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HISTORIE 

    Nýrsko leželo na obchodní stezce z Čech do Bavorska. Z čeho především mu tedy plynulo Nýrsko leželo na obchodní stezce z Čech do Bavorska. Z čeho především mu tedy plynulo Nýrsko leželo na obchodní stezce z Čech do Bavorska. Z čeho především mu tedy plynulo Nýrsko leželo na obchodní stezce z Čech do Bavorska. Z čeho především mu tedy plynulo 
bohatství?bohatství?bohatství?bohatství?    Vybírání cla a mýta 

    Seřaď Seřaď Seřaď Seřaď chronologicky jména rodů, které se v Nýrsku vystřídaly:chronologicky jména rodů, které se v Nýrsku vystřídaly:chronologicky jména rodů, které se v Nýrsku vystřídaly:chronologicky jména rodů, které se v Nýrsku vystřídaly:    

2 Páni z Janovic 
1 Rožmberkové 
3 Kocovští z Dobrše 

Historicky bylo Nýrsko rozděleno na dvě části. Které?Historicky bylo Nýrsko rozděleno na dvě části. Které?Historicky bylo Nýrsko rozděleno na dvě části. Které?Historicky bylo Nýrsko rozděleno na dvě části. Které?    

a) Horní Nýrsko bylo v blízkosti kostela sv. Tomáše a příslušelo hradu Pajrek 

b) Dolní Nýrsko patřilo k bystřickému panství 

    Přiřaď data k jednotlivým důležitým událostem:Přiřaď data k jednotlivým důležitým událostem:Přiřaď data k jednotlivým důležitým událostem:Přiřaď data k jednotlivým důležitým událostem:    

1) 1558 A) Do města je přivedena železnice. 

2) Konec 16. století B) Jan Koc z Dobrše spojuje obě Nýrska v jednu obec. 

3) Polovina 19. Století C) Město získává právo dvou výročních a jednoho týdenního trhu. 

4) 1876 D) Období rozkvětu továren. 

5) 19. století E) Nýrsko je sídlem okresního soudu. 

6) 20. století F) Je založena Okula Nýrsko. 

Řešení: 1B, 2C, 3E, 4A, 5D, 6F 

Nýrsko je pro národní dějiny důležité rokem 1467. CoNýrsko je pro národní dějiny důležité rokem 1467. CoNýrsko je pro národní dějiny důležité rokem 1467. CoNýrsko je pro národní dějiny důležité rokem 1467. Co    se tehdy stalo?se tehdy stalo?se tehdy stalo?se tehdy stalo?    Proběhla bitva u Nýrska, kdy 
Racek Janovský z Pajreku porazil křižáky poslané papežem a vyhnal je z Čech.    

KOSTEL SV. TOMÁŠE 

Tento kostel, vystavěný kolem poloviny 14. století, byl kostelem farním. Vysvětli, co to Tento kostel, vystavěný kolem poloviny 14. století, byl kostelem farním. Vysvětli, co to Tento kostel, vystavěný kolem poloviny 14. století, byl kostelem farním. Vysvětli, co to Tento kostel, vystavěný kolem poloviny 14. století, byl kostelem farním. Vysvětli, co to 
znamená.znamená.znamená.znamená.    
Ke kostelu patřila fara, kde sídlil farář. Kostel byl hlavním kostelem farnosti.    

Kostel je zajímavý mohutnou věží. K čemu sloužila?Kostel je zajímavý mohutnou věží. K čemu sloužila?Kostel je zajímavý mohutnou věží. K čemu sloužila?Kostel je zajímavý mohutnou věží. K čemu sloužila?    

a) náhrada chybějící sýpky    

b) úkryt obyvatel v případě nebezpečí    

c) lázně pro kněze    

    Zařízení kostela není původní. Odkud pochází?Zařízení kostela není původní. Odkud pochází?Zařízení kostela není původní. Odkud pochází?Zařízení kostela není původní. Odkud pochází?            Ze zrušeného filiálního kostela Čtrnácti svatých 
pomocníků, který byl zbořen v roce 1973.        
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