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Hasičky z Bystřice byly
doma nejlepší

Děti musely na hasičské soutěži v Nýrsku předvést různé dovednosti.

V měsíci dubnu se konaly dvě hasičské soutěže. První z nich byla soutěž
pro tříčlenná družstva dětí, která proběhla v areálu Základní školy ve Školní
ulici v sobotu 16. 4. 2011. I když celý týden propršel, v den soutěže sice sluníčko moc nesvítilo, bylo pod mrakem, déšť naštěstí z oblohy nepadal. Původně měly být tři kategorie pro děti 1. až 4. ročníku základních škol, pro 5.
až 7. třídu a poslední pro 8. a 9. třídu. Nakonec však ještě přibyla kategorie
předškoláků. Nejmenších účastníků sice nebylo mnoho, ale přesto se snažili ze všech sil předvést vše, co se zatím naučili. Nakonec zvítězilo družstvo
z Běšin, následované Nýrskem I a Kdyní. V I. kategorii se mezi 28 družstvy
stalo nejlepším družstvo z Horšovského Týna, za nimi byla Bystřice I a na
bronzové příčce Nýrsko II. Prostřední kategorii ovládl Lomec, následovaný
Bystřicí II a Dlažovem I. Mezi 27 družstvy ve skupině se museli hodně snažit, aby vybojovali tato umístění. A v kategorii nejstarších byly nejlepší hasiči
z Bystřice, před kolegy z Chodské Lhoty a Týnce. Putovní pohár si tak v tomto roce odnesli Bystřičtí.
A v čem vlastně děti soutěžily? Musely poznávat topografické značky, vyznat se v mapě, uvázat určené uzly, a určit požární prostředky. Také byly zkoušeny z dovedností a šikovnosti, vždyť srazit třeba hadicí kuželky, to jednoduše
pouze vypadá. Soutěžící také museli přelézt po vodorovném laně, zapojit požární útok a zvládnout hadicovou štafetu.
(dokončení na straně 3)

Úvodní slovo
Vážení čtenáři,
začátek května je každoročně spojen s oslavami osvobození
města americkou armádou. V Nýrsku byly dny konce války před 66
lety velmi dramatické a závěrečné
boje si vyžádaly i lidské životy. Je
tak rozhodně co připomínat i za co
být vděční americkým vojákům.
Tento měsíc máme v novinách
hodně úspěšných dětí, které vyhrávaly různé sportovní soutěže
a turnaje. Za pozornost stojí také
vítězství kickboxerky Aleny Holé
nad polskou soupeřkou.
Na straně 4 si povšimněte tradičních zpráv z muzea. Nadšencům, které sdružuje, se nedávno
podařil unikátní objev souboru
středověkých mincí v nedalekém
Strážově.
Věřím, že v květnovém čísle
Nýrských novin najdete i mnoho
dalších zajímavostí.
Bc. Martin Kříž,
redakce Nýrských novin
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INFORMACE
Z RADNICE
Rozdělování dotací na sportovní,
kulturní a společenskou činnost
V únorovém čísle jsme Vás informovali o vyhlašovaných dotačních titulech určených pro sportovní, kulturní
a zájmové organizace působící na území města. Žádosti
bylo možno podávat v termínu do 8. dubna tohoto roku.
V rozpočtu města na rok 2011 byla schválena na tyto účely
částka 1 mil. Kč. I když byla tato částka o 100 % navýšena
oproti roku 2010, nepodařilo se pokrýt požadavky všech
zájemců. Částky do 50 tisíc Kč budou na základě smlouvy poskytnuty v nejbližší době, částky nad 50 tisíc Kč budou v souladu se zákonem o obcích projednány na veřejném zasedání zastupitelstva 13. 6. 2011.
(MěÚ)

Rekonstrukce sociálního zařízení
v kulturním domě
V současnosti se dokončuje rekonstrukce sociálního zařízení v přízemí kulturního domu. Do konce roku 2010 sloužilo jako WC pro veřejnost. Jeho opravou budou splněny hygienické požadavky pro využití domem dětí a mládeže. Náklady jsou hrazeny z prostředků města ve výši cca 170 tis. Kč.
Opravě předcházelo položení nových odpadů od paty domu
do kanalizační sítě, a to včetně napojení svodů okapů. Pokračují také přípravy na vybudování nového veřejného WC
v prostorách autobusového nádraží. V současné době probíhá výběrové řízení na zhotovitele akce, která bude realizována nákladem cca 1,5 mil. Kč v období letních prázdnin. Na
tuto akci získalo město dotaci od Krajského úřadu Plzeňského kraje ve výši 300 tis. Kč.
(MěÚ)
		

Opravy kapliček
Město Nýrsko požádalo v loňském roce prostřednictvím Místní akční skupiny Ekoregion Úhlava, o.s., jejíž je
Město Nýrsko členem ve spolupráci s MAS Cham, Státní
zemědělský intervenční fond o dotaci určenou na obnovu
kulturního dědictví. Jedná se opravy kapliček na Blatech,
v Hodousicích, ve Staré Lhotě a v Bystřici nad Úhlavou
u hasičské zbrojnice. Celkové náklady potřebné na opravu
byly vyčísleny na částku cca 1 901 600,- Kč, vlastní podíl města je ve výši 252 480, - Kč. V současné době probíhají stavební práce tak, aby byly v průběhu května tohoto roku dokončeny. Následovat bude dovybavení interiéru
i opravy stávajícího mobiliáře.
(MěÚ)

Rekonstrukce kapličky na Blatech.
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Pokračující rekonstrukce WC v kulturním domě.

Máme opravovat povrchy
místních komunikací?
S trochou nadsázky je možno si tuto otázku položit
vždy, když se vybuduje na některé z místních komunikací nový povrch. Okamžitě si libují řidiči, chvilku snad
i obyvatelé této ulice. Za pár dnů jsou již většinou spokojeni pouze řidiči. Méně pak už obyvatelé, okamžitě zaznamenají zvýšenou rychlost vozidel v tomto úseku. Co
tedy s tím? Snížení rychlosti zřejmě nebude řešením, kdo
nedodržuje předepsanou padesátikilometrovou rychlost,
zřejmě se nebude trápit ani dodržováním rychlosti snížené. Další možností je umístit na několik míst retardéry. Ale
komu je umístit „pod okna“? Jistě si všichni dovedeme
představit zvuky, které vydává auto při brzdění, co udělají tlumiče při přejezdu a opět nárůst hlučnosti při akceleraci automobilu za překážkou. A při tom je řešení zdánlivě jednoduché, stačí pouze trochu vzájemné ohleduplnosti
a slušnosti. Snad se to podaří i v nově opravené Husově ulici, kudy přicházejí žáci obou škol do školní jídelny,
nově zde bude umístěna školní družina ZŠ ve Školní ulici
a je i místem příjemné procházky směrem k rybníkům.		
Mgr. Ladislav Janoušek

Hasičky z Bystřice...

Půjčky z Fondu rozvoje bydlení

(pokračování ze strany 1)

Po vyhodnocení zájmu o tyto půjčky v předcházejících letech byla pro letošní rok v rozpočtu města schválena částka 300 tis. Kč. V termínu do 8. dubna byly podány dvě žádosti, jedna byla pokryta zcela, druhá pak z 260
tisíc pokrácena na 250 tisíc. Obě dotace budou projednány na veřejném zasedání zastupitelstva města 13. 6. 2011.
(MěÚ)

Uzávěrka textů pro květnové číslo
je 20. května

Ve finále se utkala
nýrská děvčata
Z hasičské soutěže.

Zleva Aneta Kalivodová a Simona Valdmanová.

Ve dnech 24. a 25. dubna se v Nýrsku uskutečnily okresní tenisové přebory mladšího žactva.
V kategorii děvčat se zúčastnilo 8 děvčat (3 Nýrsko,
3 Klatovy, 2 Sušice), a proto mohl být turnaj zařazen do
celostátní termínové listiny. Hrálo se tedy o body do celostátního žebříčku a navíc byly ve hře 4 postupová místa na
oblastní přebor.
Po mnoha desetiletích se ve finále utkala nýrská děvčata. Vítězem a okresním přeborníkem se stala Simona Valdmanová, která porazila Anetu Kalivodovou 6 : 1, 6 : 3.
Obě hráčky se tímto rovněž kvalifikovaly na oblastní přebor do Plzně.
V kategorii chlapců se okresním přeborníkem stal Michal Koranda z Klatov. Nýrský Jakub Novák se 3. místem
rovněž kvalifikoval na oblastní přebor.
Petr Čermák

Musím pochválit všechny soutěžící za jejich snahu a
poděkovat pořadatelů. Zvládnout tolik družstev jistě nebylo jednoduché – mimochodem bylo jich nejvíce za celou
dobu existence této soutěže.
O týden později, 23. dubna, se v Bystřici za nádherného
letního počasí konala Velikonoční soutěž v hasičském útoku Sboru dobrovolných hasičů Bystřice nad Úhlavou. Některé útoky byly výborné, jiné se úplně nepovedly, i přesto se soutěží snažili za všech sil. 1. místo mezi ženami vybojovalo družstvo domácích z Bystřice před Dešenicemi,
3. místo obsadily ženy z Malé Vísky. V kategorii mužů zlato získaly Dešenice, stříbro Malá Víska a bronz Neznašovy.
Pro zpestření ještě proběhla doplňková soutěž v přetahování lanem, kterou vyhrály ženy z Dešenic, za nimi se umístila Malá Víska a po ní Klenová. Nejsilnější muži jsou zřejmě
z Hadravy, protože dokázali porazit i druhé Dešenice a třetí
Bystřici 95+. Bylo to příjemné odpoledne plné dobrých výkonů, setkání přátel a vlastně i zábavy nejen účastníků, ale
i diváků. Prostě prima den.
Jitka Vlková

OD KVĚTNA OTEVŘENA PIVNICE

u hotelu Nová Koruna

u
u
u
u

Venkovní terasa
Dětský koutek
Možnost pořádaní různých „akcí“
(srazy, narozeniny, svatby atd.)
Zdarma k dispozici ohniště
Těšíme se na Vaši návštěvu!
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Z NÝRSKÉHO MUZEA
Plná nůše informací z muzea
Dovolte, abych ji vysypal. Co tam všechno máme?
Tady je něco! Ve čtvrtek 21. 4. Jsme byli dohledávat poklad uložený ve Strážově. To bylo tak. Díky našim spolupracovníkům se nám totiž podařilo zachytit informaci
o náhodném nálezu stříbrných mincí na začátku devadesátých let, kterým se nikdo dále nezabýval. Mince nám nálezce donesl do muzea. Náš numismatik Petr Solej je vyčistil a určil. Jedná se o čtyři groše Václava IV a dva groše
saských knížat Fridrichů z konce čtrnáctého a začátku patnáctého století. Zorganizovali jsme akci, které se zúčastnil
krajský archeolog Dr. Hus, starosta Strážova ing. Rousek
a parta detektorářů, spolupracovníků našeho muzea. Místo předpokládaného uložení pokladu nebylo veliké, ale silně znečištěné všelijakými zbytky staniolu, zátek od piva
a podobně. Už jsme málem ztráceli naději, když se najednou
v jednom místě při kopání objevil slepený štůsek stříbrných mincí. Za chvíli následoval další. Pak další a další.
Celkem jsme nalezli více než dvacet mincí, nález se bude
teprve určovat a zkoumat, ale všechno jsou to pravděpodobně pražské a míšenské groše. I v dějinách města Strážova je to ojedinělá událost. Poklad byl pravděpodobně
uložen v dobách bojů proti králi Jiřímu z Poděbrad. Když
se blížilo vojsko, lidé se báli rabování a tak ukrývali všechny cennější věci. Mohlo se tedy dokonce stát, že majitel
pokladu přišel ve válečné vřavě o život, a tak poklad již
nevyzvedl. Podařilo se to až nám. Po odborném vyčištění
budou určitě mince vystaveny v našem muzeu.
A co je tady dál? Získali jsme posledních 25 kusů knihy Červený Nepomuk. 15 jich uvolníme do prodeje, ostatní schováme pro výjimečné případy. Kdo má zájem, přijďte si do muzea.
Právě se otevírá nová výstava Nejen chladné kameny…
geologie Královského hvozdu. Přehledně zde jsou vidět
všechny geologické pozoruhodnosti našeho kraje, včetně
vzácných nálezů a ukázek minerálů.
A tady z nůše vypadl mezinárodní jízdní řád ČSR pro
rok 1932 - 1933, který nám přinesl pan Uldrych z Ramene
u Strážova. Trochu opotřebovaný, ale krásně zpracovaný.
A dál? No ovšem! Rodina Bošků nám věnovala nábytek z domu, kde bydlel Wilhem Ekstein. To je veliká vzácnost. Budeme moci do něj znovu a lépe instalovat expozici optické továrny. V nejhorším stavu jsou tři židle. Restaurování bude stát bez čalounění 8 – 9 tisíc. Pokusíme se
oslovit nějaké sponzory, aby nám s financováním pomohli.
Poslední informací je, ale ne méně důležitou, že nám
Městský úřad poskytl grant na zaplacení služeb našeho
muzea (topení, voda a elektřina) a také nám dal 9 000,- Kč
na výhodnou koupi kvalitních regálů do našeho depozitáře, kde tak může být naše sbírka přehledně uložena.
Karel Velkoborský, Muzeum Královského hvozdu
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Židovský pohřeb
Jarní sluníčko se opíralo do svahu s Vondrákovic
chalupou. Tonda už byl ze školy doma, od učení ho právě sluníčko vytáhlo na mez za domem. Zkoušel udělat
píšťalku, ale nějak se mu to nedařilo, snad ještě nebylo
v proutku tolik mízy, aby byla kůra vláčná, protože stále praskala. Chvíli pozoroval krtka, který právě usilovně
cosi budoval pod zemí, protože se krtinec každou chvíli pohnul a trochu nadzvedl, jak v něm přibývalo hlíny.
Tahle mez byla pro Tondu nejčastějším místem vysedávání. Bylo odtud vidět na Pajrek, Liščí horu i Havrančenu a sem tam mohl pozorovat i nějaký vůz, který jel
k Nýrsku nebo na opačnou stranu. Byla to zábava se dívat, jak vozkové řídí. Někteří na koně mluvili, jiní pošlehávali bičem nebo pocukávali opratěmi. Někteří nemuseli dělat nic a zvířata šla klidně, jakoby věděla přesně,
kam mají dnes namířeno.
Na horizontu cesty před městem se objevil houf lidí.
To bylo zajímavé. To se moc často nestávalo. Jednotlivec, nebo dva to ano. Tonda hned věděl co je to za lidi,
zvláště když se houf zvětšoval a teď už to byl celý zástup.
Už se vícekrát stalo, že ze svého stanoviště mohl Tonda
pozorovat pohřební průvod, směřující na nedaleký židovský hřbitov. Rakev zhotovená z nových prken svítila v čele průvodu. Co chvíli se průvod zastavil, nosiči se
u már vystřídali a celý průvod chvíli stál. Šel pomalu
a tiše. Kus pod hřbitovem odbočil ze silnice na polní cestu, která vedla k brance hřbitova. Tam se zase na chvíli
zastavil. Lidé přecházeli sem a tam. Tonda zaslechl, že
v houfu někdo něco říká. Když se vydal znovu na cestu,
Tonda viděl, že dále už jdou jen muži. Ženy zůstaly stát
u můstku přes příkop. Ještě v polovině cesty ke hřbitovu
se průvod znovu zastavil, nosiči se zase vystřídali a pak
poslouchali nové mluvení. Asi se modlí, myslel si Tonda,
protože už mohl rozpoznat, že se slova vždy ujímá starý, vousatý pán. Tondu už to několikrát napadlo jít se na
židovský pohřeb podívat, ale ještě nikdy na to nesebral
odvahu. Teď se přikrčil a rozběhl se na kopec, který byl
na vrcholku obehnán hřbitovní zdí. U jižní zdi si všiml
staré plané třešně a rychle se na ni vyšplhal. Mladé listí
ho trochu chránilo, aby nebyl vidět, ale přitom dobře viděl do hřbitova. Tři muži právě vycházeli brankou ven a
odkládali nářadí. Právě asi dokončili kopání hrobu. Viděl na něj. Byl asi uprostřed, blízko západní zdi.
Průvod vešel na hřbitov. I tam se několikrát zastavil, nosiči se vystřídali, a rabín, to Tonda věděl, že se mu
neříká kněz, zase četl něco z knihy. Ale proč se ti muži
u már tak často střídají? Přece nemohou být po deseti krocích unavení? Asi chtějí rakev alespoň kousek nést
všichni. Tonda napočítal, že se jen na hřbitově sedmkrát
zastavili. Když došel zástup ke hrobu, chvíli mluvil nějaký mladší pán, pak znovu rabín a pak ten mladší pán pokynul těm, kteří položili rakev na trámky položené přes
hrob a ti rakev spustili do hrobu. Nikdo nenaříkal ani
neplakal, jak to viděl jednou Tonda na hřbitově u kostela. Pak začali lidé nejblíže u hrobu házet na rakev hlínu.

Pokaždé tři lopaty. Střídali se tak dlouho až byl hrob docela zasypaný. Pak vzali tiše máry a nářadí a odcházeli ze hřbitova. Cestou se někteří sehnuli, utrhli hrst trávy nebo jen shrábli staré listí s trochou hlíny a hodili je
za hlavu. Ještě si Tonda všiml, že si u vrátek v kamenné
nádobě s vodou umyli ruce, vrzla vrátka a na hřbitově se
rozhostilo ticho. Tonda si uvědomil, že ho od větve docela tlačí zadnice. Slezl dolů a loudal se pomalu domů. Na
dvoře maminka krmila slepice.

„Byl jsem se dívat na pohřeb, mami.“
„Já vím, dnes ráno umřel Markus Hahn. Počkej,“
maminka zpozorněla, „jak to že, ses byl podívat.“
„Přes hradbu, vylezl jsem na tu třešni.“
„No to asi moc rozumné nebylo, co kdyby tě někdo viděl! Ještě by ti vynadal!“
Maminka krmila dál slepice, ale hlavou jí proběhla myšlenka, že tak dlouho bydlí u hřbitova, ale židovský pohřeb ještě neviděla.
Karel Velkoborský

Noc s Andersenem
1. dubna 2011 proběhla nejen
v celé České republice, ale i v zahraničí tradiční akce s názvem „Noc
s Andersenem“. Poprvé se spalo v roce
2000 v uherskohradišťské knihovně
a letos bylo již 826 spacích míst u nás
a 226 v ostatních zemích. A proč vlastně trávíme noc v knihovnách? Připomínáme si výročí narození dánského pohádkáře H. Ch. Andersena, oslavujeme
knihy, čtení a čtenáře a milujeme pohádková dobrodružství.
Letošní noc byla věnována také spisovateli V. Čtvrtkovi, od
jehož narození uplynulo 4. dubna 100 let.
V Městské knihovně Nýrsko strávilo odpoledne plné zábavy a kouzelnou noc 16 malých spáčů, pro které si čtyři
„staré Andersenky“ připravily spoustu úkolů, stopovanou
zakončenou opékáním vuřtů a zakopaným pokladem. Naše
výprava nebyla jen zábavná, ale také poučná. Dozvěděli
jsme se nové informace o hradu Pajreku a městu Nýrsku, řešili jsme křížovky a kvizy.
Samozřejmě nechyběla pohádka na dobrou noc. „Křemílci a Vochomůrkové“ se do pelíšků zavrtali chvilku po
půlnoci, ale plni dojmů nemohli pochopitelně hned usnout.
Ráno jsme si pochutnali na dobré snídani, kterou nám
připravily maminky M. Vadmanová, L. Kalná, Z. Šimčáková a J. Karlovská, za což velmi děkujeme. Myslím, že se už
teď těšíme na příští kouzelné spaní.
My čteme! A co vy?
J. Poupová, MěK Nýrsko

Děti, které se zúčastnily „noční akce“ v městské knihovně.

POZVÁNKA: BONSAI MERKLÍN 2011
Ve dnech 28. - 29. 5. 2011 se uskuteční 8. ročník výstavy bonsají a suiseki na zámku v Merklíně u Přeštic.
Pěstitelé a sběratelé z celé České republiky zde vystavují 110 bonsají a 80 suiseki. Nad výstavou převzal záštitu
hejtman Plzeňského kraje pan Milan Chovanec.
Doprovodný program
Sobota
Demo – L. Šebek, přednáška o suiseki – I. Bárta, aukce
japonských starožitností – Japonsko v Čechách, Feng-shui
– M. Štaif, workshop – Greenhorni, ukázka cvičení Chikung – D. Tkadlčík.

Neděle
Čajový obřad – Z. Nepustil, přednáška Tradiční čínská
medicína – J. Krameriová, Ukázka aranžování květin –
J. Harastes, Ukrajina, Japonská fraška kjógen – Malé divadlo Kjógenu Brno, čajový obřad – Z. Nepustil, Demo
– Šebek, Workshop – Greenhorni, Ukázka cvičení Tai-chi
– D. Tkadlčík, ukázka orientálního tance – H. Černá.
Po oba dny
Zajištěn prodej bonsají a bonsajových potřeb, otevřena
čajovna, nafukovací hrad pro děti.
Více o programu na: www.bonsaimerklin.cz
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ZE SVODKY MĚSTSKÉ POLICIE
Neuhlídal psa
Oznámení o napadení svého psa psem bojového plemena přijala městská policie 18. března od místní ženy.
Vše se odehrálo v ulici Čs. legií. Místní mladík ponechal
psa chvíli bez dozoru. Ten vyběhl na ulici a napadl retrívra
vedeného na vodítku. Za porušení městské vyhlášky, která zakazuje volné pobíhání psů, následovala sankce v podobě blokové pokuty.
Kam s ním?
Na základě oznámení řešila městská policie případ
ukládání firemního odpadu do kontejnerů v ulici Práce.
Neuzavření smlouvy na ukládání tohoto odpadu do kontejnerů stálo místního podnikatele 1 000 Kč. V případě, že
by se situace opakovala, hrozí ve správním řízení pokuta
několikanásobně vyšší.
V partě je „hrdinou“
Na žádost policie ČR provedla městská policie kontrolu záznamu kamerového systému. Hledanou událostí bylo
fyzické napadení místního desetiletého chlapce, ke kterému mělo dojít 23. března před patnáctou hodinou v prostoru autobusového nádraží. Na základě záznamu byl identifikován třináctiletý chlapec z nedaleké vesnice. Se svou
partou za zády si troufl na mladšího chlapce a udeřil ho do
tváře. Vzhledem k věku pachatele musela policie ČR věc
odložit. Případ byl postoupen orgánu péče o děti v Klatovech.
Psí tuláci
Tři případy psích tuláků řešila městská policie. Prvním
bylo štěně toulající se v Bystřici, které bylo odvezeno do
útulku pro psy v Klatovech. Druhým byl dlouhosrstý jezevčík, který se toulal v ulici Karla Čapka a lezl na cizí
pozemek. Městskou policií byl převezen do psího hotelu
v Milencích, kde si ho vyzvedl po čtyřech dnech majitel.
Zde pomohlo zveřejnění pomocí rozeslání informativního
e-mailu. Třetím řešeným případem se stal pes bernardýn
(viz. foto), který se 12. dubna ráno toulal v ulicích města.

Nalezený bernardýn.
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I ten byl umístěn do psího hotelu v Milencích. Strážníkům
se poměrně rychle podařilo zjistit majitelku. Při řešení tohoto případu vyšlo najevo, že majitelka nemá psa přihlášeného. Z důvodu porušení městské vyhlášky byla udělena bloková pokuta.
Rušení nočního klidu
Takzvaně z druhé ruky se čas od času dozvídám, že
tu či jinde někdo rušil noční klid na veřejných prostranstvích. Strážníci samozřejmě provádí preventivní dohled
nad dodržováním nočního klidu. Rušení nočního klidu,
které strážník zpozoruje, a které začne řešit jako přestupek
se všemi jeho důsledky, je v některých případech vhodnější podepřít třeba právě telefonátem. Touto cestou chci požádat o pomoc při řešení přestupků rušení nočního klidu.
Pokud má někdo dojem, že je rušen v nočním klidu, uvítali bychom v tomto směru větší spolupráci s vámi, občany, aby jednotlivé případy mohly být vyřešeny k vaší
spokojenosti. Kontaktovat nás můžete na telefonním čísle
376 571 601. Hovor je přesměrován na mobil právě sloužícího strážníka. Zde musím dodat, že vzhledem k početnímu stavu strážníků se nejedná o nepřetržitou službu, nemusíte se tedy vždy dovolat. V době naší nepřítomnosti se
můžete obrátit na Policii ČR (376 571 108).
Milan Kolář, velitel MěP Nýrsko

Výlet na Berounsko

Velikonoční prázdniny si výletem do Srbska zpestřilo 39 dětí. Ráno jsme
společně vyrazili vlakem a pěšky došli ze Srbska při řece Berounce až
do Berouna. Zde jsme navštívili Vojtu, Kubu a Matěje - tři známé medvědy z Večerníčku pana Chaloupky. Ti pak dostali zdravou svačinu od
nýrských dětí. Všechny fotografie z akcí jsou k nahlédnutí na fotogalerii DDM Nýrsko.
Pavlína Karlovská

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE NÝRSKO
Z gymnastických přeborů
žactva přivezli medaile

Gymnastky v kategorii 1. - 3. třída. Zleva sedící: Barbora Drahníková,
Štěpánka Zachová, Ester Skálová, Tereza Karlovská a Tereza Večerková. Zleva stojící: Denisa Sýkorová, Barbora Bláhová, Žaneta Truhlářová,Veronika Brtnová, Anna Klimečková a Jana Hermanová.

Tak jako každý rok se děti ze zájmových kroužků
sportovní gymnastiky a sportovních her připravovaly na
okresní přebory ve sportovní gymnastice. Závody se konaly 13. 4. 2011 v tělocvičně ZŠ Čapkova ulice Klatovy.
Naši výpravu tvořilo 28 dívek a chlapců. Obsadili jsme
téměř všechny kategorie a dětem se velmi dařilo.
V kategorii dívek z 1. – 3. tříd získalo družstvo ve složení Barbora Bláhová, Veronika Brtnová, Barbora Drahníková a Anna Klimečková bronzové medaile. Nejlepší
gymnastkou byla Barbora Bláhová – 7. místo v kategorii jednotlivců. V kategorii startovalo 43 závodnic, konkurence je zde každoročně největší. Naše děvčata vytvořila tři družstva a vůbec se neztratila. V této věkové kategorii chlapců se výborně umístil Radek Idlbek, který získal bronzovou medaili jako jednotlivec.
Děvčata 4. – 5. tříd bohužel nevytvořila družstvo,
měli jsme pouze dvě závodnice (Aneta Káchová a Pavlína Mrázová). Jejich umístění na čtvrtém a pátém místě jsou vynikající! Stejně staří chlapci mají mezi sebou
okresního přeborníka Petra Přerosta, družstvo ve složení
Petr Přerost, Zdeněk Houdek, Martin Šíma získalo bronzové medaile.
Děvčata 6. – 7. tříd získala stříbrné medaile – jednalo
se o Moniku Čihákovou, Nelu Rynešovou, Barboru Idlbekovou a Zuzanu Tomanovou.
Dívky 8. – 9. tříd získaly také stříbrné medaile. Zde
si ceníme kladného přístupu žákyň k tomuto sportu
i v problematickém věku, kdy mají děvčata i jiné aktivity. Chválíme tedy Janu Paškovou, Jaroslavu Švojgrovou
a Dominiku Štýsovou.
Pavlína Karlovská

Turnaj docentů, centů
a přescentů
Dům dětí a mládeže Nýrsko uspořádal poprvé florbalový turnaj ve svém novém působišti. Protože taneční sál je po
malé úpravě k dispozici všem amatérským florbalistům a zájemců z řad veřejnosti je skutečně hodně, nabídli jsme společné setkání ve formě turnaje. Přihlásilo se osm družstev
v různých věkových kategoriích. Dětská skupina soutěžila
v tělocvičně, dospělí v sále. Do semifinále postoupily dvě
družstva dětí a dvě dospělých.
Některé boje byly urputné a nikdo nikomu nedal nic
zadarmo. Nakonec zvítězilo družstvo Berušky – jedná se
o vysokoškoláky, kteří v našich kroužcích začínali před
mnoha lety. Na druhém místě skončilo družstvo Old stars,
které tvořili chlapci z 9. třídy ZŠ, Komenského ul. A třetí
místo získalo družstvo HC Litvínov, které složili také nadějní žáci, tentokrát z osmých tříd.
V turnaji spolu hráli tatínci proti synům, děti proti dospělým, atmosféra byla velmi příjemná. Na soutěž se přišla podívat i velká skupina diváků, zejména rodinných příslušníků
hráčů. Sportovní výkony byly výborné, každý do hry dal, co
mohl. A to byl také cíl našeho turnaje: pobavit se a zasportovat si.
Velký dík patří rozhodčím Honzovi Lucákovi a Jardovi Bečkovi, protože bez nich bychom nemohli akci zorganizovat.
Budeme se těšit na další vzájemné setkání, které se uskuteční na podzim při příležitosti zahájení nové zimní sezóny.
Teď přejeme všem hasičům a fotbalistům, kteří si zimní přípravu zpestřili florbalem, úspěšnou sezónu pod širým nebem.
Pavlína Karlovská

Z florbalového turnaje.
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LESNÍ DIVADLO NÝRSKO

Program divadla
na sezonu 2011
Při zahájení divadelní sezóny Lesního divadla Nýrsko
7. 5. 2011 bude v objektu divadla k prohlédnutí výstava
o historii ochotnického divadla v Nýrsku. Výstava je venkovní a bude trvat celou divadlení sezonu. Na fotografiích
z archivu Lesního divadla poznáte své babičky a dědečky
či významné herce z Národního divadla v Praze. Můžete si
prohlédnout i další fotografie na DVD prezentacích o historii Lesního divadla a Nýrska. Na požádání Vám je pustí
personál Lesního divadla v restauraci.

Brána Lesního divadla Nýrsko se už brzy otevře.

Nýrští ochotníci vsadili
znovu na Drdu
Svou druhou divadelní sezónu Divadelní spolek Lesní
divadlo Nýrsko zahájí dne 21. května 2011 hrou Dalskabáty, hříšná ves, aneb Zapomenutý čert. Tímto se před Vámi
rozloučíme s naší prvotinou – derniéra.
Při výběru hry na sezónu 2011 jsme měli jediné kritérium. Bylo jím prostředí, ve kterém se bude odehrávat děj.
Když máme možnost hrát na tak krásném otevřeném přírodním jevišti, tak toho chceme maximálně využít. Proto
jsme opět vybrali dílo z Drdovy tvorby a jednohlasně jsme
se shodli na Hrátkách s čertem.
Konec školního roku, stejně jako v loňském roce, zpestříme žákům jak Základní školy Nýrsko, Komenského ul.,
tak i Základní školy Nýrsko, Školní ul., kdy v dopoledních
hodinách ve dnech 28. a 29. června 2011 jako první zhlédnou generální veřejnou zkoušku Hrátek s čertem.
Pro širokou veřejnost tuto divadelní pohádku uvedeme
na prkna Lesního divadla Nýrsko dne 2. července 2011.
Nebude chybět hudební doprovod, zajímavá zvuková kulisa ani divadelní efekty.
Aby nás publikum nemělo spojené pouze s čertovskou tematikou, připravujeme na první zářijovou sobotu,
tj. na 3. září 2011, pohádkové představení z úplně jiného
soudku. Umíte si nás představit v rolích trpaslíků? Že ne?
Přijďte se určitě podívat a uvidíte, že v divadle je možné
úplně všechno.
Těšíme se na Vaši návštěvu a věříme, že se i letos příjemně pobavíte. Máte se určitě na co těšit.
Divadelní spolek Lesní divadlo Nýrsko
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A na jaká představení se můžete letos těšit?
Květen
7. 5.
Divadlo Dešenice - „Jak začala a skončila Trojská válka“
18. 5.
Divadlo v divadle - ,,DDM Nýrsko“
21. 5.
Divadlo Nýrsko - ,,Dalskabáty, hříšná ves,
aneb zapomenutý čert“
Červen
4. 6.
Divadlo Klatovy - „Vítejte v Ebersteinu,
jídlo chutné, ceny mírné“
Červenec
2. 7.
Divadlo Nýrsko - ,,Hrátky s čertem“
23. 7.
Šermíři ROMANTIKA - ,,Kladivo na čarodějnice“
Srpen
6. 8.
Divadlo Písek - ,,Dívčí válka“
20. 8.
Divadlo Strašín - ,,Naši furianti“
Září
3. 9.
Divadlo Nýrsko - ,,Sněhurka“
17. 9.
Divadlo Kbel - ,,Na správné adrese“

Příspěvky do Nýrských novin zasílejte
na e-mail: nyrskenoviny@gmail.com
Fotografie, které posíláte s textem nevkládejte
do dokumentů napsaných ve Wordu, ale posílejte je
samostatně nejlépe ve formátu jpg a v dostatečné
tiskové kvalitě - alespoň o velikosti 300 kB.
Děkujeme za pochopení.

Alena Holá na „Souboji Titánů“
Elitní česká kickboxerka Alena Holá, boxující za Spartak Žebrák Muay Thai, jako první česká žena zápasila
8. 4. 2011 na prestižním plzeňském eliminačním galavečeru „Souboj Titánů“. Soupeřkou jí byla v disciplíně K-1
ve váhové kategorii - 56 kg polská reprezentantka Asia
Gutowská. Polka je amatérskou mistryní světa a v profesionálním ringu dosud v sedmi zápasech nepoznala chuť
porážky. Alena se na tento zápas dlouhodobě a intenzivně připravovala.
V samotném boji nenechala nýrská rodačka nikoho na
pochybách, že před domácím publikem nebere nic jiného
než výhru a stupňovanými útoky tlačila polku do defenzívy. K přesným a tvrdým kopům přidávala postupně kolena a boxing, což vyústilo v první počítání soupeřky v polovině druhého kola.
Alena Holá při zápasu.

Alena Holá se svojí soupeřkou z Polska.

Alena Holá okamžitě znovu dostala polku pod tlak
a tu od dalšího počítání zachránil až gong ukončující druhé
kolo. Do kola třetího již polská reprezentantka nenastoupila a vzdala zápas! V českém rohu zavládla velká radost.
Alena Holá zvítězila nad kvalitní soupeřkou před limitem
a připsala si další vítězství, o to cennější, že bylo vybojováno na české půdě, kde Alena zápasí jen zřídka. Již teď
je ale jisté, že se do Plzně vrátí znovu, a to v listopadu na
finále „Souboje Titánů“, který bude hostit hokejová ČEZ
aréna.
-red-

Cyklovýlety do okolí Nýrska
Dovoluji si vás pozvat na cyklovýlety do blízkého i
vzdálenějšího okolí Nýrska. Tyto výlety jsou určeny pro
všechny přátele cyklistiky, a to zejména na horských nebo
trekových kolech. V žádném případě se nejedná o sportovní akci, ale o výlet, kde si ukážeme krásy okolí Nýrska,
nádherné výhledy, kulturní památky a přírodní zajímavosti.
Sobota 7. 5. 2011, odjezd v 9.00 hod. od informačního
centra - pojedeme na Onen Svět.
Trasa: Nýrsko - Měštiště - Plošina - Onen Svět - Chřepice - Strážov - Lehom - Klenová - Janovice - Nýrsko.
Trasa je dlouhá okolo 60 km, větší převýšení, vhodné pro
aktivní cykloturisty, 70% asfaltová komunikace a zpevněné cesty, zbytek lesní a polní cesty. Doporučuji horské
kolo.
Sobota 21. 5. 2011, odjezd v 9.00 hod. od informačního
centra - pojedeme na Hoher Bogen (D).
Trasa: Nýrsko - Zadní Chalupy - Tanneck - Kolmstein Hoher Bogen (1073 m. n. m) - Madersdorf - Eschlkam Stachesried - Hofburg - Fleky - Chudenín - Nýrsko.
Trasa je dlouhá okolo 80 km, značné převýšení, vhodné

pro aktivní cyklisty, 60% asfaltové komunikace, ostatní
lesní cesty. Doporučuji horské kolo.
Nezapomeňte sebou průkaz totožnosti, pojištění do zahraničí a jídlo na celý den.
Sejdeme se také každou středu v 16.00 hod. u informačního centra na krátkou vyjížďku po okolí Nýrska (20
- 40 km). Na trase se dohodneme na místě. Nejedná se
o sportovní akci!
Na všechny výlety doporučuji kolo v dobrém technickém stavu, přilbu na kolo a dobrou náladu. V průběhu výletu zastavíme někde na občerstvení, jinak je dobré mít sebou pití a tyčinku nebo sušenky. Zastávám názor, že co se
nedá vyjet, se nechá vytlačit a vždy se bude tempo řídit
podle méně zdatných.
František Bechyně
mob.: 605 412 193, e-mail: bechyne@posumave.cz
www.posumave.cz nebo www.kct-nyrsko.cz
Předem se omlouvám, že v měsíci červen 2011 nebudou organizované cyklovýlety. Uvidíme se opět v červenci a srpnu. Děkuji za pochopení.
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DOPISY ČTENÁŘŮ
A REAKCE NA NĚ
Policejní hrátky
Ráno jsem si byl koupit rohlíky. Zpátky jsem měl parťáka.
Bernardýna. Pes nebyl agresivní, ale vyloženě zmatený. Zavolal jsem na městskou policii. Čas 7.00 hodin. Nikde nikdo. Zavolal jsem na státní policii. Kdosi zvedl sluchátko a zavrčel:
„Policie.“ Nyní přátelé opusťme problém zatoulaného psa.
Představil jsem se a totéž žádal od druhé strany. Teď vypukla
kovbojka. Policajt se zuby nehty bránil říci své jméno. Že nemusí, že to žádný předpis nenařizuje, že mi musí stačit jenom
policie. Vyřídil jsem tedy co bylo třeba a hovor ukončil.
Leželo mi to ale celé pořád v hlavě. Vytočil jsem tedy číslo Krajského ředitelství PČR v Plzni.
Ozval se milý ženský hlas: „Policie, Litoměřice, Děčín.“
Paní jsem řekl, že volám do Plzně. Vlídně odvětila, že musím
přes Ostravu. I číslo řekla. Když jsem se podivil, že do Plzně
se volá přes Ostravu, sdělila mi, že spojovatelky se propouštěly. Zavolal jsem tedy do Ostravy a stejně milé paní sdělil,
že chci Plzeň, že mám dotaz. Bylo mi vyhověno. V Plzni se
ozval mužský hlas. Představil jsem se a řekl, že mám dotaz.
Muž sluchátko okamžitě položil. Zavolal jsem opět do Ostravy a řekl, že chci v Plzni tiskového mluvčího. Bylo mi vyhověno. V sluchátku se ozval vlídný mužský hlas. Vyložil jsem
tiskovému mluvčímu svůj problém. Okamžitě a přesně odpověděl. Trváte-li na tom, aby se policista představil, musí to
udělat. Netýká se to pouze příslušníků zvláštních útvarů, což
obvodní oddělení určitě nejsou. Připadal jsem si jak kohoutek v pohádce. Vše se seběhlo 12. dubna.
Druhý den jsem večer pustil televizi. Ozvalo se: „Četnická pátrací stanice, u aparátu strážmistr Jarý.“ Jak je to
všechno jednoduché.
Mgr. Vojtěch Bunda

Odpověď na dopis
V rámci služebního styku je stanoveno, že policista
se při telefonickém styku představí hodnostním označením, příjmením a názvem služebního místa.
Popsaný případ v dopise policie šetří.
Pokud potřebuje občan telefonicky kontaktovat jakoukoli policejní služebnu nebo odbor může vyhledat
telefonní kontakty na internetových stránkách Policie
ČR: www.mvcr.cz (útvary s územně vymezenou působností, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje),
kde jsou uvedeny jednotlivé útvary a oddělení.
nprap. Dana Ladmanová,
Preventivně informační skupina Klatovy
Případ zatoulaného psa řešila městská policie - viz
strana 6.
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Na dětském hřišti to vře
Jistě si rodiče menších dětí z Nýrska všimli, že krásné
dětské hřiště u paneláků začala obléhat parta problémových dětí, které se chovají jako by jim to hřiště patřilo. Byl
jsem svými docela statečnými dětmi požádán, abych s nimi
na hřiště chodil jako „ochranka“. To co se na hřišti děje
je opravdu horor, pokud se chce například slušně si hrající
dítě sklouznout, tak okamžitě tato partička začne lézt druhou
stranou aby klouzání zamezila, jiné děti shazují z houpaček
a hází po nich písek. V tomto chování je podporují i jejich rodiče, se kterými jsem se zde také setkal. Z jejich tváře bylo
jasné, že jde pro nás o nebezpečnou situaci, a tak jsme raději
se svými dětmi hřiště opustil. Chci upozornit rodiče, že toto
nádherné hřiště postavené z našich peněz není pro naše děti
vůbec bezpečné. Přitom většinu problémových obyvatel štědře živí naše město na sociálních dávkách. Jsem přesvědčen,
že můj názor má více rodičů a dětí z Nýrska.
Tomáš Zíka
(příspěvek byl redakčně zkrácen a upraven)

Jak vidí problém radnice
Situací na dětském hřišti se zastupitelé zabývají od
začátku letošního roku, protože došlo a soustavně dochází k poškozování zařízení hřiště. Město při řešení
problematiky zvolilo následující postup:
- provede opravu celého zařízení včetně oplocení
- opětovně umístí provozní řád dětského hřiště
- obnoví provozní dobu na dětském hřišti
- zvýšený dozor městské policie bude zaměřen
na dodržování provozního řádu.
Pro upřesnění uvádím, že sociální dávky - dávky
hmotné nouze nejsou této skupině osob vypláceny
prostřednictvím Městského úřadu Nýrsko.
Ing. Miloslav Rubáš,
starosta města

Městský úřad Nýrsko,
Náměstí 122, 340 22 Nýrsko
Kontakt
tel.: 376 377 811,
fax: 376 571 959,
e-mail: info@mestonyrsko.cz
Úřední hodiny
pondělí a středa 8 - 17 hodin,
úterý 8 - 15 hodin,
čtvrtek 12 - 15 hodin
pátek 8 - 14.30 hodin

Simona absolvovala řadu turnajů

Simona Kadlecová.

Od prosince 2010 do března 2011 se Simonka Kadlecová zúčastnila 11 celostátních turnajů v tenise ve věkové
kategorii 7 – 9 let.
Před Vánocemi 19. prosince suverénně vyhrála turnaj
v Klatovech, kde ve finále porazila oddílovou spoluhráčku Katku Čihákovou z Klatov 6 : 1. V březnu se v Klatovech potkaly ve finále znovu. Katka Čiháková Simonce
porážku oplatila, vyhrála 6 : 4. V Plzni v hale Lokomotivy prohrála Simča ve čtvrtfinále s plzeňskou Klárkou Novákovou 4 : 6.
Dále se Simonka zúčastnila dvou turnajů na pražské
Štvanici na 1. ČLTK. Jednou nepostoupila ze skupiny,
když v zápase o postup do čtvrtfinále těsně prohrála opět
s Novákovou z Plzně. Na druhém turnaji vypadla ve čtvrtfinále s Fantovou z Prahy.
Nejvíce si Simča oblíbila turnaj na TK Sparta Praha,
kterého se zúčastnila šestkrát. Tam se konala zimní série
pěti turnajů, ze kterých postupovalo podle počtu dosažených bodů devět nejlepších dívek do závěrečného turnaje
Masters. Na prvním turnaji vypadla ve čtvrtfinále s Hindovou z 1. ČLTK Praha. Na druhém s Klárou Novákovou také ve čtvrtfinále. Na třetím turnaji v únoru Novákové porážku ve čtvrtfinále oplatila a prohrála až v semifinále s Denisou Huňkovou z Prostějova 6 : 3 a vybojovala
tak 3. místo. V únoru se konal ještě jeden turnaj, kde Simča podlehla v semifinále Belgraverové. Na březnovém závěrečném pátém turnaji se po krásných zápasech dostala
až do finále, kde po velkém boji prohrála 6 : 3 a Huňkovou
z Prostějova. Díky těmto výborným výsledkům se Simonka kvalifikovala z druhého místa na závěrečný turnaj Mas-

ters, což je neoficiální mistrovství republiky. Jejími soupeřkami byly Hindová (1. ČLTK Praha), Huňková (Prostějov), Šotová (Sparta Praha), Melniková (Sparta Praha),
Vidmanová (1. ČLTK Praha), Nováková (Lokomotiva Plzeň), Žižková (Ústí nad Labem) a Lavičková (TK Sparta Praha). Posledně jmenovaná dostala divokou kartu, jelikož se nezúčastnila žádného z turnajů, ale 2 měsíce trénovala v tenisové akademii na Floridě v USA a po příletu domů byla nemocná. Z těchto devíti dívek se v únoru na Floridě připravovaly ještě Šotová a Huňková. Většina dívek trénuje minimálně čtyřikrát týdně a o víkendu
se účastní turnajů pořádaných v České republice. Simonka trénuje jen dvakrát týdně, při tenisu dělá i jiné sporty
a kroužky.
Závěrečný turnaj se bohužel Simče vůbec nevydařil.
V prvním zápase ve skupině prohrála s pozdější vítězkou Hindovou (nejlepší tenistka ČR v této kategorii). Pak
3 : 6 s Vidmanovou a 5 : 7 s Melnikovou a naposledy
2 : 6 s Huňkovou z Prostějova, která nakonec prohrála ve
finále s Hindovou. I přes tyto porážky si Simonka dokázala, že může měřit své síly s nejlepšími tenistkami České republiky.
Aby se ještě zlepšila, přihlásila se Simča opět na letní
sérii pěti turnajů na TK Sparta Praha, kde se jí při zimních
turnajích moc líbilo, získala zde nové zkušenosti a hlavně
poznala spoustu nových kamarádek z celé republiky.
Na jaře také proběhne soutěž družstev, na kterém by se
Simonka chtěla v družstvu Klatov kvalifikovat na mistrovství republiky. Jejími spoluhráči v družstvu budou Kačka
Čiháková z Klatov, hostující Klára Nováková z Plzně, Petr
Ludvík z Nýrska a Adam Končal z Klatov. Tak držte pěsti,
ať se jim soutěž vydaří.
-red-

POZVÁNKA

Koncert Kapely pětatřicátého plzeňského pěšího pluku Plzeň se
bude konat v Nýrsku opět i v letošním roce. Uskuteční 3. června od 16 do 17 hodin na náměstí v Nýrsku. Tato kapela v Nýrsku
koncertovala v minulém roce i přes nepřízeň počasí a její vystoupení se líbilo mnohým posluchačům.
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VÍTÁNÍ NOVÝCH OBČÁNKŮ

Matyáš Janda.

Sára Potužáková.

Vojtěch Zach.

Berenika Jonášová.

Eliška Steidlová.

Hynek Imrichovič.

Vanessa Tomanová.

Daniel Šmíd.
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PROMĚNY MĚSTA

Denis Vyčichl.

noviny
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Palackého ulice v první polovině 20. století a stejná ulice v současné době.
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KULTURNÍ AKCE
Městská knihovna Nýrsko
telefon: +420 376 571468
e-mail: knihovna@mestonyrsko.cz,
e-mail: rjirikova@mestonyrsko.cz
www.knihovnanyrsko.cz, www.sumavanet.cz/icnyrsko

Městská knihovna Nýrsko
Ve společenském sále městské knihovny
22. 4. – 27. 5. – Tak to vidím já – výstava Lucie Bočkové
(foto, akryl, grafika).
5. 5. od 18.00 hod. – 2. světová válka v regionu – beseda s Janem Jirákem, archivářem Vlastivědného muzea
Dr. Hostaše v Klatovech.
13. 5. od 17.30 hod. – Tvořivá dílna s Jarmilou Javorskou - batika šibori.
19. 5. od 19.00 hod. – Jarní koncert Železnorudského smíšeného sboru.
V sále kulturního domu
12. 5. od 10.00 hod. – Maxipes Fík, divadelní představení pro děti.
Ostatní akce
1. 5. od 10.00 hod. – Jarní přespolní běh 32. ročník, v zámeckém parku v Bystřici nad Úhlavou.
5. 5. – Oslava osvobození Nýrska americkou armádou
14.00 hod. – Oslava u pamětní desky na MěÚ.

14.15 hod. – Položení věnce na hřibově u památníku obětí fašismu.
14.15 hod. – Položení kytice v Bystřici u památníku obětí fašismu.
6. 5. od 10.00 hod. – Klub 3. armády Plzeň představí
americká vozidla v Nýrsku na náměstí.
7. 5. od 14.00 hod. – Přehlídka činnosti DDM Nýrsko
(Kulturní dům).
7. 5. – Divadlo Dešenice: „Jak začala a skončila Trojská
válka“. Zahájení sezóny v Lesním divadle Nýrsko, čas začátku představení bude upřesněn!
14. 5. od 21.00 hod. – Kečup - rocková zábava.
18. 5. od 18.00 hod. – Divadlo v lesním divadle (pořadatel
DDM) – akce se koná v Lesním divadle Nýrsko.
21.5. – Divadlo: „Dalskabáty hříšná ves, aneb zapomenutý čert“. V Lesním divadle Nýrsko.
24. 5. od 17.00 hod. – Master class – soutěž v aerobicu.
V tělocvičně KD - DDM.

Připravujeme
2. 6. od 18.00 hod. – Alternativní medicína – přednáška
Václava Víta.
23. 6. od 17.00 hod. – Letní koncert hudebních škol Nýrsko, Sušice, Horažďovice.

