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Vážení čtenáři, 

 

po prázdninové měsíční 

pauze tady máme další 

číslo Nýrských novin,  

které vychází souběžně  

s opětovným nástupem 

dětí do školy. K prázdni-

nám se v tomto čísle ještě 

vracíme rekapitulací         

akcí, které se uskutečnily.  

Zároveň však přinášíme 

informace o tom, co se 

chystá do konce letošního 

roku.  

Počasí si s námi v posled-

ní době tak trochu pohrá-

vá, proto můžeme jen 

doufat, že sluníčko bude 

hřát co nejdéle a před    

nástupem  

podzimu si ještě pěkně 

užijeme babího léta.  

 

Redakce Nýrských novin 
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Školní jídelna 

Aktuálně 

Personální změny 

(red) 

Příprava na nový chodník 

Investiční akce 

Rekonstrukce č.p. 637 

pokračování na str. 3 

(red) 

(red) 

Jak jste si jistě všimli při svých osobních nákupech, 

došlo k výraznému zdražení potravin. Z tohoto dů-

vodu se od 1. září zvýšily ceny obědů pro cizí 

strávníky i ve školní jídelně. Cena za oběd při kon-

zumaci ve školní jídelně bude 83 Kč a při odnosu 

v jídlonosiči pak 85 Kč. Bohužel není vyloučeno i 

další zdražování obědů vzhledem k nárůstu elek-

trické energie na burze, které se u koncových odbě-

ratelů objeví v následujícím roce. V příštích dvou 

letech plánuje provozovatel obnovu technického 

vybavení školní jídelny, na kterou již nyní připra-

vuje podklady a bude usilovat o získání dotace 

z Místní akční skupiny. 

V průběhu tohoto roku odešly na mateřskou dovolenou 

pracovnice městského úřadu Monika Jirkovská a Vendu-

la Lokajová, městského kulturního střediska Soňa Nová-

ková a Olga Hrachová a  technických služeb Lucie Grol-

musová. Na vlastní žádost odešla také vedoucí městské-

ho kulturního střediska Jana Pešková, která podlehla 

kouzlu home officu a vyšší finanční nabídce. Na základě 

těchto skutečností a s ohledem na to, že ještě v důsledku 

covidové pandemie stále není jisté, jak se bude kulturní 

činnost v následujících měsících rozvíjet, bylo rozhod-

nuto, že městské kulturní středisko bude pracovat ve 

čtyřčlenném složení. Řízením byla pověřena Milena Li-

nhartová a na základě výběrového řízení byl od  1. září 

vybrán nový knihovník Petr Vaňkát. 

V Klatovské ulici v domě č. p. 637 proběhla 

v uplynulých měsících rozsáhlá rekonstrukce. Byly 

opraveny čtyři sociální byty, které budou přidělovány 

na základě doporučení sociální pracovnice Martiny 

Volmútové, která je současně i vedoucí sociálního 

odboru. Prioritně budou byty určeny rodinám s dětmi 

či samoživitelům, kteří žijí v nevyhovujícím bydlení 

nebo jsou ohroženi ztrátou bydlení a splňují podmínky 

pro přijetí žádosti.  V příštím roce dojde také k opravě 

fasády. V této části města vznikne kvalitní bydlení a 

nebudou tak znovu problémy s rušením nočního klidu, 

které se tam v minulých letech objevovaly. Celkové 

náklady na rekonstrukci byly ve výši 4 618 999 korun 

bez DPH. Bližší informace na telefonním čísle 

376 555 632. 

Žižkova ulice 

Během letních prázdnin došlo k celkovému dokončení 

Žižkovy ulice. Rekonstrukce probíhala ve dvou eta-

pách, v loňském a letošním roce. Celkové náklady do-

sáhly cca 17 milionů korun. Součástí rekonstrukce byla 

výměna hlavního vodovodního řadu a vodovodních 

přípojek k hranicím pozemku, dále bylo přeloženo 

elektrického vedení ze vzduchu do země a rovněž bylo 

vyměněno veřejné osvětlení, které bylo protaženo i do 

části Nerudovy a Baarovy ulice. 

Hodousická ulice 

Ve stanovených termínech pokračuje i rekonstrukce 

Hodousické ulice. Do konce měsíce září by měly být 

dokončeny všechny práce. V současné době dochází 

k pokládce podkladních vrstev pod asfalt a v polovině 

září dojde k pokládce asfaltu.  

                                                                                                          

 

Přivaděč Hodousice 

Před dokončením je také přivaděč vody do Hodousic. 

Do 10. září budou provedeny tlakové zkoušky a od-

zkoušení řídící jednotky, přes kterou se bude čerpat 

voda do Hodousic. Celkové náklady jsou stanoveny ve 

výši 8 889 811 korun bez DPH. Akce byla podporová-

na dotacemi z Ministerstva zemědělství ČR a Plzeňské-

ho kraje ve výši 5 560 000 korun.  

Rekonstrukce automatické telefonní ústředny 

Do konce roku bude zahájena rekonstrukce budovy 

automatické telefonní ústředny, kam bude v první po-

lovině příštího roku přesunut klub Alfa, který 

v současné době působí v prostorách bývalé elektry. 

Rekonstrukce rybníka č. 2 

Předpokládáme, že ještě v letošní roce bude zahájena   

i dokončena rekonstrukce rybníka číslo 2 a také opra-

vena hráz rybníka číslo 4, která byla narušena bobrem 

evropským.  

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

SUCHÝCH VĚTVÍ. NA ZÁKLADĚ DENDROLOGICKÉHO PRŮZKUMU DOJDE      

K VYKÁCENÍ SUCHÝCH STROMŮ V DOBĚ VEGETAČNÍHO KLIDU. 
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Aktuálně  

Nýrské posvícení 

(red) 

(red) 

Celkové náklady na opravu rybníka číslo 2 činí 

2 227 160 korun bez DPH, dotace z Ministerstva země-

dělství ČR pokryje náklady ve výši 1 680 000 korun. 

Celkové náklady na opravu hráze u rybníka číslo         

4 jsou ve výši 409 461 korun, z toho 270 000 korun 

pokryje dotace z Plzeňského kraje. 

Oprava komunikace 

Provedena bude také oprava komunikace z Hodousic 

od viaduktu až po strážní domek směrem na Dešenice. 

Na opravu komunikace získalo Město Nýrsko dotaci 

od Plzeňského kraje ve výši 186 000 korun, celkové 

náklady jsou stanoveny ve výši 389 903 korun. Po do-

končení této části už bude zbývat oprava komunikace 

od strážního domku směrem do Dešenic na hranici ka-

tastrálního území města Nýrska. 

Rekonstrukce budovy městského úřadu 

Dokončena je také rekonstrukce budovy městského 

úřadu. Byla vyměněna všechna okna, opravena fasáda 

včetně soklů, došlo k výměně střešní krytiny, vyrobena 

byla také celá věžička včetně věžních hodin. Do konce 

měsíce září bude ještě osazena pozlacená korouhev, na 

které bude jak rok výstavby budovy městského úřadu, 

tak také rok rekonstrukce. Investiční akce ze strany 

městského úřadu jsou zajišťovány maximálně pěti lid-

mi, proto nás velice mrzí mnohé nevhodné připomínky 

některých občanů našeho města. 

Na poslední poradě zastupitelů, tedy 9. srpna, bylo 

projednáváno konání letošního nýrského posvícení, 

které bylo v loňském roce zrušeno z důvodu koronavi-

rové pandemie. Město Nýrsko nebude přijímat žádná 

zvláštní opatření, budou platit pouze opatření vyhláše-

ná na centrální úrovni. Ve stejném duchu byla infor-

mována i ředitelka Domu dětí a mládeže Nýrsko, která 

se obrátila na vedení městského úřadu se žádostí o sta-

novisko k problematice konání pouťové zábavy. Paní 

ředitelka zvažuje rozsah, jakým způsobem se bude po-

řádat zábava, zda dojde ke snížení počtu návštěvníků, 

či bude požadován negativní výsledek testů. Jediné 

opatření se bude týkat stánků, na náměstí budou pouze 

stánky, kde je prodávající současně i výrobcem. Na 

pěší zóně pak budou stánky rozmístěny ob místo, tím 

dojde k větším rozestupům. 

Po veřejném zasedání Zastupitelstva 

města Nýrska, které se konalo 

v pondělí 30. srpna, vystoupil před-

seda Českého svazu zahrádkářů Nýr-

sko Jiří Malý a poděkoval Městu 

Nýrsku za dlouhodobou spolupráci  

a poskytnuté dotace. Starosta města 

Miloslav Rubáš převzal z jeho rukou 

stříbrnou medaili od Republikové 

rady za mimořádné zásluhy o Český 

zahrádkářský svaz a dlouholetou 

obětavou práci pro rozvoj zahrádkář-

ského hnutí . 

pokračování ze str. 2 
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Aktuálně 

Ještě jednou ke stavebnímu zákonu 

Upozornění na zákaz vstupu do lesních porostů 

(red) 

V minulých dnech, přesněji 13. července, byl prosazen 

nový stavební zákon, který dle mého názoru přinese 

úplný rozvrat státní správy. Mnohým se toto tvrzení 

bude zdát nepřiměřené, nicméně jsem přesvědčen        

o jeho opodstatněnosti. Již samotný přechod úředníků 

stavebních úřadů pod centrální stavební úřad bude pro-

blematický vzhledem k předchozím vyjádřením minis-

tryně Dostálové o propuštění zhruba 4 tisíc těchto pra-

covníků, a to pomíjím fakt, že nově nabraní pracovníci 

musí vedle základních podmínek vzdělání (stavebního 

směru) absolvovat další školení odborné způsobilosti   

a další programy vzdělávání. Z časového hlediska je to 

zhruba dvou až tříletý proces. Kromě toho argument 

omílaný dokola, že stavební povolení si vyřídíme 

z kanape svého obýváku, je rovněž scestný, protože 

potřebná vyjádření dotčených orgánů dávno slibovaná 

neběží elektronicky tak, jak bylo deklarováno zhruba 

před 10 lety. Nevím, jestli záměrně, nebo z neznalosti 

věci není zmiňována další činnost pracovníků staveb-

ních úřadů, kterou jsou místní šetření, prohlídky staveb 

a závěrečné prohlídky staveb v rámci kolaudačního 

řízení. Pro informaci, náš úřad jich ročně provádí zhru-

ba 50. Zásadním problémem zůstává, že pokud bude 

proces reorganizace stavebních úřadů nastartován, tak 

se bude jednat o proces nevratný, a pokud opozice tvr-

dí, že jej lze zrušit, tak také nemluví pravdu, protože to 

zkrátka není prakticky možné. Jednak již odešlo nebo 

odejde určité množství pracovníků stavebních úřadů, 

jednat i prostory, ve kterých úředníci pracovali, budou 

mít jiné využití. Tyto řádky nejsou pláčem nad osudem 

našeho stavebního úřadu, ale jsou dalším pravdivým 

pohledem na nesystémový přístup této vlády a celého 

ansámblu poslanců sedících v Poslanecké sněmovně.  

Miloslav Rubáš 
starosta města 

Městský úřad Klatovy, Odbor životního prostředí, vy-

dal opatření obecné povahy, kterým omezuje vstup do 

určitých částí lesů, které jsou mimo jiné i ve vlastnictví 

města Nýrska a jsou součástí honiteb Prenet a Suchý 

Kámen. Vstup je omezen ve stanovených časech a je 

platný od 1. 9. 2021. Stejně jako v loňském roce poda-

lo proti tomuto nařízení námitku město Nýrsko, městys 

Dešenice a městys Čachrov. Bohužel stejně jako vloni 

byly naše námitky vyslyšeny pouze částečně. Přesné 

vymezení dotčeného území musí zajistit uživatel honit-

by, který rovněž musí na dotčených místech umístit 

cedule s potřebnými informacemi. Podrobnosti k této 

problematice jsou uvedeny na úřední desce našeho úřa-

du.   

Půjčování kompenzačních pomůcek 

Město Nýrsko nabízí půjčování kompenzačních pomů-

cek. Chodítko čtyřbodové, chodítko čtyřkolové a stan-

dartní mechanický invalidní vozík jsou k dispozici 

všem občanům, kteří se ocitli v náročné životní situaci 

a kompenzační pomůcka jim může pomoci toto období 

překlenout do doby zlepšení zdravotního stavu (např. 

po hospitalizaci), předepsání kompenzační pomůcky 

lékařem či po dobu opravy vlastní pomůcky. Tato služ-

ba je poskytována bezúplatně na základě smlouvy       

o nájmu, kterou zajistíme přímo v kanceláři pečovatel-

ské služby. Množství kompenzačních pomůcek je 

omezené. Výpůjční doba je na tři měsíce.  V případě 

vyššího zájmu budou pomůcky zapůjčovány na zákla-

dě pořadníku.  Pro bližší informace volejte na tel. 

724 432 751, 376 555 650. Marta Melicharová 

vedoucí pečovatelské služby 

Pečovatelská služba 

Chcete popřát k životnímu jubileu vašim blízkým, přátelům a kamarádům či věnovat vzpomínku na 

vaše blízké, kteří již nejsou mezi námi? 

Zašlete požadovaný text a fotografii na e-mail: nyrskenoviny@gmail.com nebo je přineste do Kulturní-

ho a informačního centra města Nýrska. 
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Hasiči Nýrsko 

V hasičské zbrojnici proběhlo slavnostní žehnání nové cisterny 

O tom, že město Nýrsko zakoupilo novou hasičskou 

cisternu CAS 20 Scania P500(4x4), jsme vás již 

v minulém čísle Nýrských novin informovali. Na sobo-

tu 28. srpna bylo naplánováno slavnostní žehnání této 

nové cisterny. Ta již mezitím byla od 17. července uve-

dena do služby a má za sebou již tři ostré zásahy. I přes 

určitou nepřízeň počasí se na tento významný den sjela 

řada pozvaných hostů, kteří chtěli svou přítomností vy-

jádřit podporu našemu sboru. Samozřejmostí byla účast 

našeho starosty Ing. Miloslava Rubáše, který naši jed-

notku podporuje již od svého nástupu do funkce v roce 

1998. A to nejen finanční podporou, kterou se nám do-

stává od města, ale také tím, že v případě složitějších 

zásahů při povodních a vichřicích nás přijde podpořit    

i osobně, aby zjistil, zda něco nepotřebujeme a zda jsme 

všichni v pořádku. Za hasičský záchranný sbor nás při-

jel navštívit náměstek krajského ředitele pro IZS a OPŘ 

plk. Ing. Jiří Bártek a ředitel územního odboru Klatovy 

plk. Ing. Aleš Bucifal. Na akci přijel také poradce mi-

nistra vnitra a krajský zastupitel Jan Látka, který je sám 

také dlouholetým dobrovolným hasičem. Firmu Požární 

bezpečnost, se kterou naše jednotka dlouhodobě spolu-

pracuje při nákupu výstroje, zastupoval pan Jiří Volej-

ník. Velmi rádi jsme také přivítali bývalého dlouholeté-

ho velitele klatovské stanice HZS Jana Raysera, který je 

rovněž dlouholetým dobrovolným hasičem.  

Naše jednotka dlouhé roky udržuje přátelské styky 

s jednotkou hasičů z Neukirchenu beim Hl. Blut ze sou-

sedního Bavorska. Řadu let probíhala společná cvičení 

a letos proběhl i první společný zásah při požáru na 

Svaté Kateřině. Proto jsme byli rádi, že jsme naše ba-

vorské kolegy mohli také na této akci přivítat v naší 

hasičské zbrojnici po delší odmlce zaviněné koronavi-

rovou pandemií. Ze stejného města nás navštívil také 

starosta Markus Müller, který je sám rovněž dlouhole-

tým hasičem. Slavnosti se také zúčastnili zástupci okol-

ních sborů z našeho hasebního okrsku a náš tradiční 

tlumočník Roman Liebzeit. 

I přes vrtkavé počasí byla samotná slavnost zahájena 

nástupem celé zásahové jednotky v plné výstroji. Ná-

sledně byla samotná cisterna představena a byla zmíně-

na celá cesta k jejímu pořízení. Znovu byla vyzdvižena 

podpora města a především našeho starosty, která mimo 

jiné v posledních letech vyústila například v rozsáhlou 

rekonstrukci hasičské zbrojnice nebo v pořízení hasič-

ské praporu, který byl slavnostně požehnán před nece-

lými třemi roky. Zároveň bylo představeno jméno naší 

nové cisterny – Tamara. Toto jméno bylo vybráno 

z toho důvodu, že nám byla cisterna firmou WISS při-

vezena 3. června a na tento den vychází v kalendáři prá-

vě toto jméno. 

Hosté z HZS rovněž poděkovali za podporu města        

a vysoce vyzdvihli akceschopnost naší jednotky. Velmi 

milý byl projev pana Raysera, který s naší jednotkou 

v minulosti také dlouhodobě spolupracoval. Připomněl 

činnost našeho bývalého velitele Jana Václavovice, na 

niž tak úspěšně navázal jeho syn Milan Václavovic, 

který je velitelem naší jednotky již více než 20 let.  

Pak již proběhlo slavnostní přestřižení pásky, které pro-

vedli společně starosta Ing. Miloslav Rubáš, starosta 

našeho sboru Jiří Hošťálek, velitel jednotky Milan Vác-

lavovic a náměstek krajského ředitele HZS plk. Ing. Jiří 

Bártek. Následně pak došlo k samotnému žehnání naší 

nové cisterny, které provedl místní farář Ryszard Pote-

ga. Od starosty Markuse Müllera jsme obdrželi jako dar 

růženec, který má ochránit nás, hasiče, abychom se po-

každé vrátili ze zásahu v pořádku ke svým nejbližším. 

Tento růženec nám byl rovněž požehnán a byl umístěn 

do kabiny cisterny.  

Na závěr celé slavnosti proběhla dekorace 22 našich 

hasičů pamětní medailí, kterou jim věnoval velitel jed-

notky Milan Václavovic jako památku na jejich nasaze-

ní na jaře loňského roku při zajištění služeb u obchodů 

a týlového zabezpečení této akce při začátku pandemie 

covidu. Stejnou medaili věnoval velitel naší jednotky 

také čestnému členu naší jednotky starostovi Ing. Milo-

slavu Rubášovi jako ocenění jeho práce pro město         

a jeho občany v průběhu této pandemie. 

Jan Kolář 

JSDHO Nýrsko 
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pokračování na str. 7 

Mistrovství České republiky dorostu 

 Hasiči Bystřice 

MČR dorostu v požárním sportu se v letošním roce ko-

nalo na začátku července v Zábřehu na Moravě. Zúčast-

nily se ho také sestry Iva a Marcela Babkovy z SDH 

Bystřice nad Úhlavou. Jak vlastně takové mistrovství 

vypadá a co mu všechno předchází?  

1. Bylo to vaše první mistrovství? Jakých výsledků jste 

dosáhly? 

Iva: „Nebylo. Svého prvního mistrovství v požárním 

sportu jsem se zúčastnila jako mladší dorostenka ve 

Svitavách v roce 2019, kde jsem obsadila první místo    

a stala se tak ve své kategorii mistryní České republiky. 

Vzhledem ke covidové pandemii se v roce 2020 mis-

trovství ČR nekonalo a v letošním roce jsem opět do-

sáhla na účast na Mistrovství v požárním sportu ČR, 

který se tentokrát konal v Zábřehu na Moravě, a v kate-

gorii středních dorostenek jsem obsadila druhé místo     

a stala jsem se pro rok 2021 vícemistryní ČR 

v požárním sportu.“ 

Marcela: „Ano. Zúčastnila jsem se svého prvního Mis-

trovství ČR v požárním sportu, který se konal 

v letošním roce v Zábřehu na Moravě. Ve své kategorii 

starších dorostenek, kde je veliká konkurence, jsem 

obsadila pro mě nečekané celkové krásné 5. místo.“ 

2. Jak vlastně začala vaše hasičská cesta a jak dlouho 

už se hasičskému sportu věnujete? 

Iva: „K hasičskému sportu mě přivedli rodiče a můj 

starší bratr a sestra, která soutěží za SDH Bystřici do-

dnes. Členkou sboru SDH Bystřice jsem od pěti let, kdy 

jsem začala soutěžit za družstvo dětí. Podařilo se nám, 

že v jednom družstvu jsme dokonce soutěžili všichni tři 

sourozenci. V současné době soutěžím nejen jako člen 

týmu, ale i jako jednotlivec.“ 

Marcela: „Stejně jako moji mladší sestru a staršího bra-

tra i mě přivedli k hasičskému sportu rodiče. Hasičské-

mu sportu se věnuji taktéž jako moji sourozenci od pěti 

let. Začala jsem běhat za družstvo dětí za SDH Bystři-

ce, kde od počátku byl mým trenérem a rádcem Luboš 

Matheisl. Nyní také sportuji nejen jako člen sportovní-

ho týmu, ale i jako jednotlivec. Většinu závodů 

v požárním sportu absolvuji společně se svou mladší 

sestrou.“ 

3. Můžete více přiblížit, jak takové mistrovství vypadá? 

Jaké jsou disciplíny? 

Iva: „Ano. Mistrovství v požárním sportu se dělí na dvě 

části, a to vědomostní, která obsahuje několik otázek 

v testu, které musíte zodpovědět správně, a druhou část 

tvoří fyzické disciplíny, a to běh na 100 m s překážkami 

a dvojboj. Závodí se podle věkových kategorií a samo-

zřejmě k tomu také patří i slavnostní zahájení a odmě-

ňování soutěžících.“ 

Marcela: „Mistrovství v požárním sportu ČR je pro 

všechny zúčastněné významnou událostí. Začíná slav-

nostním zahájením a poté závodí jednotlivé kategorie 

vítězů krajských kol. Požární disciplíny na mistrovství 

můžeme rozdělit na dvě kategorie, a to vědomostní test 

a fyzické disciplíny: běh na 100 metrů překážek, kdy 

sportovec běží přes překážku, lávku s hadicemi, zapoju-

je hadici do rozdělovače a spojuje hadici s proudnicí. 

Další fyzickou disciplínou je dvojboj, běží se tzv. okno 

a běh s hasičským přístrojem na čas. Následuje slav-

nostní předání ocenění, na které se všichni vítězové 

těší.“ 

4. Co musí člověk udělat, aby byl úspěšným závodní-

kem? 

Iva: „Stát se úspěšným závodníkem znamená podřídit 

své volno tréninkům se sborem, ale i individuálním, mít 

chuť závodit a vyhrávat, přijímat cenné rady a zkuše-

nosti od svého trenéra. Mým letitým trenérem 

v požárním sportu od útlého věku je Luboš Matheisl, 

kterému také vděčím mimo jiné i za to, že se zúčastňuji 

těchto významných republikových soutěží společně 

s dalšími členy sboru.“ 

Marcela: „Úspěšný závodník musí mít ke sportu přede-

vším kladný vztah a chuť trénovat. Znamená to někdy   

i obětovat svůj volný čas, i když se mu zrovna nechce. 

Důležitou roli hraje v hasičském sportu dodržování dis-

ciplíny a vzájemná souhra s ostatními členy ve sboru.“ 

5. Jak se vám dařila příprava ve stavu prošpikovaném 

vládními opatřeními? 

Iva: „Bylo to těžké období, jelikož všechny tréninky 

byly zakázány. Nezbývalo nic jiného, než že jsme si 

společně se sestrou vyrobily překážky doma a trénovaly 

jsme spolu na zahradě. Chodily jsme také běhat do pří-

rody v okolí našeho domova. Po sportovních akcích      

a samozřejmě i po lidech, kteří nás doprovází a s námi 

soutěží, se nám velice stýskalo.“ 

Marcela: „Kvůli vládním opatřením nebylo možno tré-

novat společně s týmem, který moc chyběl i v podpoře. 

Trénovala jsem společně s mladší sestrou doma, kde 

jsme se snažily spolu běhat i v místě bydliště.“ 

6. Jaké máte plány do budoucna? 

Iva: „V současné době ještě studuji střední školu. Chci 

se i nadále věnovat požárnímu sportu a postupovat i do 

dalších kategorií a zúčastňovat se i dalších soutěží, ať 

už jako jednotlivec nebo člen hasičského týmu.“ 

Marcela: „Největším plánem je úspěšně odmaturovat    

a dostat se na vysokou školu. V letošním roce Mistrov-

ství ČR v požárním sportu v dorostu znamenalo pro mě 

ukončení kategorie starších dorostenek vzhledem 

k mému věku. Chtěla bych se však i nadále věnovat 

požárnímu sportu ve svém sboru, a to již v kategorii 

žen, kde v současné době působím.“ 

Děkuji za rozhovor. 
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pokračování na str.  8 

Hasiči Bystřice 

pokračování ze str.   6 

Soustředění dětí 

Martina Bastlová 

Ragby Šumava Nýrsko 

Jistě mnozí z vás v minulých třech letech zaregistrova-

li, že mladí a malí hráči RC Šumava Nýrsko vyráželi 

v posledním týdnu v srpnu na soustředění. První rok 

jsme soustředění trávili ve sportovní hale a přilehlém 

okolí v Brandýse nad Labem a další dva roky nám zá-

zemím byl zámek Nečtiny. V letošním roce bylo vše 

jinak. Soustředění se konalo přímo na domácím hřišti 

v Nýrsku, a to naopak ne poslední, ale první týden 

v srpnu. Bylo však úplně jiné. Uspořádali jsme totiž 

fantastický ragbyový kemp ve spolupráci s RDJ Sports 

Development, což je organizace, která se zabývá tré-

nováním dětí a mládeže. Nýrský kemp vedli meziná-

rodní ragbyoví trenéři Richard De Jager z jižní Afriky, 

který je současně i ředitelem právě zmíněné organiza-

ce, Graham Smith z Anglie, který působí jako profesi-

onální trenér od roku 1993 a Tony Brabec z České re-

publiky, který je současně technický ředitel České rag-

byové unie. O kvalitní tréninky tak nebyla nouze, 

všichni účastníci, jak hráči, tak trenéři, byli nadšeni 

z nových poznatků a tréninkových cvičení. Celého 

kempu se zúčastnilo 35 dětí a mládeže z domácího 

týmu a šest dětí z ragbyového klubu ze Zwieselu. Tré-

ninky byly rozděleny dle věkových kategorií a každý 

den měly čtyři fáze.  

Zahrádkáři  

Výstava denivek 

ČZS se opět po koronavirové pandemii probudil, ale 

uvidíme, na jak dlouho. Naše první akce, kterou jsme 

spolupořádali s panem Novákem, byla výstava deni-

vek, která se konala ve dnech 31. 7. až 1. 8. 2021. Na 

moštárně se vystavovalo 120 druhů řezaných květin 

denivek, dále byla možnost si zakoupit nebo objednat 

sazenice kosatců, tulipánů, gladiol a okrasných česne-

ků. Výstava se povedla a navštívilo ji 160 návštěvníků. 

Děkujeme všem za podporu a zájem o tuto výstavu!   

A co se dále připravuje?  
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Životní jubileum 

Zahrádkáři 

pokračování ze str.  7 

Začínáme se opět připravovat na moštování ovoce, 

které by mělo začít kolem 18. září. Termín zahájení 

bude včas upřesněn. Dále se plánuje výstava ovoce, 

zeleniny a květin, která by se měla konat ve dnech     

9. 10. - 10. 10. 2021 o nýrské pouti. Doufáme, že se 

nám podaří dát dohromady dostatek výpěstků nejenom 

od členů ČZS Nýrsko, ale i od vás ostatních. Věříme, 

že situace nám umožní tuto výstavu uskutečnit. Výbor 

se schází na moštárně každý první pátek v měsíci        

v letním čase od 20 hodin, v zimním od 19 hodin. Kdo 

by měl zájem přidat se k nám a s námi spolupracovat, 

kdykoliv nás může navštívit!  
Jiří Malý 

předseda  ZO ČZS Nýrsko  

Městské kulturní středisko 

Kulturní léto 
Během několika minulých měsíců se kulturní akce      

v důsledku koronavirové pandemie zcela vytratily. 

Městské kulturní středisko našeho města tak první akci 

uspořádalo 15. července, a to u příležitosti Evropského 

dne koupání v řekách. Akce se konala v blízkosti kou-

paliště, kde byly pro návštěvníky připraveny hry na 

chodníku, výstava o řece Úhlavě a života kolem ní. 

Každý odvážlivec, který alespoň na pár vteřin vlezl po 

kolena do vody, obdržel lodičku štěstí, kterou si mohl 

odnést domů, nebo zapálit v plechové vaně.  

Hned následující den se na zaplněném nýrském ná-

městí rozezněly legendární hity skupiny Queen 

v podání Queen tribut band Plzeň. Pátek 20. srpna byl 

dalším dnem, kdy jsme se společně sešli na našem ná-

městí, tentokrát u příležitosti UV color party v čele 

s DJ Folteenem, který nás přijel bavit až z dalekého 

Brna. Celý večer nás provázel českými i světovými 

hity doby minulé i současné. Pro zpestření této akce 

jsme zapůjčili UV světla a pozvali mezi nás profesio-

nálního malíře facepaintingu, který pomocí UV barev 

zkrášloval nejen děti, ale i dospělé, a tak jsme před 

pódiem mohli spatřit v záři UV světel rozzářené a sví-

tivé nejen dětské obličeje. Poslední letní akce na ná-

městí proběhla v pátek 3. září, kdy nám nejdříve 

k poslechu a tanci zahrála známá klatovská skupina 

Chai, která nám představila svůj poprockový repertoár.  

pokračování na str. 9 

71 let ruku v ruce jdete 

spolu životem,               

rozdáváte dobré srdce, lás-

ku vnoučatům  i dětem.  

Ať Vám i na té další cestě, 

naši milí, slouží zdravíčko 

a vždy svítí usměvavé  

sluníčko.  

Marie a Josef Rubášovi 
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Městské kulturní středisko 

(red) 

 

pokračování ze str. 8 

Po jejich krásném vystoupení je na pódiu vystřídala 

česká, anglicky zpívající skupina Lake Malawi v čele 

s Albertem Černým, kterého mnozí z vás určitě znali 

z pořadu Tvoje tvář má známý hlas. Opravdovým sle-

dovatelům české hudby však určitě neunikla ani celá 

skupina Lake Malawi, která se se svým songem Friend 

of a Friend v květnu roku 2019 zúčastnila soutěže Eu-

rovision Song Contest v izraelském Tel Avivu a obsa-

dila krásné 11. místo. Vzhledem k tomu, že to byla 

poslední letní akce v letošním roce na náměstí, pozvali 

jsme na závěr večera ještě DJ Radka, který nás svým 

umem bavil i minulý rok po koncertu Olgy Lounové. 

A co pro vás městské kulturní středisko připravilo na 

následující týdny a měsíce? Příloha těchto novin. 

Traktoriáda 

Bystřická traktoriáda 

V sobotu 21. srpna proběhl v Bystřici nad Úhlavou již 

13. ročník Bystřické traktoriády. Jako každý rok zača-

la soutěž v 9:00 hodin zápisem závodníků. Závodilo 

se v kategoriích: malotraktory ženy, malotraktory 

s motocyklovým motorem, malotraktory 

s automobilovým motorem, speciály, tovární traktory 

do 25kW, tovární traktory nad 25kW, couvání traktorů 

s valníkem, tah (traktory tahaly plně naložený náklad-

ní automobil). 

Protože se v letošním sobotním termínu konaly 

v České republice další tři traktoriády,  bylo startovní 

pole trochu skromnější oproti předchozím letům. Pro-

to se organizátoři  rozhodli  jet závod tříkolově. Roz-

hodnutí velmi kladně odsouhlasili i samotní závodníci. 

Start do prvního kola byl stanoven na 10:00 hodin. 

Přes malé zdržení z důvodu pěší prohlídky závodní 

tratě byli  okolo půl jedenácté odstartováni tři  mladí  

předjezdci na čtyřkolkách a jeden na terénním moto-

cyklu. Poté již začal nelítostný boj o vteřiny na velmi 

obtížné trati letošního ročníku. První kolo bylo určeno 

jako technické s několika nástrahami v podobě slalo-

mu, jízdy přes pražce a otáčení okolo balíků slámy. 

Přes problémy s blátem  a vodou dojeli první kolo 

všichni startující. Po velmi krátké přestávce startovalo 

druhé kolo, které bylo pojato jako rychlý sprint od 

startu do cíle. V tomto kole se projevil vliv bláta a 

vody  a o času rozhodovalo umění a odvaha závodní-

ka. Toto kolo dojely všechny stroje mimo dvou. 

Po odjetí druhého kola následovala hodinová přestáv-

ka vyplněná skvělou ukázkou práce mladých hasičů 

z SDH Bystřice nad Úhlavou vedených trenérem Lu-

bošem Mathaislem. Svoje perfektně nacvičené gym-

nastické sestavy předvedly dívčí kamarádky z Milenců 

a blízkého okolí. 

Po přestávce se jelo třetí kolo a to rozhodovalo o vítě-

zích jednotlivých kategorií. Během přestávky se obě-

ma jezdcům, kteří nedojeli ve druhém kole, podařilo 

svoje stroje vytáhnout z bláta a případně opravit          

a mohli tak pokračovat. V tomto třetím kole vypadli 

opět dva jezdci, přičemž největší ohlas měl u diváků 

tovární traktor se startovním číslem 9, protože se mu 

při agresivní jízdě vylomilo levé přední kolo. 

Po celý den bylo zajištěno občerstvení pro všechny 

diváky a závodníky. Během dne jsme si mohli pro-

hlédnout novou a starou zemědělskou techniku, kterou 

vystavovaly firmy zabývající se prodejem a servisem 

této techniky. 

Po odjetí třetího kola probíhal napínavý závod  trakto-

rů v couvání s vlekem. Pořadatelé velmi děkují závod-

níkům z Dešenic za přípravu a konání tohoto vložené-

ho závodu. Také proběhl závod v tahu nákladního au-

tomobilu. 

Výsledky:  

malotraktory ženy:  1. místo Andrea Loudová,  

malotraktory s automobilovým motorem: 1. místo Jiří 

Nekola, 2. místo Jan Louda, 3. místo Jaroslav Balatý, 

speciály: 1. místo Pavel Káňa, 2. místo Michal Kuna, 

3. místo Pavel Šandara,  

malotraktory s motocyklovým motorem: 1. místo Pa-

vel Šandara,     2. místo Lukáš Čermák, 3. místo Vác-

lav Louda st.,  

traktory do 25kW: 1. místo Miroslav Smáha,  

traktory nad 25KW: 1. místo  Jiří Svoboda, 2. místo 

Jan Nový, 3. místo Josef Šetlík,  

tah: 1. místo Zdeněk Bek ml.,    2. místo Jan Záň,      

3. místo Josef Hanus.  

Po vyhlášení výsledků začaly přípravy na koncert ka-

pely NIGHTWIST TRIBUTE BAND Klatovy, který 

proběhl v pozdních nočních hodinách. Úderem jedné 

hodiny nedělního času zavládl klid a stánky 

s občerstvením se zavřely, světla zhasla  a 13.  ročník 

Bystřické traktoriády skončil. 

Pořadatelé děkují všem sponzorům za jejich pomoc, 

bez které by to zkrátka nešlo. Děkují také za zapůjčení 

pozemků, na kterých traktoriáda probíhala. Rovněž 

děkují všem kamarádům i těm, kteří se na uskutečnění 

akce podíleli a pomáhali. 

                                            

                                                                            

                                                                           

  
Vladimír Kezman 

pořadatel 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Eurovision_Song_Contest_2019
https://cs.wikipedia.org/wiki/Eurovision_Song_Contest_2019
https://cs.wikipedia.org/wiki/Tel_Aviv
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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: 8. 9. 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 


