Rozmnožuje se, ničí, dusí své vlastní zdroje, bez re-

spektu, bez strategie přežití. Tentokrát půjde o hodně - 

o záchranu celého lidstva. 

Druhou novinkou, která by vás mohla zlákat 

k návštěvě knihovny, je skoro sedmisetstránková kniha 

"Karel Gott – Má cesta za štěstím“. 

Jedná se o unikátní autobiografii největší legendy čes-

ké a československé hudební scény všech dob. 

Autentický obraz fascinující životní dráhy výjimečné-

ho umělce s mezinárodním renomé, který na hudebním 

nebi začal zářit ve svých dvaceti letech. Publikace ob-

sahuje zhruba 1 800 fotografií a jiných obrazových      

a dokumentačních materiálů, z nichž mnohé dosud 

nebyly zveřejněny. Karel Gott se na sklonku hvězdné 

kariéry rozhodl zrekapitulovat svůj výjimečný životní 

příběh – napsat vlastní autobiografii. Knihu dokončil 

ještě za svého života a intenzivně též pracoval na obra-

zové dokumentaci až do posledních dnů. 

Otevřeně hovoří o svém soukromí, dcerách, manžel-

ství, ale také o věcech, které byly doposud z různých 

důvodů zahaleny rouškou tajemství. Jeho vzpomínky 

sahají až do nejútlejšího dětství, vyprávějí o rodičích   

i širší rodině, o školních letech, o kamarádech i osob-

ních zálibách, k nimž patřilo už v klukovských letech 

zejména malování. 

Je ve své inventuře 

osudu sebekritický 

i mimořádně 

upřímný, přede-

vším v závěreč-

ných kapitolách,    

v nichž popisuje 

těžké období zápa-

su se zákeřnou 

chorobou. Čtená-

řům se tak dostává 

do rukou ucelený, 

v mnoha směrech 

strhující obraz osu-

dového vzepětí výjimečné osobnosti, která díky vroze-

nému talentu, jedinečnému hlasu, nezměrné píli, pra-

covitosti, poctivosti, slušnosti a osobnímu nasazení 

rozdávala publiku krásu, radost i sama sebe až do sa-

mého konce své životní pouti. 

O některé knihy je velký zájem. Proto nabízíme mož-

nost rezervace z pohodlí domova, a to na webových 

stránkách knihovny: https://www.knihovnanyrsko.cz/

knihovnanyrsko/ . 
Petr Vaňkát 
knihovník 

„Když ještě v listopadu hřmívá, úrodný rok nato bývá.“ 

„Když se v listopadu hvězdy třpytí, mrazy se brzo uchytí.“ 

„Jestliže sníh listopadový dlouho zůstane, více než hnůj polím prospěje.“  

„Když dlouho listí nepadá, tuhá zima se přikrádá.“ 

https://www.knihovnanyrsko.cz/knihovnanyrsko/
https://www.knihovnanyrsko.cz/knihovnanyrsko/


 7 

Ametyst 

Ragby 

Mladíci přivezli z prestižního turnaje 6. místo 

V sobotu 16. října se naše kategorie U10 zúčastnila 

mezinárodního turnaje Prague Youth Rugby Festival 

(PYRF). Myšlenka založení tohoto, dnes již zřejmě 

největšího, mládežnického svátku ragby ve střední 

Evropě vznikla koncem roku 2013, kdy se sešla skupi-

na pěti trenérů mládeže ze tří ragbyových klubů, a to 

RK Petrovice, RC Mountfield Říčany a RC Tatra Smí-

chov. Ze schůzky vzešel dosud v naší republice zcela 

ojedinělý projekt, a to organizovat pravidelně, zpočát-

ku jednou, posléze od roku 2016 dvakrát ročně, nejen 

celorepublikové, nýbrž i mezinárodní setkávání mlá-

dežnických ragbyových výběrů všech mládežnických 

kategorií za společné koordinace právě tří zmíněných 

klubů. Kategorie U10 odehrála svůj turnaj na horním 

hřišti RC Tatra Smíchov. Bohužel vlivem pandemické 

situace v letošním roce se nemohly zahraniční týmy 

zúčastnit. A tak se turnaj stal tzv. „Mistrovstvím Čes-

ké republiky", na který se přihlásilo celkem 24 týmů. 

Naši hráči si z tohoto turnaje odvezli nádherné 6. mís-

to a ještě cenu Fair play award. Naše město úspěšně 

reprezentovali David Čermák, Oliver Novák, Tobiáš 

Bastl, Ondřej Šindler, Kryštof Kodera, Matouš Mařík, 

Jakub Harčarík, Matyáš Trešo, Kryštof März a Domi-

nik Šimandl. Myslím, že o těchto chlapcích pod vede-

ním Vlastimila Čáchy a Ondřeje Šindlera st. ještě urči-

tě uslyšíme. 

Martina Bastlová 

Dům dětí a mládeže 

Do desátého roku fungování vstoupily mažoretky 

Ametyst  více než krásně. Na začátku října se zúčast-

nily dvou finálových kol MČR v mažoretkovém spor-

tu pod hlavičkou mažoretkové asociace ČFMS.   

V sobotu 2. října se konalo finále výkonnostní třídy B 

v Praze-Radotíně, kam se kvalifikovala 3 děvčata 

v sólových vystoupeních. Sofie Preslová (ve věkové 

kategorii do 7 let) přivezla titul 1. vícemistryně ČR, 

což je pro Ametyst historicky nejlepší umístění sólo-

vých formací. Dál zde bojovala Agáta Heřmanová, 

která získala 11. místo ve věkové kategorii 12-14 let,   

a Natálie Belfínová 15. místo ve věkové kategorii nad 

15 let.  

Následující sobotu 9. října skupinka 15 děvčat odjela 

na MČR v mažoretkovém sportu výkonnostní třídy A 

do Ostravy. Postup do této výkonnosti s takovým po-

čtem startů (5) Ametyst ještě nikdy neměl. Cesta sama 

o sobě byla náročná. Během 24 hodin jsme zvládly 

otočit cestu do Ostravy a zpět a být přítomny na sa-

motné soutěži. V dopoledním programu startovala 

miniformace kadetek ve věku 8-12 let, miniformace 

juniorek ve věku     12-14 let a sólistka Kateřina Ko-

váříková ve věkové kategorii 12-14 let. V odpoledním 

programu poté vystoupilo duo juniorek, Sofie Molle-

rová a Lucie Edlová, a miniformace seniorek ve věko-

vé kategorii 15 let a více. A jak to celé dopadlo? Nad 

očekávání. Ametyst DDM Nýrsko je držitelem titulu 

mistryně ČR v disciplíně miniformace baton (hůlka) 

věkové kategorie kadetky. Děvčata, Eva Pojžárková, 

Adéla Malá, Ema Kotrchová, Rozárie Kafoňková       

a Nikol Grollová, předvedla v sestavě s názvem Char-

leston opravdu jejich dosavadní maximální výkon       

a byla za to náležitě odměněna.  

Dalším překvapením bylo umístění juniorské minifor-

mace s názvem Zimní válka ve složení Mollerová S., 

Edlová L., Kováříková K., Denková V., Vostrá B., 

Heřmanová A. Tato děvčata se umístila na 5. místě.  

Kováříková K. (sólo) – 21. místo 

Mollerová, Edlová (duo) – 13. místo 

pokračování na str. 8 
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pokračování ze str. 7 

Dům dětí a mládeže 

Školní rok 2021/2022 

Eva Koryťáková  
trenérka a vedoucí mažoretek  

Před deseti lety, kdy jsem dostala důvěru od ředitelky 

DDM v Nýrsku Pavlíny Karlovské a mohla jsem zalo-

žit výběrový kroužek věnující se mažoretkovému 

sportu, mi pod ruce přišla skupina děvčat, která mě 

naučila, jak se v mažoretkovém světě orientovat. Sice 

se jim nelíbilo být pořád poslední, ale mě jejich opa-

kující se neúspěchy donutily hledat chyby. Snažila 

jsem se chybu brát jako výzvu a motivaci, a když se 

na to podívám zpětně, vyplatilo se. Máme titul 1. ví-

cemistryně a mistryně ČR pro rok 2021. Proto musím 

poděkovat všem, kteří měli a stále mají s Ametystem 

DDM Nýrsko co do činění, od samotných malých       

i velkých děvčat, rodičů, sponzorů a celého kolektivu 

DDM Nýrsko.  

ZŠ Komenského ulice 

V letošním školním roce se nám podařilo otevřít dvě 

první třídy, které navštěvuje celkem 35 dětí. První 

školní den přivítaly prvňáčky jejich třídní učitelky 

Mgr. Jindřiška Hvězdová a Mgr. Miroslava Skalová. 

Děti se na svůj slavnostní den velmi těšily a nás mrzí, 

že jsme pro ně nemohli kvůli hygienickým opatřením 

uspořádat Den otevřených dveří. 

Oproti minulému školnímu roku se v naší škole zvýšil 

počet žáků, proto se zvýšil i počet tříd na 1. stupni ZŠ. 

Celkem navštěvuje naši školu 282 dětí ve 14 třídách. 

Naše škola v rámci tzv. inkluze velice úzce spolupra-

cuje s Pedagogicko-psychologickou poradnou Klatovy 

a Speciálním pedagogickým centrem v Plzni při vzdě-

lávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami        

a při nastavení podpůrných opatření pro tyto žáky. 

V rámci národního programu doučování jsme umožni-

li žákům, kteří mají problémy s opětovným zapojením 

do vzdělávacího procesu vzhledem k pandemii covid-

19, dohnat zameškanou látku během distanční výuky   

a srovnat rozdíly mezi jednotlivými žáky. 

Na tento školní rok máme naplánováno několik akcí   

a doufáme, že se nám je podaří uskutečnit (plavecký   

a lyžařský kurz, exkurze, divadelní a filmová předsta-

vení…) a že je nenaruší nová hygienická opatření. 

Ivan Pavlík 
ředitel školy 

Vánoční prázdniny 23. prosince 2021 - 2. ledna 2022. 

Pololetní prázdniny 4. února 2022. 

Jarní prázdniny  22. února - 6. března 2022. 
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Muzeum Královského hvozdu 

Máte košík? 

Vítání občánků 

Máte košík, nebo alespoň velkou tašku? Několik uply-

nulých měsíců jsem psal do NN vždy na jedno téma. 

To je k něčemu dobré, ale zase je problém, jak dát na 

vědomí všelijaké drobné zprávy, které také nejsou 

k zahození. Tak pro tentokrát si povíme ty drobné. 

Už je to nějakých patnáct let, co jsme se pokoušeli 

najít jedno zcela zvláštní místo. Dokonce bylo kdysi 

pojmenované. Říkalo se tam „Na Hrobech“. Děti 

z Hodousic si tam chodily hrát. Dnes už si toto pojme-

nování pamatují jen opravdoví pamětníci, natož aby si 

přesně pamatovali, kde se místo nacházelo. Když jsme 

přišli do pravděpodobných míst, vše, kam jsme se do-

stali, jsme prohledali. Bez výsledku. Ovšem uprostřed 

celého prohledávaného místa byl vysázený mladý les. 

Dejme tomu čtyři nebo pět let starý. Stromky vysoké 

asi dva metry a větve až k zemi. Vzdali jsme to. To 

bychom celé místo, zhruba dvakrát sto metrů na dva-

krát sto metrů, museli prolézt po kolenou, ale ještě 

bychom neměli žádný rozhled. A jak najít místo, které 

převyšovalo před šedesáti roky své okolí asi o dvacet 

centimetrů? Je možné, že se tam dnes naopak nachází 

proláklina, protože se mohlo jednat o místo, kde byly 

zahrabány nějaké oběti transportu smrti, jednoho 

z dvou nebo tří, který odešel z Nýrska směrem na Ho-

dousice. Anebo místo výrazně starší. Dokonce měla 

být dvě vedle sebe. Ten název, i kdyby nebyl 

z dvacátého století, vždy naznačoval cosi pozoruhod-

ného. Takové názvy se nedávaly jen tak. Teď už les 

povyrostl, tak se o to pokusíme znovu. Od letošního 

jara jsme se zajímali o Starý Láz. Některé indicie na-

značovaly, že se v prostoru této obce mohly dochovat 

zbytky nějakých starých významných staveb. Víte, na 

co jsme přišli? Celý Starý Láz dnes vlastně tvoří ta 

nejstarší jeho část, což jsou bývalé zemědělské dvorce, 

které tvoří popisná čísla 1 – 4. Původně to byly stavby 

velmi důkladné, proto se také dochovaly, šířka zdí ve 

sklepě má 1,5 m! Sklepní místnosti i stáje a sýpky by-

ly dlážděny tesaným kamenem, což v době, kdy je      

o nich poprvé zmínka (1497), bylo velmi nákladné. 

Uvidíme, co se nám dalšího podaří zjistit. Před zimou 

bychom rádi ještě trochu více obec prozkoumali. Díky 

štědrým dárcům jsme v posledních měsících dostali na 

prodej celou řadu velmi pěkných knih. Při další vánoč-

ní výstavě je budeme prodávat. Podotýkám, že jsou 

některé dokonce ještě nerozbalené nebo velmi zánovní 

a prodávat je budeme doslova za zanedbatelnou cenu. 

Když se zastavíte, určitě si nějakou vyberete.               

A v souvislosti s knihami máme ještě jednu nabídku. 

V naší knihovně je celá řada knih, které jste docela 

určitě nečetli a které byste si možná rádi půjčili. I na 

tom se můžeme dohodnout. Také plánujeme sérii 

přednášek s promítáním fotografií, aby se zajímavosti 

našeho okolí dostaly do povědomí. 

Karel Velkoborský 
Muzeum Královského hvozdu 

Katka a Eliška Švejdovy Valerie Vlček 
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Vítání občánků 

Základní škola a Mateřská škola Nýrsko, Komenské-
ho ul. 250, příspěvková organizace 

přijme pracovníka na pozici: 
uklízečka ve vzdělávacím zařízení 

Nástup: od 1. ledna 2022 
Požadavky: 

- trestní bezúhonnost 
   - pečlivost, spolehlivost, loajalita, zodpovědné 

zacházení se svěřenými hodnotami 
Platové a smluvní podmínky zařazení: 

- pracovní poměr na plný úvazek 
- odměňování dle zákona č. 262/2006 Sb., Naří-

zení vlády č. 564/2006 Sb., Nařízení vlády 
č. 222/2010 Sb., ve znění pozdějších změn  
a doplňků 

- platová třída odpovídající druhu vykonávané 
práce (2. platová třída) 

- 25 dní dovolené, příplatek za dělenou směnu 
- bonusy poskytované z FKSP (příspěvek na 

penzijní pojištění, zdravý podnik, příspěvek 
na stravné…) 

Lhůta pro podání přihlášky: 30. 11. 2021 
Způsob podání žádosti: písemně (osobně, poštou, 
elektronicky), k žádosti přiložit stručný životopis, kopii 
dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání 
Kontaktní osoba: Mgr. Ivan Pavlík, ředitel školy 
 tel.: 376 360 611, 606 416 072 
 e-mail: ivan.pavlik@zsnyrskokom.cz 
Přihlášky spolu s přílohami zasílejte na adresu: 
Základní škola a Mateřská škola Nýrsko 
Komenského 250, 340 22 Nýrsko 

Eliška Belfínová 

Michaela Koleňáková Ondřej Prodan 

Leoš Terš 

Karla Šimandlová 

mailto:ivan.pavlik@zsnyrskokom.cz
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Inzerce 

 



 12 

 
 
 
Vydavatel: Město Nýr sko  
                  Náměstí 122, 340 22 Nýrsko  
Vychází 11 x ročně 
Inzerce a redakce: 
Martina Bastlová  
Náměstí 123, 340 22 Nýrsko  
tel. 376 555 642, 607 052 514 
Email pro zasílání příspěvků:  
nyrskenoviny@gmail.com 
 

 
 
 
 Uzávěrka: 
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Nabídka práce 

Pro moderní ubytování v Hojsově Stráži a Bavorské Železné Rudě  

hledáme paní na úklid apartmánů. 

Brigádně, nebo na dlouhodobou spolupráci. 

Požadujeme flexibilitu a spolehlivost. 

Nabízíme práci v příjemném prostředí a rodinné atmosféře. 

Objekty jsou dostupné vlakem. 

Na dopravu přispíváme. 

Při nástupu 150 Kč/hod. 

Více informací na telefonním čísle + 420 777 562 522. 

Inzerce 


