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Aktuálně 

Komunální volby 

Poděkování za průběh voleb 

Volební období 2018 - 2022 

Termín ustavujícího zasedání 

Josef Necuda 
tajemník 

(red) 

 Po čtyřech letech se konaly volby do obecního zastupi-

telstva. Volební místnosti se otevřely v pátek 23. září    

a uzavřely se v sobotu 24. září ve 14.00 hodin.               

V Nýrsku a spádových obcích  k volbám přišlo 44,80% 

voličů a bylo odevzdáno 19 646 platných hlasů. V na-

šem městě je voleno třináctičlenné zastupitelstvo, umís-

tění jednotlivých stran je znázorněno v grafu. Zvolení 

členové zastupitelstva komunálních voleb 2022: Ing. 

Jana Hošková (Nestraníci s podporou KDU - ČSL), 

Martin Kalivoda (SPD), Jiří Novotný (ODS) - rezigno-

val, dle předsedy sdružení bude mandát vykonávat Ja-

kub Maglovský, Ing. Miroslava Irlbeková a Josef Šťasta 

(Nezávislí s podporou ANO), Miroslav Vítovec, Mgr. 

Ivan Pavlík, Ing. Miloslav Rubáš, Ing. David Křížek 

Ph.D., Mgr. Eva Denková, Eva Bechyňová, Jan Kolář, 

Lukáš Václavovic (Volba pro Nýrsko a spádové obce). 

 

 

Poděkování patří všem, kteří se podíleli na bezchybném 

průběhu letošních komunálních voleb. Většina z nás má 

volby spojené s příchodem do volební místnosti, volbou 

a odchodem z volební místnosti. K tomu, aby to vše 

proběhlo takto jednoduše, je zapotřebí velká připrave-

nost jak materiální, tak i odborná. Vlastní příprava je 

zhruba dvouměsíční, přičemž intenzivní jsou poslední 

tři týdny před vlastními volbami. Veškeré činnosti na 

přípravě jsou zajišťovány zaměstnanci úřadu a technic-

kých služeb. To vše pod taktovkou tajemníka Ing. Jose-

fa Necudy. Nepodceňuje se ani odborná zdatnost, a pro-

to probíhá před každými volbami školení předsedů        

a zapisovatelů jednotlivých komisí. Školení zajišťuje 

město Klatovy. Stejně důležitá je i práce po uzavření 

volebních místností, která spočívá v bezchybném součtu 

odeslaných hlasů. Po elektronickém zpracování výsled-

ků jednotlivých komisí (zpracovávají pracovníci statis-

tického úřadu) jsou výsledky voleb zveřejněny na úřed-

ní desce. 

Miloslav Rubáš 

Dle platné legislativy musí proběhnout nejpozději za 

25 dní po vyhlášení výsledků voleb (Státní volební ko-

mise) ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva 

města. V našem případě je termín stanoven na 17. října. 

Zasedání proběhne v sále kulturního domu od 17.00 

hodin. Na zasedání složí zvolení zastupitelé slib, pro-

běhnou volby starosty a místostarosty, ustanovení vý-

borů a další činnosti nezbytné pro práci zastupitelstva 

v novém volební období 2022–2026. 

Poděkování voličům 

Vážení spoluobčané, o víkendu 23. – 24. září proběhly 

volby do zastupitelstva našeho města. Vaše hlasy roz-

hodly o tom, že v příštích čtyřech letech bude mít naše 

sdružení rozhodující slovo při řízení našeho města. Ve-

lice se vážíme každého hlasu, který jste nám dali. Jsme 

připraveni vaši důvěru nezklamat a budeme se snažit 

přesvědčit vás o správnosti vašeho rozhodnutí. S našimi 

plány jsme vás seznámili v předvolebním čase. Nejsou 

to vzdušné zámky a jsme připraveni okamžitě přistoupit 

k jejich plnění. 
Miloslav Rubáš 

Volba pro Nýrsko a spádové obce 

Zhodnocení právě skončeného volebního období očima 

Ing. Lucie Grolmusové (roz. Jandové). 

„Za uplynulé volební období, kdy jsem byla zastupitel-

kou města Nýrska a členkou Finančního výboru, se 

zrealizovala řada projektů, které změnily naše město 

k lepšímu. Každý rok byly schváleny investice za ně-

kolik desítek milionů korun. Jako povedenou investici 

vnímám novou obytnou zónu za fotbalovým hřištěm, 

kde nyní již probíhá výstavba rodinných domů.  Jsem 

ráda, že se uskutečnila výstavba sociálního zázemí       

a šaten v areálu ledové plochy, protože z mé pracovní 

pozice vím,  
pokračování na str. 3 
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Aktuálně 

Nýrská teplárna 

Jana Koreňová 

(red) 

Kácení stromů 

pokračování ze str. 2 

(red) 

že to občané shledávali jako veliký nedostatek tohoto 

areálu. Je bohužel těžké zavděčit se vždy všem obča-

nům, takže někomu se může něco nelíbit, ale já osobně 

vidím, kolik pozitivních změn ve městě za uplynulé 

čtyři roky proběhlo. Jestli mám zmínit něco, co se 

z mých představ nenaplnilo, tak je to nová podoba ná-

městí. Tehdy jako nově zvolená zastupitelka jsem to 

brala jako prioritu, ale nyní už vím, že je to běh na 

dlouhou trať. Ale věřím, že v dalším volebním období 

proběhne první etapa proměny náměstí, a to rekon-

strukce rampy. Nově zvoleným zastupitelům přeji, ať 

se jim i v následujícím volebním období podaří zajišťo-

vat potřeby města a plnit jejich plány.“ 

Lucie Grolmusová 

V roce 2018 byla zahájena rekonstrukce tepelného hos-

podářství v našem městě, a to z důvodu nutnosti dodrže-

ní emisních limitů, které od konce zmiňovaného roku 

vstoupily v platnost. A v čem tehdejší rekonstrukce spo-

čívala? Zásadní bylo snížit tepelný výkon na základním 

zdroji výroby tepla, kterým i nadále zůstala uhelná ko-

telna. Nově instalovaný zdroj od té doby vyrábí teplo po 

celou dobu topného období. Plynové kotle zajišťují pou-

ze ohřev vody v letních měsících. Touto rekonstrukcí se 

podařilo rozdělit zdroj tepla na dva prakticky rovnocen-

né výrobní zdroje, které je možné do systému zapojovat 

podle okamžité ekonomické výhodnosti. Velmi důleži-

tým přínosem je také stabilita ceny pro naše koncové 

odběratele. Právě díky této modernizaci nemusí občané 

města sáhnout hlouběji do peněženky ani v letošním 

roce. Ještě pro úplnost uvádím, že v kotelně se topí uh-

lím a největší podíl na palivech má hnědouhelný hrubo-

prach. A co se týče zemního plynu, ten Nýrská teplárna 

vysoutěžila v roce 2021 s fixací do roku 2024. To jen 

pro úplnost a vysvětlení proti kolujícím dezinformacím, 

které v našem městě kolovaly před volbami. 

Nové fasády 

Na konci roku 2020 začala rekonstrukce bytového domu 

číslo popisné 637, který se nachází v Klatovské ulici. 

Došlo k celkové rekonstrukci čtyř bytových jednotek 

včetně výměny všech oken a k novým rozvodům sítí po 

celém domě. Během letních měsíců letošního roku se 

ještě uskutečnila oprava a výmalba fasády. V současné 

chvíli je bytový dům kromě střešní krytiny kompletně 

zrekonstruovaný. Po rekonstrukci střešní krytiny, která 

proběhla v roce 2019, má nový kabátek také Základní 

umělecká škola Hanuše Steina. Současně prošla úpra-

vou také přilehlá zahrada.  

V době vegetačního klidu bude probíhat kácení nebez-

pečných vzrostlých stromů v areálu Duhové školky, 

školky v Palackého ulici a v Pastelkové škole. 

Smrky a borovice jsou nebezpečné, usychající, padají 

z nich suché větve a hrozí úrazy nejen dětí pohybují-

cích se ve zmíněných areálech. 
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Most v Bystřici 

(red) 

Lokalita „U Hřiště“ Ulice Boženy Němcové 

Aktuálně 

(red) 

(red) 

V uplynulém měsíci jsem opakovaně zaznamenala otáz-

ku, proč se nic neděje na uzavřeném mostu v Bystřici. 

Ono to není tak úplně pravda, že by se nic nedělo. 

V předchozích číslech Nýrských novin jsme informovali 

o tom, že most je hojně využíván zemědělskou techni-

kou, a z toho důvodu musí být rozšířen. V rámci rekon-

strukce tak došlo k odbourání a začištění opěr ve stano-

vené výšce tak, aby mohlo být provedeno hlubinné zalo-

žení na mikropilotách (mikropilota je druh štíhlého prv-

ku hlubinného založení, který umožňuje kromě tlako-

vých sil přenášet do základové půdy i síly tahové), ka-

menná křídla byla vybourána a byla vystavěna nová 

samostatně dilatující úhlová křídla. Právě z důvodu tuh-

nutí a tvrdnutí nově vystavených křídel nebylo možné 

ihned pokračovat v pracích. Další komplikací se 

v současné době stává dodávka potřebného materiálu. 

Nicméně všichni zúčastnění vynakládají veškeré úsilí, 

aby most byl ve stanoveném termínu opět otevřen. 

Jistě jste si při svých procházkách všimli, jak se rozrůstá 

zástavba v lokalitě „U Hřiště“. V současné době je vy-

dáno celkem 30 stavebních povolení. Na všech parce-

lách se stavebním povolením probíhají stavební práce, 

někteří teprve začínají bagrováním, vyléváním základů 

či základové desky, jiní staví krovy a pokrývají střechy, 

další již pracují na interiérech domu. Ti, kteří s pracemi 

začali mezi prvními, jsou těsně před stěhováním, nebo 

už dokonce bydlí. I zde se vlastníci potýkají s dlouhou 

dodací lhůtou objednaného materiálu. 

 

Koupaliště 

Letošní sezona na koupališti byla zahájena 11. června. 

Počasí nám přálo, a tak bylo koupaliště otevřeno       

70 dní a navštívilo ho více jak 17 000 návštěvníků, což 

je o 5 tisícovek více než v minulé sezoně, která byla 

však ovlivněna covidovou pandemií. Nejnavštěvova-

nějším dnem byl čtvrtek 4. srpna, kdy si k nám cestu 

našlo 1 029 plavců. Po deštivém konci srpna jsme se 

rozhodli koupaliště otevřít ještě na začátku září a po-

slední možností na koupání byla neděle 4. září. Všem 

návštěvníkům děkujeme a budeme se těšit na setkání 

v příštím roce.  
Martin Šmíd                 
vedoucí sportovišť 

Muzeum Královského hvozdu 

Příjezd čs. legionářů do Nýrska 
V souvislosti s příjezdem „Legiovlaku“ (vlaku československých legio-

nářů) do Nýrska, který je naplánován na úterý 15. listopadu 2022, pro-

běhne od soboty 15. října 2022 do neděle 20. listopadu 2022 v Muzeu 

Královského hvozdu v Nýrsku vzpomínková výstava věnovaná historii 

čs. legií v období první republiky. Pro další informace sledujte na naše 

facebookové stránky (https://www.facebook.com/muzeumnyrsko)          

a stránky Československé obce legionářské (https://www.csol.cz/

legiovlak). 
D. Liebermann 
Muzeum Královského hovzdu  

V současné době probíhá již opakovaně zmiňovaná re-

konstrukce kanalizace v ulici Boženy Němcové. Vzhle-

dem k tomu, že výkopy jsou hluboké 4 - 4,5 metru, jsou 

opakovaně prováděny kontroly BOZP, aby nedošlo      

k žádnému pochybení a možnému nebezpečí úrazu. 

Město Nýrsko děkuje všem obyvatelům této lokality za 

jejich vstřícnost, díky níž nemusel být řešen žádný zá-

važný problém. 

https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Hlubinn%C3%A9_zalo%C5%BEen%C3%AD&action=edit&redlink=1
https://www.facebook.com/muzeumnyrsko
https://www.csol.cz/legiovlak
https://www.csol.cz/legiovlak
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ZŠ Školní ulice 

Armáda ČR - naši noví partneři 

S novým školním rokem jsme se po letech rozhodli uči-

nit první krok ke spolupráci s Armádou ČR a na zákla-

dě zájmu a reakcí našich žáků můžeme konstatovat, že 

tohoto rozhodnutí vůbec nelitujeme. Zapojili jsme se do 

projektu POKOS (Příprava občanů k obraně státu) 

KVV Plzeň, jehož primárním cílem je zábavnou a inter-

aktivní formou představit ozbrojené síly a Armádu ČR, 

informovat o jejich poslání, současné činnosti, výcviku, 

výstroji či výzbroji. Tuto aktivitu můžeme chápat i ja-

ko cestu, kterou je možné žákům i pedagogům předávat 

i méně známé informace, ke kterým by se jinak nedo-

stali. Problematika obrany státu je zařazena v rámco-

vých vzdělávacích programech pro základní i střední 

vzdělávání. Tento krok vychází z Koncepce přípravy 

občanů k obraně státu, kterou vláda schválila dne       

16. ledna 2013 svým usnesením č. 38. Obsah přípravy 

občanů k obraně státu je začleněn do vzdělávacích ob-

lastí „Člověk a jeho svět“, „Člověk a společnost“          

a "Člověk a zdraví". Výuka zmíněné oblasti by měla    

u žáků vytvářet pozitivní hodnotový systém opřený      

o historickou zkušenost a ovlivňovat jejich postoje       

v oblastech obrany státu a ochrany fyzického i duševní-

ho zdraví, životů, životního prostředí a majetku při růz-

ných rizikových situacích a mimořádných událostech 

vojenského charakteru. Příprava občanů k obraně státu 

je zaměřena zejména na zdravotnickou přípravu, přípra-

vu k civilní ochraně,  přípravu k sebeobraně a vzájemné 

pomoci v krizových situacích vojenského i nevojenské-

ho charakteru. Žáci a studenti by v rámci vzdělávání     

a výchovy měli získat základní informace o současném 

bezpečnostním prostředí, o výhodách a závazcích vy-

plývajících z členství ČR v mezinárodních bezpečnost-

ních a politicko-vojenských organizacích, o principech 

obrany státu a o úloze ozbrojených sil ČR při zajišťová-

ní obrany státu a při řešení krizí nevojenského charakte-

ru. Zároveň se seznámí s povinnostmi, které jim, jako 

občanům ČR, ve vztahu k obraně státu vyplývají ze 

zákonů. V rámci „Dne s Armádou ČR“ jsme se potkali 

s velmi sympatickými zástupci armády, kteří měli pro-

fesionální a velmi hezký vztah k dětem, a zároveň se 

žáci aktivní formou seznámili s výstrojí našich vojáků, 

vyzkoušeli si prakticky některé formy první pomoci, 

vyslechli velmi zajímavé informace o účasti našich vo-

jáků na zahraničních misích, dozvěděli se, jak se chrá-

nit při útoku nebo ohrožení chemickými zbraněmi, 

mohli si prakticky vyzkoušet střelbu na cíl a přístupná 

jim byla i vojenská technika před školou.  

Děti si uvědomily, že máme opravdu vojenské profesio-

nály, kteří jsou připraveni v případě potřeby pomoci     

a třeba i položit život při obraně naší vlasti. Věříme, že 

tato akce nebyla poslední a že naše spolupráce 

s Armádou ČR bude i nadále pokračovat. 

Alena Linhartová 
ředitelka školy 

Základní škola ve Školní ulici v letošním roce přivítala celkem 33 prvňáčků, kteří byli rozděleni  

do dvou tříd, I. A a I. B.  

Přejeme jim, aby se jim ve škole líbilo a měli samé pěkné známky. 

I. A I. B 
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Hudební léto 

Městské kulturní středisko 

Výstava „20 let od povodní“ 

(red) 

Mnoho z vás se zajisté pravidelně účastnilo koncertů na 

náměstí již v minulém roce. I v letošním roce pro vás 

Městské kulturní středisko Nýrsko připravilo hned čtyři 

hudební večery. Ten první se konal 10. června, kdy se 

uskutečnil koncert, který byl dva roky odkládán 

z důvodu covidové pandemie. Na pódiu se vystřídala 

rocková kapela Lord, v jehož sestavě působí i nýrský 

občan Tibor Ďurica, a následně patřilo pódium českému 

kytaristovi, zpěvákovi a skladateli Miloši Dodo Doleža-

lovi, který se proslavil také jako frontman skupiny Vi-

tacit. V polovině července svou show rozproudil zapl-

něné náměstí český rockový zpěvák Václav Noid Bárta, 

jemuž předcházel koncert rockové skupiny Nora 

z Domažlicka. Další hudební večer v podobě DJ párty 

s DJ Radkem byl naplánován na pátek 19. srpna, tady 

však do programu vstoupila nepříznivá předpověď po-

časí a akce byla zrušena. Návštěvníci koncertů však      

o repertoár DJ Radka zcela nepřišli, jelikož jemu patřilo 

pódium na závěr každého hudebního večera. Lidé se 

tak mohli těšit na první zářijový pátek, kdy bylo na pro-

gramu vystoupení profesionálního uskupení ještě ama-

térských muzikantů v představení kapely Fousy, jejichž 

široký repertoár potěšil ucho každého posluchače. Na 

úplný závěr letošního hudebního léta vystoupila skupi-

na Brouci band – The Beatles revival, která patří 

k úplné špičce na poli Beatles revivalových skupin, ma-

jí totiž skladby nastudované s dokonalou přesností. 

Zvukovou stránku doplňovala zcela autentická pódiová 

show, ve které používají originální nástroje a dobovou 

zvukovou aparaturu. Jejich kopie kostýmů ještě více 

umocnila naprosto dokonalý zážitek z vystoupení.  

Všechny hudební večery se uskutečnily za podpory Pl-

zeňského kraje. 

Dne 1. srpna byla v Nýrsku slavnostně zahájena výsta-

va „20 let od povodní“ dokumentující ničivé povodně 

v Nýrsku v roce 2002, kterou zahájil starosta města Mi-

loslav Rubáš. Zahájení se zúčastnil také farář Ryszard 

Potęga a zástupce nýrských hasičů Jiří Hošťálek. Byli 

jsme potěšeni, že na zahájení byli dále přítomni jak zá-

stupci města, tak i nýrští občané. Výstava probíhala do 

pátku 16. září, panely s fotografiemi byly umístěny za 

příznivého počasí venku v prostoru mezi infocentrem   

a městským úřadem. Zdokumentovaná místa byla seřa-

zena po proudu řeky od hráze vodní nádrže Nýrsko až 

po Bystřici nad Úhlavou. Kromě jiného bylo možné 

vidět nýrské jezy, lávky a mosty. Jednou ze zajímavostí 

byla například stržená lávka za městským úřadem.        

K historickým fotografiím byly pořízeny fotografie stej-

ných míst ze současnosti, aby bylo možné porovnávat 

povodňový stav s aktuální situací. Výstavu připravoval 

tým městského kulturního střediska necelé dva měsíce, 

údaje o povodních byly získány na konzultaci s Václa-

vem Kinským z Povodí Vltavy s. p. Historické fotogra-

fie na výstavu zapůjčil Pavel Mráz, Městský úřad Nýr-

sko a Povodí Vltavy s. p. Prostřednictvím Nýrských 

novin byli osloveni také nýrští občané, zda by chtěli 

přispět svými fotografiemi. Se svým fotoalbem se zapo-

jila Blanka Hošťálková, Vladěna Klímová a z klubu 

zahrádkářů přispěla Marie Malá. Výstavu navštěvovali 

nejen místní občané, rodiny s dětmi, pamětníci, školy, 

školky, ale i z řad turistů přicházel velký ohlas, dožado-

vali se informací o konkrétních místech, což pro nás 

bylo tou největší odměnou. Myslíme si, že podle reakcí 

návštěvníků se výstava podařila, a zbývá jen doufat, že 

se povodně a podobné živelné katastrofy v budoucnu 

Nýrsku vyhnou a budeme chystat výstavy veselejšího 

rázu.  

Linda Neumayerová, Leona Kalná  
IC Nýrsko 

Uzávěrka pro zasílání příspěvků je v pátek 21. října. Své příspěvky 

zasílejte na adresu nyrskenoviny@mestonyrsko.cz.  

V případě jakéhokoliv dotazu využijte telefonní číslo 724 432 756. 
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Městské kulturní středisko 

Johannes Gutenberg a první tištěná kniha 

Když 30. září 1452, tedy před 570 lety, Johannes Gu-

tenberg vytiskl první latinskou Bibli, spatřila světlo svě-

ta první tištěná kniha v Evropě.  

Evropa do poloviny 15. století znala a používala jen tzv. 

deskotisk. Šlo o velmi složitou metodu, při níž musel 

být nejprve do zvláštní dřevěné desky vyřezán celý text 

nebo obraz a teprve potom mohlo být dílo rozmnoženo. 

Vzhledem k tomu, že pro každou stránku vznikala uni-

kátní matrice, byl celý proces velmi pracný                     

a zdlouhavý. Johannes Gensfleisch, řečený Gutenberg, 

přišel s nápadem sestavit matrici z písmových kuželek. 

Jednotlivé písmové kuželky se pak daly znovu podle 

představy a potřeby přestavět a použít na tisk jiného 

textu.  

Pravdou je, že sestavování tiskových podkladů, kde by-

ly jednotlivé znaky vyřezány ze dřeva, bylo již od       

11. století používané v Číně. Ale tamní tiskaři neznali 

tiskařský stroj. Gutenberg o čínské tiskařské technologii 

neměl, a vlastně ani nemohl mít tušení.  

Příběh první knihy 

Gutenberg byl původní profesí zlatník a brusič drahoka-

mů a zrcadel. Často se říká, že předchozí zkušenost mů-

že stát za zrodem nové převratné myšlenky. Nejspíš 

tomu tak bylo i u Gutenberga, který na základě práce     

s puncovními razidly a pečetními typáři dostal nápad 

odlévat jednotlivá písmena z kovu a vsadit je do tiskař-

ské matrice. 

Není úplně známo, kdy přesně Gutenberg začal s novou 

technologií tisku experimentovat, nicméně nejstarší do-

chovaný tisk Johanna Gutenberga pochází ze začátku 

roku 1448. Jednalo se o jednolistový kalendář Alma-

nach auf das Jahr 1448. Aby se Gutenberg uživil, tiskl 

zpočátku kalendáře, odpustkové listy a učebnice latiny, 

které neměly většinou více než 28 stran textu. 

Nejspíš někdy začátkem roku 1450 se Gutenberg začal 

připravovat na realizaci svého vrcholného díla, vydání 

latinské Bible. Jednalo se o rozsáhlý a nákladný projekt     

s nejistým výsledkem, na jehož samostatnou realizaci 

neměl Gutenberg dostatek finančních ani materiálních 

prostředků.  

Roku 1450 a 1452 si Gutenberg vypůjčil od bohatého 

mohučského obchodníka Johanna Fusta dvakrát 1 600 

guldenů s šestiprocentním úrokem. Půjčka měla sloužit 

na nákup technických prostředků a dovybavení Gu-

tenbergovy knihtiskařské dílny. Gutenberg byl přesvěd-

čen, že už prodejem 50 výtisků bude schopen půjčku 

splatit. I díky tomuto obchodnímu spojení si letos připo-

mínáme výročí, kdy 30. září 1452 spatřil světlo světa 

první výtisk tzv. Gutenbergovy Bible. Měla celkem       

1 282 stran s tím, že na jedné straně bylo vždy 42 řádků 

textu. Jednalo se o historicky první knihu, jež byla vy-

tištěna na knihtiskařském stroji. Během následujících tří 

let bylo vytištěno celkem 180 exemplářů. Většina byla 

vytištěna na papír, ale 30 knih z celkového nákladu bylo 

vytištěno na pergamen. Pergamen byla speciálně zpra-

covaná kůže z ovcí, koz, telat anebo ještě nenarozených 

jehňat. Cena takové knihy byla až dvacetkrát vyšší než 

u tisku na papír. 

Do dnešních dní se dochovalo celkem 51 výtisků Gu-

tenbergovy Bible. Až do počátku 19. století se jeden     

z pergamenových výtisků nacházel i v knihovně Nostic-

kého paláce v Praze. Za doposud nevyjasněných okol-

ností se ztratil a dnes jej přechovává Huntington Library 

v kalifornském San Marinu. 

Osud Johannese Gutenberga 

Vraťme se ale k poněkud smutnému životnímu příběhu 

Johannese Gutenberga. I když za své dílo sklízel obdiv 

a uznání, nepřineslo mu zasloužené bohatství a klid pro 

další práci. V roce 1455 jej jeho obchodní partner Fust 

obvinil, že zapůjčené prostředky využil v rozporu s pů-

vodní dohodou. Gutenberg spor prohrál a přišel nejen    

o dílnu a vybavení, ale i o většinu vytištěných knih. No-

vým správcem knihtiskařské dílny se z rozhodnutí Jo-

hanna Fusta stal Petr Schöffer. Z historických pramenů 

vyplývá, že se Gutenberg vrátil do domu svých rodičů, 

kde nejspíš založil novou tiskárnu. Závěr života pak 

strávil na dvoře mohučského arcibiskupa Adolfa II. Na-

savského, kde 3. února 1468 zemřel. 

Odkaz Johannese Gutenberga 

Mohlo by se zdát, že odkaz Johannese Gutenberga kon-

čí jeho slavnou Biblí. 
pokračování na str. 8 

https://wikisofia.cz/w/index.php?title=Johann_Fust&action=edit&redlink=1
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Městské kulturní středisko 

Klub seniorů 

pokračování ze str. 7 

Spolky 

Je toho však mnohem více. Říká se, že se při konstrukci 

svého knihtiskařského lisu nechal inspirovat v té době 

již technicky dokonalým vinařským lisem. Vymyslel     

a vyrobil ruční licí strojek na písmena a při odlévání 

jednotlivých písmen jako první na světě použil tzv. lite-

řinu, tedy slitinu olova, cínu, antimonu a vizmutu, jež se 

jen  s drobnými změnami při tzv. horké sazbě používá 

dodnes. Unikátní a ve své době převratné bylo i složení 

jeho nové tiskařské barvy složené ze suspenze sazí        

a lněné fermeže, tedy tiskařské černi. 

Celá řada učňů, kteří působili v jeho dílně, odešla do 

dalších významných evropských měst a díky nim přesta-

la být technologie knihtisku tajemstvím jedné tiskárny. 

Do konce století bylo více než 1 100 knihtiskařských 

dílen ve více než 250 evropských městech. Zajímavostí 

je, že první českou knihou byla Kronika trojánská, vy-

daná v Plzni již na přelomu roku 1467/1468. Podle sou-

časných poznatků bylo do konce roku 1500, tedy 32 let 

po Gutenbergově smrti, vytištěno 26 550 knižních jed-

notek. Při průměrném nákladu 300 otisků se dostaneme 

na 8 milionů knih celkem. S určitou nadsázkou můžeme 

říci, že Johannes Gutenberg stál na začátku jedné z prv-

ních informačních explozí v Evropě. 

Speciální pozvánka do nýrské knihovny 

Pro návštěvníky naší knihovny máme po omezený čas 

k vidění faksimile Gutenbergovy Bible. Faksimile 

je velice přesné napodobení originálu, většinou starých 

tisků nebo rukopisů. Přijďte se podívat. Za zapůjčení 

děkujeme Pavlu Mrázovi. 

Září je tady a náš Klub seniorů se opět rozjel, jak jinak 

než ve velkém pracovním duchu. 

První schůzka byla informativní, abychom si ujasnili, co 

nás čeká a nemine. Další středu jsme si po dvouměsíční 

pauze opět procvičili naši paměť ve vědomostním kví-

zu. Týkal se jak všeobecných znalostí, tak i znalostí      

o našem městě. O legraci nebyla nouze, tak už to prostě 

u našich kvízů chodí. V tento den byl také pozván pan 

Malát z kotelny, který nás odborně informoval o topné 

situaci v našem městě. Poté co dohovořil, se slova ujal 

pan starosta, který doplnil povídání pana Maláta o další 

informace a zodpověděl dotazy, které měly seniorky na 

srdci. Naše další setkání bylo netypické, a to 1. října na 

„Nýrském stromosázení“.  

Leona Kalná 

Městské lesy 

Stromosázení 

Dne 1. října se uskutečnilo první stromosázení 

v nýrských městských lesích v lokalitě nad bývalou drů-

bežárnou. Paseka, která vznikla po vytěžení stromů na-

padených lýkožroutem smrkovým, měla rozlohu 0,13 ha 

a bylo na ni vysázeno 1 050 kusů sazenic buku. 

Sázení se zúčastnilo okolo čtyř desítek obyvatel Nýrska 

a okolí. Tento velký zájem občanů organizátory akce 

mile překvapil. 

Tato akce přispěla ke znovuobnovení městských lesů 

poškozených kůrovcovou kalamitou. Zároveň byla také 

charitativní. Za každý zasazený stromek městské lesy 

přispějí Karolínce (pětileté holčičce, která se narodila     

s velkým postižením) 5 korun, což představuje finanční 

příspěvek ve výši 5 250 korun, který bude ještě  navýšen 

finančním darem od  města Nýrska. Organizátoři ještě 

jednou velice děkují všem účastníkům prvního 

„Nýrského stromosázení“ za pomoc. Další stromosázení 

proběhne v sobotu 15. října, tentokrát v lokalitě Blata. 

Více informací o Karolínce naleznete na facebooku 

„Život pro Karolínku“. 

  
Miroslav Sloup 
lesní hospodář 

Petr Vaňkát  
knihovník 

https://www.facebook.com/%C5%BDivot-pro-Karol%C3%ADnku-108442868246722/
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Sport 

Pouť a posvícení v Nýrsku 

(red) 

Reining 

Velkého úspěchu na mistrovství České republiky      

v reiningu dosáhla Emma Dagoury, která si domů 

do Nýrska přivezla krásné druhé místo.  

Čím je tvá disciplína reining specifická? 

„Je to královská disciplína ve westernovém jezdeckém 

sportu a říká se jí tak proto, že je technicky nejtěžší. 

Jednoduše řečeno, je to „westernová drezura“, kam se 

přenesly jednotlivé manévry, které simulují práci kov-

bojů s dobytkem.“ 

Jak dlouho se reiningu věnuješ? 

„Jezdit reining pod vedením Jitky Mertové jsem začala 

přibližně před třemi lety, ale závodní licenci jsem si 

udělala tento rok a spolu s mým koněm závodíme svoji 

první sezonu.“  

Kolikrát týdně trénuješ? 

„S koňmi trávím každý den. Někdy jedu na vyjížďku, 

jindy trénuji ze země a minimálně třikrát týdně trénuji  

v sedle v hale. Jelikož v Dubové Lhotě, kde mám ustá-

jené koně u mé tety, je skokový povrch, musíme na rei-

ningový trénink v sezoně minimálně jednou týdně jezdit 

do Roupova, kde je v hale speciální povrch pro tuto dis-

ciplínu.“  

Může tuto disciplínu jezdit jakýkoliv kůň nebo jsou 

specifické požadavky na něj? 

„Teoreticky si myslím, že pravidla nevylučují jakéhoko-

liv koně, ale v praxi jsou k tomu určena americká ple-

mena, jako je například American Quarter horse, Appa-

loosa, American Paint Horse…Tyto koně jsou dále 

šlechtěni na linie pro určitou diciplínu, jako je reining, 

cowhorse, allround…  Můj kůň Olík je americký Quar-

ter Horse. Kůň tohoto plemene je mohutný, ale zároveň 

hbitý, pracovitý a ochotný kůň. Jeho název vystihuje 

účel, ke kterému byl dříve využíván: sprinter v dostizích 

na čtvrt míle.“ 

Jaké jsou tvé plány do budoucna a jakého cíle bys 

chtěla dosáhnout? 

„Pokud nám bude přát zdraví a budou k tomu vhodné 

podmínky, ráda bych znovu splnila kvalifikaci a opět se 

v příštím roce zúčastnila mistrovství ČR pod hlavičkou 

ČJF (České Jezdecké Federace) s koněm Olíkem (HH 

Oliver Olena). A pokud půjde vše, jak má, ráda bych se 

s ním vydala v příští sezoně na závody i do Německa. 

A do budoucna bych se také ráda věnovala práci 

s mladými koňmi, protože nám ve stáji vyrůstá půlroční 

klisnička Foxy (Peppy’s Smart Fox), která má po rodi-

čích velké předpoklady do sportu.“ 

Děkuji za rozhovor. 

O nýrské pouti a posvícení se v Nýrských novinách 

opakovaně psalo. Ale protože se každoročně občané 

obracejí na městský úřad s dotazem, kdy bude, neškodi-

lo by připomenout si některé skutečnosti, data a kousek 

historie. 

Ve většině měst a vesnic probíhají během roku pouť     

a posvícení. Obojí se vztahuje ke kostelu, který se 

v dané obci nachází. V Nýrsku se pouť a posvícení 

vztahuje ke kostelu svatého Tomáše. 

Pouť př ipadá na den svátku křesťanského světce 

podle liturgického kalendáře, kterému je kostel zasvě-

cen. V případě sv. Tomáše tedy 3. července. Posvícení 

je den posvěcení (vysvěcení) kostela. Obyčejně po do-

stavbě, nebo rozsáhlé rekonstrukci, kdy se začal použí-

vat pro bohoslužebné účely. V toto výročí farnost pořá-

dá slavnost, která je v Čechách nazývána posvícením, 

na Moravě se nazývá hody a na Slezsku krmáš. 

Aby to nebylo s posvícením tak jednoduché, zkompli-

koval to v roce 1786 císař Josef II., který nařídil, že se 

posvícení budou slavit třetí neděli v říjnu. Císaři se moc 

nelíbilo, že se každou chvíli někde slaví, a tudíž nepra-

cuje. 16. 10. má svátek Havel, a proto se pro posvícení 

vžil často používaný termín havelské nebo také císařské 

posvícení. V roce 1918 se společně se vznikem republi-

ky oživila svatováclavská tradice, a tak v některých 

vsích zavedli posvícení svatováclavské. 

Poslední variantou je, že se občané, zastupitelé dohod-

nou na nějakém termínu. Často se to děje tam, kde není 

znám datum posvěcení kostela, což je případ Nýrska    

a kostela sv. Tomáše. Pak se ovšem může stát, že da-

tum posvícení je stanoven podle potřeby a není každý 

rok stejný. V Nýrsku je to obyčejně druhou neděli 

pokračování na str. 10 

Zajímavosti 
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Zajímavosti 
pokračování ze str. 9 

v říjnu. Protože se jedná o oslavu vysvěcení místního 

kostela, můžete se v něm v neděli od 8 hodin zúčastnit 

mše.  

Nedělní posvícenské zvyky a tradice 

V neděli se po slavnostní mši hodovalo. U bohatě pro-

střených stolů se scházely rodiny včetně vzdálených 

příbuzných, přátelé a sousedé. Platilo, že čím více hostů 

přijalo pozvání, tím větší to byla pocta pro hospodyni. 

Hosté s domácími probírali u stolu úrodu, počasí, novin-

ky ze vsi a také se dohazovalo. Bylo běžné, že se o po-

svícení domluvilo hodně sňatků a konala se řada zá-

snub. Na rozloučenou dostávali hosté bohatou výslužku 

– a posvícenské koláče na to byly ideální! 

Večer bývala v hospodě taneční zábava, která se často 

protáhla až do ranního kuropění. 

Posvícenské menu 

Posvícenský nedělní oběd byl nejbohatší v celém roce    

a dostatek jídla včetně masa měli na stole i chudí.        

„V 18. a 19. století se jedla polévka, různé druhy masa 

včetně tučné husy, zabijačkové dobroty, knedlíky, zelí, 

smetanové omáčky a nesměla chybět spousta koláčů      

a hodně piva, ve vinařských oblastech víno.“ 

Posvícenské koláče 

Koláče se pekly ve velkém, protože jednak byly potřeba 

na roznášku při zvaní, jednak se podávaly jako sladká 

tečka po opulentním obědě a také se rozdávaly hostům 

jako výslužka. 

„Nejčastěji bývaly kulaté, ale i čtvercové i obdélníkové 

na plech, tzv. německé, svazované, různě splétané a stá-

čené, velké i malé, s náplní makovou, tvarohovou, povi-

dlovou, hruškovou, jablečnou, ořechovou, různě zdobe-

né, s drobenkou i bez.“ V Čechách jsou nejznámější 

velké chodské koláče, hlavně díky své typické výzdobě 

tvořené pracnými vzory, na Moravě valašské frgále. 

V Čechách platilo nepsané pravidlo, že čím menší kolá-

ček, tím slavnostnější. Ty posvícenské mívaly               

v průměru 6–10 cm, bezkonkurenčně nejmenší byly 

svatební s průměrem okolo 2 cm. A jedna perlička na 

závěr. V nýrské kronice z roku 1951 máme následující 

zápis: 

„21. října konána v Nýrsku první pouť, kterou se svole-

ním biskupského ordinariátu v Budějovicích pořádal 

místní farní úřad na oslavu 600. výročí založení kostela 

sv. Tomáše. Došlo k omylu, neboť kronikářské a archi-

vální záznamy uvádějí rok založení 1352 (první listina). 

Na sportovním hřišti bylo hojně zábavních podniků, ve 

městě stánky s cukrovím apod.“ 

Článek vznikl ve spolupráci s panem Mrázem, kterému 

tímto děkuji. 

Petr Vaňkát 
knihovník 

Inzerce 

https://living.iprima.cz/bydleni/kuchyne/drobenka-pomer-recept-kolac
https://www.czechspecials.cz/recepty/moucniky/zdobeny-chodsky-kolac
https://www.czechspecials.cz/recepty/moucniky/zdobeny-chodsky-kolac
https://fresh.iprima.cz/pravy-valassky-frgal
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Inzerce 
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správnost jednotlivých příspěvků ručí autor, za obsahovou stránku inzerátů zadavatel.  

Inzerce 

KADEŘNICTVÍ 

Martin Kovářík 

732 168 711 

Každý čtvrtek pánské a dětské stříhání bez objednání  

od 13.00 - 18.00 hodin. 

Pondělí - pátek otevírací doba dle objednávek. 
Prap. Veitla 66, Nýrsko 
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pokračování na str. 12 
Karel 

(red) 

Pozvánky na akce 
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Pozvánky na akce 


