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Úvodní slovo
Vážení čtenáři,
do prázdninového dvojčísla se
nám sešlo opravdu velké množství
Vašich příspěvků. Vždyť se také konala celá řada kulturních, sportovních i společenských akcí. Rádi
bychom zařadili všechny články
a fotografie už nyní, ale bohužel
Nýrské noviny nejsou nafukovací,
takže některé vyjdou až v zářijovém
čísle. Jejich autorům tímto děkujeme
za trpělivost a pochopení.
Přejeme Vám pohodové prožití dovolené, hodně sluníčka, zábavy
i odpočinku. A najděte si čas i na
nějakou z mnoha akcí, které se
v Nýrsku budou v létě konat. Pokud
narazíte na něco zajímavého, určitě
nám napište.
Za redakci Nýrských novin
Bc. Martin Kříž
Ze zahájení „Výstavy v ulicích“ u informačního centra v Nýrsku. U mikrofonu stojí sběratelka
dobových snímků města Sylva Kalianková.
Foto Martin Kříž

Výstava v ulicích
se střetla s puberťáky

Milovníci historie a zájemci o staré Nýrsko zajisté zajásali v sobotu 9. června, kdy se v informačním centru u autobusového nádraží uskutečnila vernisáž
netradiční retrospektivní „Výstavy v ulicích“. Nejde o klasickou výstavu. Historické fotografie na připravených panelech spolu s doprovodnými texty jsou
rozesety vlastně po celém městě. Takže si můžete připomenout historii našeho města a ještě při tom udělat něco pro své zdraví. V informačním centru je
k dispozici zájemcům mapka, na které je zakresleno umístění jednotlivých
panelů. A také můžete sbírat pohlednice s vyobrazením Nýrska v dřívější
a nynější podobě. O prázdninách v sobotu a neděli můžete využít i služeb průvodce, který s Vámi trasu této výstavy projde a prozradí i různé zajímavosti
o Nýrsku, které jste možná ani nevěděli.
(Jitka Vlková)
Bohužel výstavu si záhy vybrali za cíl svého řádění vandalové.
(Pokračování na straně 2)
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INFORMACE
Z RADNICE
Personální změny ve vedení
Městské policie Nýrsko
S platností od června 2012 došlo ke změně velitele Městské policie v Nýrsku. Pana Milana Koláře nahradil pan Ladislav Tenk. Představy o dalším fungování městské policie
naleznete v článku „Městská Policie Nýrsko informuje“
na straně 7.
(MěÚ)

Oznámení o stěhování
Finančního úřadu v Klatovech
V měsíci červnu 2012 se přestěhoval Finanční úřad
v Klatovech do nově zrekonstruované budovy v Machníkově ulici čp. 129, nacházející se v bývalých kasárnách
směrem na Plánici.
(MěÚ)

Výstava v ulicích se střetla...

Pokračování ze strany 1

Pubertou projde každý z nás. Období, kdy řady pitomců kolem nás rostly, až jsme zůstaly chytré jen my, jsme si
také zažily. U někoho se objeví pupínky a u někoho je průběh těžší. Tak to bylo v noci v pátek 15. června. Čtyři adolescentní hošíci si ulevili a své pubertální mindráky řešili utrháním dvou panelů z výstavy, která v Nýrsku vydržela týden a má sloužit všem další tři měsíce. Je dotována
z peněz fondů EU a také městem. Potažmo z daní poplatníků. Poškodili i pořadatele srazu motorkářů, utržené panely si lidé automaticky spojí s touto akcí. Policie, ačkoli se snažila, chlapečky nechytila při demolici. Nemohou
být stále všude. Nám, pořadatelkám je to líto. Výstava dala
hodně práce. Přestože je výstava dotována, hodiny dobrovolné práce na ní jsou nezaplatitelné. Doufáme, že pubescentní chlapci si po nástupu do zaměstnání uvědomí, že
nic není zadarmo. Budou hledat uplatnění, budou se dohadovat o výši platů a divit se, kolik jim z výplaty jde na
daně. Zjistí, že život není jen o přijímání potravy a vylučování, o plné lednici, o internetu, o drahých autech a značkovém oblečku. Učte se chlapečkové! Doplňujte si vědomosti, studujte jazyky, pište eseje, básně, sportujte, skládejte muziku, zakládejte kapely, hrajte divadlo, malujte,
foťte, kupte si vrak motorky a opravujte ho, lezte po horách a ukažte, co ve Vás je. Dojděte si do DDM a optejte
se na možnost kroužků, choďte třeba na karate, nebo si našetřete na bicí. V IC si můžete vyzvednout i omalovánky,
kdyby jste si nevěděli rady. Máte možnost se prezentovat
a realizovat jinak, než se prát s OSB deskami. Chcete přeci, aby Vás někdo bral vážně. Všechny pořadatelky jsme
rozhodnuty další zničené panely neopravovat. Torzo, které na podzim z výstavy zbude, dodá výstavě další rozměr.
O tom, jací lidé v Nýrsku v současnosti žijí. Doufáme, že
to pochopí všichni, kteří náš projekt přivítali a ocenili.

Nové sídlo Finančního úřadu v Klatovech.

Nová korespondenční adresa:
Finanční úřad v Klatovech
Machníkova 129, 339 01 Klatovy

Městský úřad Nýrsko,

Náměstí 122, 340 22 Nýrsko
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
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Jedno ze zastavení výstavy v ulicích.

Foto Jitka Vlková

Děkujeme technickým službám Nýrska za pomoc při
opětovné instalaci zdemolovaných panelů a Pavlu Stránskému, pořadateli srazu motorkářů za jeho zájem a jeho
nápomoc řešit nejen utržené panely, ale i problémy
s instalací výstavy.
Sylva Kalianková, Soňa Hladíková,
Monika Ženíšková

Závody modelů lákají malé i velké

Fandové aut, i když těch menších, mohli slavit. Konečně
se začalo závodit i v našem městě. Abych to upřesnila. Jedná se o modely aut v měřítku 1 : 10 s elektrickým pohonem
s pohonem na jednu nebo obě nápravy. A jde o první závod
RC rallye západní Čechy konaný v Nýrsku. Celá série čítá
osm závodů a ten nýrský byl třetí v řadě. Další jsou v Třemošné, Kramolíně a v pískovně u Beňov. Závěrečné vyhodnocení je plánované na listopad v Rejštejně. Ale o tom všem
včetně přesných pravidel se můžete dočíst na www.racing.
webgarden.cz.
U nás závodilo 34 borců se 42 modely. Jak je to možné?
Protože někteří soutěžili v obou kategoriích. A vůbec nezáleželo, kolik je komu roků. O zlato urputně bojoval osmiletý kluk stejně jako 60-tiletý zkušený matador. A dokonce
i tři ženy. Ty ale neměly svoji zvláštní kategorii, přeci jen
jich bylo málo, a tak závodily v odpovídajících věkových
kategoriích společně s muži. Také Vás zajímá, jak taková
soutěž probíhá? Takže, v každém závodě může být šest až
osm rychlostních zkoušek o délce klidně i jeden kilometr,
to záleží na pořadatelích. Aby se vybral ten opravdu nejlepší stroj a nejšikovnější řidič, jezdí se na šotolině, trávě, hlíně, na betonu i asfaltu, jezdí se přes překážky i slalom, prostě co si pořadatelé vymyslí. A viděli byste, jak se
všichni závodníci snaží, aby byli ti nejúspěšnější.
Hýčkají si své modely, neustále je čistí, případně
opravují, provádějí po každé jízdě údržbu, je zřejmé, že k nim mají velmi blízký vztah, a hlavně moc
je to baví.

Vítězové nýrských závodů modelů aut.

Foto 2 x Jitka Vlková

Závody vyžadují rychlé reakce i zručnost.

Jak soutěžní den v Nýrsku vlastně skončil?
V kategorii 4 x 4, tj. s pohonem obou náprav zvítězil Daniel Procházka, následovaný Liborem Kupilíkem. Za ním se umístil Pavel Černý. V kategorii 2WD s pohonem na jednu nápravu získal zlato Jarda Straka, stříbro Richard Kolář a bronz Martin Porvich.
Že bylo na co se v sobotu 2. června v areálu bývalých kasáren dívat, Vám potvrdí jak závodníci,
tak pořadatelé i docela dost přihlížejících a fandících diváků. Ty musíme za hojnou účast pochválit.
Na ostatních místech prý takový zájem ze strany diváků rozhodně není. Snad to příští rok zopakujeme.
Jitka Vlková
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Z NÝRSKÉHO MUZEA
Nová výstava je o železnici
Muzeum v Nýrsku má pro vás určitě zajímavou výstavu o stavbě a provozu železnice, především z Nýrska na
Železnou Rudu. Je to ostatně znát už podle prvních reakcí
a zájmu návštěvníků. Jak by také ne, když si na své přijdou
dospělí i děti! Zatímco si dospělí mohou prohlížet fotografie, které ještě v Nýrsku nikdy k vidění nebyly nebo předměty už dávno na dráze nepoužívané, děti si můžou zazvonit na všelijaké železniční zvonky, zatelefonovat telefonem na kličku z jednoho konce expozice na druhý nebo
se dívat na dokument o jízdách parních lokomotiv. Dokonce je k vidění dokument o vyprošťování havarovaného
motorového vlaku poblíž stanice Zelená Lhota.
V expozici si také můžete prohlédnout některé unikátní
dokumenty z oblasti Plzeňských drah, uvidíte možná pro
Vás neznámá místa a mezi trojrozměrnými exponáty najdete ještě pozůstatky z dob, kdy na kolejích jezdily parní lokomotivy, kartonové lístky byly prodávány na každé
stanici a v okolí tratě se rozléhalo houkání lokomotiv. Nádraží byla živá, u ramp byly přistaveny vagony, vlaky se
křižovaly a parní lokomotivy do svých zásobníků doplňovaly vodu.

Některé exponáty ocení zejména děti.

Foto 2 x Karel Velkoborský

Trať vybudovala soukromá společnost Plzeňsko – Březenská dráha. Větve tratí byly Plzeň – Kaštice – Březno
u Chomutova, Kaštice – Žatec – Obrnice – Duchcov
a Plzeň – Železná Ruda, celkem 263 km. Do Chomutova
trať nikdy nedorazila a i úsek Žabokliky – Březno u Chomutova byl zrušen již v r. 1873. První úsek mezi Žatcem
a Obrnicí byl otevřen 16. 9. 1872.
První vlak z Plzně do Klatov přijel 21. 7. 1876. Zahájení provozu z Klatov do Nýrska proběhlo 20. 9. 1876. Po
proražení tunelu pod Špičákem byl zahájen provoz 20. 10.
1877 z Nýrska do Železné Rudy. Denně tehdy odjížděly
i přijížděly do Nýrska dva vlaky. Čas byl tenkrát dělen
na dva dvanáctihodinové celky. Od šesté hodiny ranní do
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Na výstavě můžete vidět i kancelář přednosty stanice.

šesté hodiny večerní byl den a od šesté hodiny večerní do
šesté hodiny ranní byla noc. Jeden vlak tedy odjížděl ráno
v 7.12 hod. a druhý v 7.43 večer (podle jízdního řádu
v noci) a přijížděl v 2.05 hod. odpoledne a v 9.05 hod. večer. Původním záměrem bylo vést železniční trať do Železné Rudy z Běšin přes Čachrov, ale stavba byla nasměrována tak, jak ji známe v současné době. 1. 1. 1884 byla
společnost postátněna.
Hlavní směr trati se celkem blíží jedné z nejstarších historických stezek vedoucích z Čech do Bavor přes Nýrsko,
tzv. Německé stezce, jež vedla z Zwieselu přes Železnou
Rudu do Klatov a překonávala masiv Královského hvozdu.
Plzeňsko – Březenská dráha (PBD) měla ve svém parku
14 lokomotiv řady BK I (výrobce Sigl. Vídeň) s ev. č. 21
- 34, u Státních drah řada 36, později u ČSD 312.8. Roku
1927 byla vyřazena z provozu poslední lokomotiva této
řady. Společnost rozšířila počet lokomotiv v roce 1876
o 4 s ev. č. 35 - 38, pozdější řady Státních drah 39, ČSD
je označily řadou 322.0 a do roku 1929 je všechny vyřadily. Do padesátých let 20. století vydržely na posunu ještě
původní nákladní lokomotivy PBD řady BK III, označení
Státních drah 71, u ČSD označené 401.1. Původní lokomotivy PBD tak s určitostí zajížděly do Nýrska.
S parními lokomotivami se dnes můžeme setkat při příležitosti jízd historických vlaků. V roce 2011 jsme mohli při průjezdu Nýrskem obdivovat mohutnou parní lokomotivu řady 475.1 ,,Šlechtičnu“, v roce 2006 na kolejích supěla malá lokomotiva 310.0 a modrá 477.0. Mnozí si vzpomenou i na jízdy další mohutné lokomotivy řady
534.0, známé jako ,,Kremák“, jež občas v devadesátých
letech tahala zimní vlak. Původní určení lokomotivy bylo
k tahání těžkých nákladních vlaků. Tuto lokomotivu také
převážně uvidíte na dokumentu, který je v rámci výstavy
promítán. Dokonce je možno si i tento dokument koupit!
				
Ing. Antonín Gibiš

Na nákupu v Německu
Na začátku devadesátých let se jeden můj kamarád vydal
na nákup do Německa. Dostalo se mu do ruky pár marek, německy trochu znal, tak proč by ne.
Jde kolem obchodu s botami. Za výkladní skříní vidí pár
krásně naleštěných lakýrek. Nevěřícně hledí na cenu. Za takovou by se snad nedaly koupit takové boty ani na vyhlášeném
„Bleším trhu“! Chvilku se dívá, trochu nemá odvahu jít dovnitř, ale cena ho doslova uhranula.
Trochu vysvětluje, trochu ukazuje prodavačce svoje přání
a ta mu ochotně boty přináší. Málem by mu ale chtěla boty
rovnou zabalit. No to ne! Musí si je přece vyzkoušet! Prodavačka se na tu proceduru dívá s neutajitelným údivem. „Copak si tady v Německu boty nikdo nezkouší?“, myslí si pro
sebe kamarád a nenechá se vyvést z míry. Ano, seděly mu docela dobře. „Koupím si ještě jedny,“ napadlo ho, „co když už
je mít příště nebudou“. Údiv prodavačky se vystupňoval, když
požádal ještě o jeden pár. S pořádným balíkem obešel ještě několik obchodů, ale další výhodná koupě už ho nikde nezlákala.
Dorazil domů. Obřadně vybalil celý pár, obul se a prochází se doma po domě. Dobře sedí, pochvaloval si. A jak jsou lehoučké. Co to Němci používají za materiál? Vyzul boty a trochu je prohlíží, klepne na podrážku… Co to je za zvuk. Žluté
je to jako kůže, ale…
Nebylo třeba nějakého důkladnějšího zkoumání. Držel
v ruce sice pár nových bot, ale z papíru. Do rakve.
Karel Velkoborský

Hasiči v Zelené Lhotě
na děti nezapomněli

Pro děti byla připravena celá řada soutěží - třeba chůze na chůdách.

3. června se uskutečnil v Zelené Lhotě Den dětí, který
pořádal sbor dobrovolných hasičů za dotační podpory od
Města Nýrsko. Tímto bychom také chtěli poděkovat sponzorům, kteří věnovali hodnotné ceny (SVOP a papírnictví Moller). Akce se zúčastnily děti místní i z okolí. Soutěžilo se v mnoha disciplínách - např. skákání v pytlích,
běh v holinkách, jízda na koloběžce atd. Děti si odnášely spousty dárků a sladkostí. Počasí se vyvedlo, deštivé
mraky vydržely až na konec soutěžního dne. Suché počasí
zůstalo i na opékání špekáčků. Dětem se to moc líbilo.
Za SDH jednatelka Jiřina Kopačková
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Z NÝRSKÝCH ŠKOL
Základní škola Nýrsko, Školní ulice

V krajské soutěži uspěl i nýrský žák
V letošním školním roce se žáci naší školy poprvé zúčastnili soutěže „Řemeslo má zlaté dno“ = soutěž rukodělných prací žáků základních a středních škol, která se koná
již třetím rokem pod záštitou hejtmana Plzeňského kraje.
Naši školu reprezentovaly dvě práce žáků: „Mořský koník“, keramický výrobek Stanislava Šnoura, žáka III.A;
a „Ženich a nevěsta“, eko-výrobek Miroslavy Bouzkové,
žákyně VII.A.
K hodnocení soutěžních prací byla sestavena komise odborníků pro řemeslné obory pod vedením náměstka
hejtmana Plzeňského kraje pro oblasti školství, mládeže
a sportu. Hodnotila se především originalita výrobku, nápad a technické zpracování.
V celkem velké konkurenci krásných výrobků (http://
www.pilsedu.cz/component/content/article/52-aktuality/123-emeslo-ma-zlate-dno.html) se na 2. místě v kategorii ZŠ této krajské soutěže umístil Stanislav Šnour a dne
18. června 2012 převzal v Plzni při slavnostním vyhlašování hodnotnou cenu – digitální videokameru.
Jsme rádi, že aktivita (keramická dílna), kterou jsme
našim žákům před několika lety nabídli, již „přináší ovoce“ a to nejen v soutěžích, ale také při výzdobě školy. Poděkování patří samozřejmě také pedagogickým pracovnicím – Mgr. R. Fikrlové a Mgr. M. Nagyové.
Mgr. Alena Linhartová, ředitelka školy

Netradiční cvičení

Stanislav Šnour s diplomem za druhé místo v kategorii ZŠ.

Uzávěrka pro zaslání příspěvků
do dalšího čísla je 20. srpna

Chudenínský kapr 2012

Ze cvičení maminek s dětmi.

Z rybářských závodů.

Pro většinu maminek je velmi obtížné se po porodu vrátit ke své dřívější kondici. Nové možnosti otevírá cvičení s názvem Strollering. Jde o cvičení s potomkem v kočárku, které provádějí i maminky v Nýrsku.
A jak se k nim přidat? Stačí se zaregistrovat na stránkách
www.strollering.cz v sekci - kde cvičíme – Nýrsko (Klatovy)
a pak přijít na hodinu. Více v zářijovém čísle.

Snad již po třicáté se konaly koncem června každoroční dětské rybářské závody Chudenínský kapr 2012. Závody jsou svou neformálností dětmi velmi oblíbené a rybářský dorost s radostí přijíždí závodit za doprovodu babiček, dědů či rodičů. Více najdete v zářijovém čísle Nýrských novin.
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DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE

Oslavu zpestřilo divadelní představení
Dům dětí a mládeže v Nýrsku
uspořádal 2. 6. 2012 oslavu Dne
dětí. Tentokrát netradičně, součástí
programu byly hry a soutěže, diskotéka, ale hlavně divadelní představení muzikálu „Ať žijí duchové“. Vystoupil také divadelní kroužek 5. třídy ZŠ Nýrsko, Komenského ulice s pohádkou „Princezna se zlatou hvězdou “. Došlo opět k novému
pojetí oslavy a pořadatelé jsou rádi, že se program malým
divákům líbil. Děti se dobře bavily a to je nejdůležitější.
Děkujeme Městu Nýrsko za finanční příspěvek na honorář představení a všem dobrovolníkům za pomoc při
organizaci celé akce.

A závěrem přejeme Vám čtenářům Nýrských novin
příjemnou dovolenou a dětem ideální prázdniny plné
odpočinku.
V září se sejdeme k dalšímu roku pravidelné činnosti
a to určitě v nových podmínkách tělocvičny, kterou čeká
modernizace. Ve velkém sále jsou pro návštěvníky připravené nové židle, které jsme zakoupili z dotace Města
Nýrska. A nová podlaha ve velké klubovně byla vyměněna za podpory Plzeňského kraje.
Tyto postupné úpravy směřují k tomu, aby se naši návštěvníci cítili v Domě dětí a mládeže Nýrsko co možná nejlépe.
Pavlína Karlovská

Z divadelního představení muzikálu „Ať žijí duchové.“

Z oslavy Dne dětí.

MĚSTSKÁ POLICIE INFORMUJE
V našem městě nahodile řádí neznámí vandalové a to
i přes prováděná ochranná opatření a plánované pěší pochůzky strážníků na katastrálním území města. Vandalismus
se dotýká veřejně prospěšných zařízení - laviček, informačních tabulí, dopravních značek, květníků atd. Z tohoto důvodu bych Vás rád požádal, aby jste nebyli neteční ke svému
okolí a v případě, že uvidíte jakékoliv protiprávní jednání,
o něm informovali Městskou policii Nýrsko (tel.: 376 571
601), nebo Obvodní oddělení Policie ČR Nýrsko (tel.: 376
571 108). Přece jen jde o naše město. Když budeme přivírat oči k tomu, jak jej někteří jedinci bez ostychu poškozují,
může nastat čas, kdy veřejně prospěšná zařízení z ulic zmizí.
Z finančních důvodů nebude možné jejich neustálé navracení
v předcházející nepoškozený stav a toto vše opět bude jen ke
škodě spořádaného občana.
Co se týká místní bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, rád bych upozornil na ulici Praporčíka Veitla, kde řidiče opětovně svádí porušení zákazu stá-

ní, dále parkující automobily nemají umístěné parkovací kotouče a za zmínku stojí i nebezpečná jízda cyklistů v protisměru. Všechna výše uvedená jednání strážníci zaznamenávají každý den a to v hojné míře. Proto na vás apeluji k větší ohleduplnosti vzhledem k ostatním účastníkům dopravního provozu na pozemních komunikacích.
Na konec bych Vám chtěl připomenout, že od 1. 5. 2012
platí vyhláška města č. 2/2012 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku. Její bližší obsah najdete na webové stránce:
http://www.klatovy.cz/munyrsko/vyhlasky.asp
Ladislav Tenk, velitel městské policie
mob.: 702 027 046
Kontakt:
Městská policie					
Náměstí 122 (budova městského úřadu), 340 22 Nýrsko
tel.: 376 571 601, e-mail: policie@mestonyrsko.cz
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Bystřickým dětem se dařilo
V tomto článku si přiblížíme činnost mládeže bystřických hasičů. Sezóna mládeže v podstatě kopíruje průběh školního roku. Poté co se naše děti
vynikajícím způsobem popraly s podzimní částí hry Plamen, soustředili naši
vedoucí veškeré úsilí na finální jarní
část. V průběhu roku se děti účastnily
několika zimních a jarních soutěží, ve
kterých však nebyly tak suverénní jako
v minulých letech. To jen nabádalo
k ještě usilovnější přípravě. Povedlo se
vyhrát na Jarní soutěži v Nýrsku, generálkou před jarním Plamenem byla vítězná květnová soutěž v požárním útoku, rovněž v Nýrsku.
Ale vraťme se ještě k dorostencům.
Ti se v dubnu znovu účastnili naší nej- Malí hasiči z Bystřice nad Úhlavou.
významnější halové soutěže v Jablonci nad Nisou. Velkou radost nám udělal Petr Grassl, který se nejrychlejší útok dne. Bylo dobojováno. Vše co jsme uměv mužské (tj. dospělé) kategorii běhu na 100 m s překážka- li, jsme předvedli. Některým se dařilo více, některým méně.
mi prosadil mezi nejlepší a celkově skončil na 35. místě s ča- Nezbývalo, než počkat na vyhlášení výsledků. Za krásného
sem 17,6 s. Štafeta se klukům moc nepovedla. Ovšem veli- počasí jsme se pak dozvěděli...
kým překvapením byl fantastický výkon teprve 15-leté JitV kategorii mladších družstev se ve hře Plamen 2011/2012
ky Robenkové, která na svojí vůbec první soutěži dosáhla na na prvním místě umístil sbor Bystřice nad Úhlavou. Dokáza44. místo „ve stovce“ s časem 20,9 s. V neděli 13. 5. náš sbor li jsme to – jedeme na kraj!!! Všem dětem z družstva zářily
v zámeckém parku zabezpečoval okresní soutěž dorostu. Mi- oči radostí, když dostávaly zlaté medaile. Titul byl opravdu
stry okresu se stali domácí – David Vild, formu potvrdila zla- ve správných rukou! Vždyť nejhorším výsledkem ze všech
tem i Jitka. Naši hasiči mají bohaté zkušenosti s pořádáním
šesti disciplín bylo druhé místo v podzimním ZPV. Staršímu
podobných akcí, a tak soutěž měla jen kladné ohlasy.
družstvu postup bohužel ani letos nevyšel – skončilo na krásV sobotu 19. května vyjela naše děcka na prozatím nejdů- né stříbrné příčce. Malechov byl letos prostě znovu lepší, ale
ležitější soutěž v novodobé historii dětského kolektivu. Celo- i tak jsme určitě zanechali patřičný dojem (dílčí výsledky:
roční hra mládeže Plamen byla perfektně rozběhnutá. Po pod- 1. místo – ZPV, PÚ, 2. místo – Štafeta CTIF, Útok CTIF,
zimní části (Závodu požárnické všestrannosti a štafetě CTIF) 3. místo – Štafeta dvojic, Štafeta 4 x 60 metrů). V kategorii
se mladší žáci dělili o vedení se Švihovem a starší žáci dokon- Nejlepší kronika získal náš kolektiv stříbro. Samozřejmě nece vedli okresní soutěž. Naši mladí hasiči sice dlouhodobě po- smíme opomenout naše jednotlivce na šedesátce s překážkarážejí rozdílem několika tříd konkurenci v požárním útoku, mi. Letos nebylo v individuálních disciplinách moc natrénoale na celkové prvenství v Plamenu zatím nikdy nedosáhli.
váno, protože jsme vše podřídili výsledku soutěže družstev.
Disciplínami jarní části jsou: požární útok CTIF, štafe- Kateřina Hájková, dvojnásobná přebornice okresu, letos obta dvojic, štafeta 4 x 60m a požární útok. Po problémech se sadila 5. místo. Pěkný bronz vybojoval Jakub Ivanič, Erik
skládáním družstev nasadili vedoucí mládeže tyto sestavy: Kucharik skončil na 7. příčce.
mladší – Lukáš Rajšl, Marek Šota, Barbora Grasslová, Iva
V sobotu 9. 6. se dorostenecké družstvo již počtvrté v řadě
Babková, Marcela Babková, Anna Koskubová, Ondra Ra- účastnilo Krajského kola Požárního sportu, které letos probík, Jaroslav Janouš, Lukáš Babka a Jakub Hájek; starší – Jit- běhlo v areálu 33. ZŠ v Plzni. Klání se skládá ze čtyř discika Robenková, Kateřina Hájková, Jana Šotová, Tomáš Ma- plín, o vítězi rozhoduje nejnižší součet dílčích umístění. Naši
theisl, Luboš Matheisl, Erik Kucharik, Jakub Ivanič, Tomáš si vedli takto: štafeta 4 x 100 m (2.), běh na 100 m s přeKopřiva, Petr Ďuriš a Michal Václavovic. PÚ CTIF se pove- kážkami (3.), testy (1.) a požární útok dle národních pravidl poměrně pěkně, jen starší může mrzet 5 trestných bodů, na del PS (3.). V celkovém součtu tak dorostenci ve složení Petr
štafetě dvojic nechali naši závodníci opravdu vše. Na klasic- Grassl, Tomáš Matheisl, Jakub Ivanič, Patrik Prechtl, David
ké hasičské štafetě 4 x 60 m zaběhli mladší krásně, ale star- Vild, Michal Ivanič a Jan - posila z SDH Dešenice - obsadili
ším bohužel v obou pokusech spadl hasicí přístroj. V králov- 3. místo. V běhu na 100 m s překážkami se stal přeborníkem
ské disciplíně – požárním útoku – potvrdili naši vysokou při- okresu Petr Grassl. Letos měl náš sbor i zástupkyni v jednotpravenost. Mladší děti předvedly skutečný koncert a zazna- livcích – Jitku Robenkovou, která se po splnění předepsaných
menaly 4. čas dne a nejlepší mezi mladšími, starším se ani disciplín (testy, dvojboj, 100 m s překážkami) umístila na
na útoku nedařilo úplně stoprocentně, ale i tak to stačilo na bronzové příčce a bude nás tak zastupovat na mistrovství ČR!
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Ve dnech 15. - 17. 6. zápolilo mladší dětské družstvo v krajské soutěži hry Plamen, to bylo vyvrcholením celoroční práce našich mladých hasičů a jejich
vedoucích. V sestavě byli tito borci: Bára Grasslová (10 let), Marcelka Babková (9), Klárka Malá
(8), Anička Koskubová (9), Jarda Janouš (11), Lukáš Babka (10), Ondra Rabík (11), Lukáš Rajšl (10),
Marek Šota (9), Kuba Hájek (10). Děti plnily po dva
dny všechny soutěžní disciplíny a to z našeho pohledu velmi úspěšně. V sobotu štafetu CTIF (3.), požární útok CTIF (3.), Závod požárnické všestrannosti (4.), štafeta dvojic (2.). Ve velkém horku děti podaly skvělé výkony. Po večeři ještě čtyři zástupci nastoupili na 60 m s překážkami jednotlivců. Nejlépe
si vedl Jaroslav Janouš, který se umístil na 7. místě.
V neděli soutěž pokračovala štafetou 4 x 60 m (3.)
a požárním útokem (2.). Celkově naše družstvo
mladších hasičů obsadilo bronzovou příčku. Byla to
další velká zkušenost pro malé prcky a nezapomenutelný zážitek jak pro vedoucí, tak i pro všechny doprovázející.
Všem dětem děkujeme za prvotřídní celoroční
práci. Obrovský kus práce odvedli vedoucí mládeže – Luboš Matheisl st. a Láďa Ivanič st. Vděk patří rovněž všem, kteří tento fantastický úspěch umožnili – členové SDH Bystřice, Městský úřad Nýrsko,
KDU-ČSL, Lesní stavby s.r.o., Elektrárna Bystřice
s.r.o. a další.
Ladislav Ivanič, Ing. Stanislav Plánička,
Luboš Matheisl

Sýpka je opět plná
uměleckých děl
V sobotu 16. června zahájila Lenka Hrabětová vernisáží v prostoru sýpky pod nádražím další ročník výstavy prací známých i těch
méně známých ostřílených umělců i začátečníků všech možných oborů, tentokrát
z okresu Klatovy. Jedná
se o fotografie, keramiku, plastiky, obrazy, dřevořezby a další díla i dílJeden z exponátů na výstavě.
ka pro potěchu oka i k
zamyšlení. Výstava je přístupná každou sobotu a neděli od 10.00 do 16.00 hodin a končí 1. září, kdy bude dražba některých vystavených exponátů. Jste srdečně zváni.
Jitka Vlková

Kickboxerka Alena Holá
slavila další úspěch

Ve dnech 8 - 9. června se
uskutečnilo amatérské Mistrovství České republiky
v kickboxu. Místní kickboxerka Alena Holá se zúčastnila disciplíny low-kick v kategorii ženy 60 kg, ve které dominovala. Ve finálovém duelu
se postavila proti Anně Plavčanové z SKS arény Kladno.
Tento boj vyhrála jednoznačně 3:0 na body. „Chtěla jsem
zápas ukončit před limitem,
ale bohužel se mi nedařilo přiAlena Holá.
pravit rozhodující úder. V druhém kole, kdy soupeřku 2 x počítali, tomu chyběl opravdu
kousek. Povedla se mi otočka, kterou trénuji přes rok, tak
jsem spokojená,“ nastínila Alena Holá.
Další zápas měla Alena podle profesionálních pravidel v
disciplíně K-1 (5 x 2 minuty) 7. července v rakouském Veldenu, kde se postavila proti místní Myrě Winkelmannové. (red)
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Prázdninové cyklovýlety z 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.
Pátek 6. července, odjezd v 9 hod. od informačního centra. Výlet je určen pro aktivní lidi středního a vyššího věku,
tak zvané 50+, pojedeme na Chodsko. Tato akce je určena
lidem, kteří berou cyklistiku jako relax, nikam nepospíchají
a rádi poznávají nové věci a sami si netroufnou jet.
Trasa: Nýrsko – Všeruby – Česká Kubice – Babylon – Domažlice – Kdyně – Chodská Lhota – Nýrsko. Trasa, která
má kolem 70 km, vede po asfaltových komunikacích (mírné převýšení v první části trati). Cesta je vhodná pro všechny cykloturisty a pro každý druh kola.

Sobota 7. července, odjezd v 9 hod. od informačního centra, pojedeme do Kolovče.
Trasa: Nýrsko – Janovice – Klatovy – Chudenice – Koloveč – Bořice – Kout na Šumavě – Kdyně – Chodská Lhota – Nýrsko. Navštívíme muzeum techniky a řemesel v Kolovči a památník „Klobouk“ u Kouta a snad bude i jedno
malé překvapení. Trasa, která má kolem 65 km, vede po asfaltových komunikacích a je vhodná pro silniční, treková
i horská kola. Výlet je určen pro všechny cykloturisty (menší převýšení).
Neděle 22. července, odjezd v 9 hod. od informačního centra, pojedeme na Falkenstein.
Trasa: Nýrsko – Jižní Stráně – Špičák – Falkenstein 1315
m. n. m – Hamry – Nýrsko. Trasa, která má kolem 80 km
(místy větší převýšení), je vhodná pro aktivní cykloturisty
(asfaltová komunikace a zpevněné cesty, zbytek udržované
lesní cesty). Doporučuji horské nebo trekové kolo. Sebou
nezapomeňte doklad totožnosti, pojištění do zahraničí a svačinu
V srpnu a v první polovině září
povede cyklovýlety Zdeněk Šnejdar z Lub, velký milovník cyklistiky a znalec přírodních a kulturních
krás a zajímavostí v okolí Klatov.
Nechte se pozvat:
Sobota 4. srpna, odjezd v 9 hod. od
informačního centra, pojedeme na
Kamýckou skálu.
Trasa: Nýrsko – Klatovy – Točník –
Kamýk – Předslav – Zámkovská hora
– Bolešiny (lom s jeskyní) – Obytce – Loreta – Strážov – Blata – Nýrsko. Trasa, která má kolem 80 km,
je vhodná pro horská nebo treková
kola (místy větší převýšení). Výlet je
určen pro aktivní cykloturisty.

Sobota 18. srpna, odjezd z Klatov!!!
– vlakové nádraží – 8 hod., pojedeme
na hradní zříceniny.
Trasa: Klatovy – Švihov – Roupov –
Merklín – Koloveč – Netřeb – Němčice – Nový Hernštejn – Rýzmberk
– Kdyně – Pocínovice – Janovice nad
Úhlavou – Klatovy. Trasa, která má
kolem 90 km, je vhodná i pro silniční
kola (cesta částečně rovná a částečně
kopcovitá). Výlet je určen pro aktivní cykloturisty.
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Sobota 1. září, odjezd v 9 hod. od informačního centra, pojedeme na Zdebořickou skálu.
Trasa: Nýrsko – Blata – Strážov – Běšiny – Sv. Bartoloměj – Chlístov – Hoštičky – Zdebořická skála – Lukoviště
(Jedlový kopec / Hůrka + pramen Úslavy) – Mlázovy – Kolinec – Velhartice – Nemilkov – Čachrov – Víteň – Děpoltice – Nýrsko. Trasa, která má kolem 85 km, je vhodná pro
horská nebo treková kola (místy větší převýšení). Výlet je
určen pro aktivní cykloturisty
Na všechny výlety doporučuji trekové nebo horské 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. Na křižovatkách se čeká
na posledního. Výlet je bez poplatku.
Bližší informace:
František Bechyně a Zdeněk Šnejdar ml.
Mob.: 605 412 193 (p. Bechyně), 721 269 082 (p. Šnejdar)
E-mail: bechyne@posumave.cz,
zdenek.snejdy@centrum.cz
www.posumave.cz

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb,
opět prodává slepičky snáškových plemen
Lohman hnědý, Tetra hnědá a Dominant žíhaný,
kropenatý, černý, žlutý, modrý a bílý.
Slepičky pouze z našeho chovu!!
Stáří slepiček: 12 - 17 týdnů, cena 139 - 170 Kč/ks.
Ceny jsou konečné a neměnné.
Prodeje se uskuteční: v úterý 17. července 2012
Nýrsko – u vlakového nádraží – v 17.45 hod.
Případné bližší informace na tel.:
728 605 840, 728 165 166, 415 740 719

Vydejte se na túru
s Pepou Mayerem

1. května se v Bystřickém parku konal 34. ročník Jarního přespolního běhu. Za účasti 45 závodníků byl překonán
traťový rekord. Doprovodný program a příjemnou atmosféru zajistila kapela Mikeška z DOZP Bystřice nad Úhlavou.
Od měsíce červen 2012 jsme i na Facebooku:
1. července se uskutečnil 13. ročník tradičního Běhu na
https://www.facebook.com/PoSumavecz
Hraničář. Tohoto závodu se zúčastnilo 30 závodníků. Přestože bylo veliké horko, do cíle
doběhli všichni přihlášení závodníci. VítězoTřetí fotografický kvíz k „Výstavě v ulicích“:
vé v jednotlivých kategoriích získali hodnotUhádnete, jaká místa jsou na fotografiích?
né ceny.
O prázdninách pořádá Městská knihovna ve spolupráci s Klubem českých turistů
čtyři celodenní výlety:
7. července – Turistika s Pepou. Odjezd
z Nýrska vlakem v 8.22 hod. do Alžbětína.
Trasa: Alžbětín – Schwellhäusel – Zwieselwaldhaus – Ferdinandské údolí – Železná
Ruda. Délka trasy 11 km.
21. července – Turistika s Pepou. Odjezd
z Nýrska vlakem v 8.22 hod. do Železné
Rudy. Trasa: Prášily – Slunečná – Stodůlky –
Paště – Paštěcký most – Rejštejn. Délka trasy
Fotografie č. 1
Fotografie č. 2
12 km.
4. srpna – Turistika s Pepou. Odjezd z NýrSvé odpovědi zasílejte do 17. srpna 2012 na e-mail: ic@mestonyrsko.
ska
vlakem v 8.22 hod. do Železné Rudy. Tracz nebo doneste vyplněný lístek do Informačního centra v Nýrsku.
sa: Kvilda – Bučina – Knížecí Pláně – Borová
Lada – Chalupská slať. Délka trasy 13 km.
Fotografie č. 1:
18.
srpna – Turistika s Pepou. Odjezd
Fotografie č. 2:
z
Nýrska
v 8.22 hod. vlakem na Špičák. TraJméno, adresa, telefon:
sa: Špičák – Pancíř – Hofmanky – Prenet –
Zelená Lhota. Délka trasy 13 km.
V červnovém čísle Nýrských novin vyšel druhý fotografický kvíz
Každé poslední úterý v měsíci pořádá
k „Výstavě v ulicích“. Výhercem druhého kola se stal pan Jan Kotáb
Klub českých turistů Nýrsko pravidelné vý(Nýrsko). Odborného dohledu nad kvízem se ujal pan Karel Velkoborstupy na Hraničář. Odchod je v 17.00 hod. od
ský, ředitel Muzea Královského hvozdu v Nýrsku. Správná odpověď
KD-DDM Nýrsko, trekové hole si vezměte
z kvízu č. 2 byla: fotografie č. 1 – náměstí Nýrsko; fotografie č. 2 – lávs sebou. Více informací se dočtete ve vývěsce
ka u koupaliště, k tenisovým kurtům. Výherci tímto gratulujeme.
KČT Nýrsko.
Josef Mayer
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VÍTÁNÍ NOVÝCH OBČÁNKŮ

Klára Hájková.

Pavel Koryťák.

Ester Bílá a Ondřej Bílý.

Karel Herrman.

Adam Písař.

Vanessa Klímová.

Nicol Vivien Dancová.

Marek Tichota.
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(22. května)

PROMĚNY MĚSTA

Elen Kubalová.

Průhled na náměstí z ulice Práce dříve a dnes.
Eliška Dvořáková.

Příspěvky do Nýrských novin
zasílejte na e-mail: nyrskenoviny@gmail.com

Anežka Mircová.
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KULTURNÍ AKCE
Turistické informační a kulturní centrum
Tel.: 376 571 616, e-mail: ic@mestonyrsko,
www.sumavanet.cz/icnyrsko

Otevírací doba duben - září
Po - Čt: 9.00 - 12.00, 13.00 - 16.00 hod.
Pá: 9.00 - 12.00, 13.00 - 17.00 hod.
So: 10.00 – 16.00 hod., Ne: 10.00 – 13.00 hod.

Ve společenském sále městské knihovny
Do 24. 8. – Živé paměti Sudet – výstava.

V prostorách informačního centra

Do 31. 8. – Po stopách zmizelých – výstava o zaniklých
obcích z okolí Nýrska.

V Lesním divadle

14. 7. – Slavnosti vína.
21. 7. – Ťululum – Divadlo Plánice.
4. 8. – Dobytí severního pólu – Divadlo Plzeň.
19. 8. – S čerty nejsou žerty – Divadlo Sušice.

Bystřický park

21. 7. od 20.00 hod. – Weget.
11. 8. od 20.00 hod. – Ukradený vjecy.
25. 8. od 20.00 hod. – Extra Band revival.

V Areálu pod sjezdovkou

14. 7. od 8.00 hod. – Nagasaky cup - Memoriál Petra
Zborníka – turnaj malá kopaná.
14. 7. od 20.00 hod. – Kečup.
28. 7. od 16.00 hod. – Slavnosti piva – 16.00 hod. – Kolovanka – 20.00 hod. – SIFON.

V Muzeu Královského hvozdu

Do 26. 8. – Po kolejích Královským Hvozdem – výstava.

Připravujeme

1. 9. – CÉST LA VIE – Divadlo Nýrsko, v Lesním divadle.
1. 9. od 9.00 hod. – Turnaj smíšených družstev v Areálu
pod sjezdovkou.
1. 9. od 19.00 hod. – Rockotéka.
Od 3. 9. – Výstava Drátek jinak v Městské knihovně Nýrsko.
Městská knihovna Nýrsko oznamuje svým uživatelům,
že od 1. června 2012 rozšířila nabízené služby o barevné a černobílé kopírování a skenování ve formátu
A4, A3. Dále jsme obohatili sortiment časopisů o tyto
nové tituly Dekor (kreativní časopis), Ona ví (časopis
pro voňavý a útulný domov), Zahrádkář a Revue 50+
(časopis pro seniory).

