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Úvodní slovo
Vážení čtenáři,
květnové číslo je opravdu nabité informacemi všeho druhu. Na
čtrnácti stranách se dočtete třeba o úspěchu školního florbalu, o
netradičním vystoupení nýrských
ochotníků na bystřickém zámku či
o výsledku ankety Osobnost roku.
Najdete zde i několik pozvánek na
zajímavé květnové akce a znalci minulosti města můžou vyluštit náš fotografický kvíz. Na počátku května si připomínáme osvobození americkou armádou, od kterého uplynulo už 67 let. Většina
z Vás si jistě také vzpomene na
vrcholné dílo českého romantismu - báseň „Máj“ a jejího autora
Karla Hynka Máchu, který už asi
navždy zůstane spojen s květnem.
Přeji Vám příjemné čtení
Bc. Martin Kříž
Z Jarní soutěže dětí, kterou uspořádali nýrští hasiči u základní školy ve Školní ulici.

Malí hasiči z Bystřice
vybojovali putovní pohár
Sešel se rok s rokem a Sbor dobrovolných hasičů v Nýrsku pozval opět na
půdu Základní školy ve Školní ulici nejmladší hasiče na Jarní soutěž dětí. V sobotu 14. dubna bylo sice docela chladno, ale nepršelo. Dokonce chvilkami vysvitlo sluníčko. I díky tomu bylo toto dopoledne docela příjemné nejen pro závodníky, ale také pro všechny příchozí, kteří přišli fandit svým příbuzným nebo
známým, ale i pro ty, kteří se zastavili jen tak náhodou na procházce.
Dětí se tento rok sešlo zase více než loni. Ze vsí a městeček z celého klatovského a domažlického okresu přijelo do Nýrska poměřit síly 270 účastníků v tříčlenných družstvech. Dokonce jsme mohli vidět i mladé hasiče až z Rožmitálu.
A v čem vlastně soutěžili? Všichni museli prokázat znalost topografických značek, orientace v mapě a určení prostředků, které hasiči používají při práci. Jak
uvázat uzly dnes mnoho dětí neumí. Přiznám se, že jsem to už zapomněla, a o to
víc jsem obdivovala, jak se soutěžící snaží a jak jim to jde.
(Pokračování na straně 3)
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INFORMACE
Z RADNICE
Z jednání Zastupitelstva města
Nýrska dne 2. dubna 2012
Na svém 8. veřejném zasedání zastupitelstva města
schválili mimo jiné zastupitelé dvě nové obecně závazné
vyhlášky:
1. OZV č. 1/2012, kterou se mění OZV č. 5/2010 o místních poplatcích. Novelou zákona byl k 1. 1. 2012 zrušen
místní poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj, koncový interaktivní videoloterní terminál a herní místo lokálního herního systému. Peníze za provozování těchto zařízení získá obec ve výši 80 % z dílčího odvodu z výherních
hracích přístrojů jinou cestou. Z tohoto důvodu byla HLAVA IV - Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj
nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem
financí, z vyhlášky odstraněna.
2. Druhou nově schválenou obecně závaznou vyhláškou
je OZV č. 2/2012 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, která zcela nahrazuje OZV č. 1 z roku 2011.
K přijetí této vyhlášky přistoupili zastupitelé po dlouhé diskusi. Ve svém znění stanovuje:
u omezující opatření k zajištění veřejného pořádku,
u pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství,
u regulace provozní doby hostinských a podobných
zařízení (provoz v tomto časovém rozmezí: neděle až čtvrtek od 08 do 24 hodin, pátek a sobota od 8 do 3 hodin),
u omezení činností, které by mohly narušit veřejný
pořádek v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku (to znamená, zdržet se
veškerých prací spojených s užíváním zařízení a přístrojů
způsobujících hluk, např. sekaček na trávu, cirkulárek, motorových pil, křovinořezů, sbíječek rozbrušovaček, apod.
v době: pondělí až pátek: od půlnoci do 6.00 hodin a od
20.00 do 24.00 hodin, sobota: od půlnoci do 8.00 hodin a od
20.00 do 24.00 hodin, neděle a státem uznané dny pracovního klidu od půlnoci do 9.00 hodin, od 12.00 do 24.00 hodin.
Úplné znění vyhlášek naleznete na stránkách města na
odkazu: http://www.sumavanet.cz/munyrsko/vyhlasky.asp.
Dalšími body bylo schválení půjček z Fondu rozvoje
bydlení, dotace sportovním, kulturním a zájmovým organizacím (o těchto bodech jsme již informovali v minulém
čísle NN), dále pak byl projednán rozpočtový výhled města
do roku 2017, Plán rozvoje a udržitelnosti sociálních služeb
na území Dobrovolného svazku obcí Úhlava do roku 2014.
Byly také stanoveny maximální ceny hřbitovních služeb na
nýrském hřbitově s platností od 1. 1. 2013 a projednán výsledek hospodaření s byty Města Nýrska za rok 2011.
Další podrobnosti naleznete v zápisu a usnesení z tohoto
veřejného zasedání na odkazu:
http://www.sumavanet.cz/munyrsko/usneseni.asp
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Finanční prostředky získané
z dotačních titulů
Město Nýrsko požádalo v závěru roku 2011 a v počátku roku 2012 Plzeňský kraj jako poskytovatele dotačních
titulů o dotace na níže uvedené akce. Ve všech těchto případech jsme jako žadatel byli úspěšní a získali finance na
následující akce:
a) vybudování kamerového systému města - 1,2 mil. Kč
(80% celkových nákladů)
b) metropolitní síť – II. etapa - 1,7 mil. Kč
(75% celkových nákladů)
c) oprava podlahy v tělocvičně KD - 0,53 mil. Kč
(80% celkových nákladů)
d) oprava komunikace Starý Láz – Hodousice
- 0,23 mil. Kč (70% celkových nákladů)

Rekonstrukce ulice Práce
bude už brzy zahájena
Do pololetí tohoto roku začne plánovaná rekonstrukce části ulice Práce v úseku od prodejny MARPA na křižovatku s ulicí Jiráskova. Rekonstrukcí nevznikne pouze
nový povrch komunikace a chodníků, ale dojde k optimalizaci šířkového uspořádání pruhů komunikace a zajištění
parkovacích míst v této části. Parkovací místa vzniknou na
úkor části zeleně před panelovými domy a úpravu dozná
i parkoviště před prodejnou MARPA. Součástí celé akce je
vybudování nového veřejného osvětlení. Po dobu rekonstrukce bude úplná uzavírka dopravy v této části, to znamená od prodejny MARPA až za hranici křižovatky s ulicí Jiráskova.
(MěÚ)

Pozvánka na koncert

Koncert Kapely 35. pěšího pluku Plzeň na náměstí
v Nýrsku. Tradicí se již stává koncertní vystoupení této
kapely v Nýrsku počátkem měsíce června. Všechny zájemce o poslech této hudby zveme na 1. června 2012
od 16 do 17 hodin na nýrské náměstí. V případě nepříznivého počasí se koncert uskuteční ve stejném termínu v kulturním domě.

Malí hasiči z Bystřice...

Pokračování ze strany 1

Kromě teoretických znalostí museli předvést i fyzickou
připravenost a samozřejmě i práci správného hasiče. Tady
se soutěžilo v zapojení požárního útoku a hadicové štafetě.
Nevěřili byste, jak je těžké trefit se pomocí hadice do kuželek. Pro dnešní děti, které zrovna moc nesportují, není
zrovna jednoduché přelézt třeba po vodorovném laně. No,
ale většina z nich to zvládla. Je vidět, že na schůzkách na
sobě opravdu pracují.
A jak všechno dopadlo? Mezi třinácti družstvy předškoláků obsadili nýrští mladí hasiči první a druhé místo, třetí byly Klatovy. V I. kategorii, tzn. děti z 1. až 4. tříd, zvítězila Bystřice I, za nimi pak Lomec a Nýrsko I. Mezi dětmi 5. až 7. tříd dosáhlo na pomyslné zlato družstvo z Lomce, následované Chodskou Lhotou a Dlažovem II. V nejstarší kategorii žáků 8. a 9. tříd se nejlépe umístila Bystřice, za ní potom byla Chodská Lhota a Lomec. Putovní pohár si tento rok vybojovali mladí hasiči z Bystřice. Je zřejmé, že tady práci s mládeží rozhodně nezanedbávají a připravují si své následovníky velmi pečlivě. Na stříbrné příčce byl Lomec a bronz získal Dlažov.
I přes tento výčet výborných umístění je třeba pochválit všechny soutěžící za obrovskou snahu a píli, kterou zde
předvedli, jejich vedoucí a instruktory za obětavost a čas
věnovaný těmto dětem a samozřejmě musíme poděkovat
i organizátorům, bez nichž by ta spousta dětí nemohla strávit tak příjemné a smysluplně strávené dopoledne. Díky.
Jitka Vlková

Děti soupeřily v různých disciplínách.
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Z NÝRSKÉHO MUZEA
Už jste to slyšeli?
No, musíme si přiznat, že novinky nás vždycky zajímají. Někdy, když nejsou po ruce ani dobré, ani špatné, si je dokonce jsme schopni i vymyslet. Abychom tentokrát nemuseli
být v takovém pokušení, mám tu zpráv hned několik.
Od roku 1876 do roku 1913 působil v nýrské židovské
obci jako rabím Max Reiser. Byl to určitě poměrně moderní
člověk, oblíbený a pracovitý. Je uváděn jako učitel náboženství, byl autorem několika knih, především zaměřených na
děti a mládež, v době jeho působení byl upravován židovský
hřbitov a jeho rodina čítala patnáct dětí. Však se asi také proto přistavovala židovská škola, ve které bydlel, v roce 1900
o patro. Je to ta budova u řeky, v Rybářské ulici čp. 136.
V pátek 20. 4. se na tento dům přijela podívat jeho vnučka,
Lily Reiserová. Byl jsem překvapen, jak vitální může být někdo, komu schází do devadesátky jen dva roky. Popovídali jsme v muzeu, prošli židovský hřbitov a díky laskavosti
p. Heflera jsme si dokonce mohli prohlédnout i bývalou
školu. Brzy se na ní objeví skromná tabulka, připomínající
působení jejího dědečka.

Část nové výstavy dobových reklamních tabulí.

Ve výstavních prostorách muzea je teď k vidění soubor
starých reklamních tabulí, který jsme si zapůjčili od soukromého sběratele a od několika jednotlivců. Je to taková plechová krása. Můžete tam vidět značky výrobků, o kterých
ani nevíte, že mají už stoletou tradici. A my jsme k tomu ze
své sbírky přidali i několik vývěsních štítů hospod z Nýrska
a okolí, takže si můžete připomenout, kde byly hostince
„U Kalistů“, „U Větrovců“, „U Štampachů“, nebo „Na Šumavě“. Jenom to pivo se tam nečepuje.
A poslední zpráva. 5. 5. se uskuteční další díl ze seriálu
akcí „Roku Josefa Holuba“. Tentokrát se v 10.00 hod. vydáme od KD po pašerácké stezce, kterou chodíval nejen Josef
Holub. Určitě bude i čas, povědět si několik vzpomínek na
události, které se kolem toho odehrály.
Karel Velkoborský,
Muzeum Královského hvozdu

Velká voda v Hamrech

Lily Reiserová v nýrském muzeu.

Brzy bude také další novinka. Na schodiště v domě
knihovny a muzea připravujeme přehled historie města. Byl
to takový dlouhodobý nedostatek, že když někdo potřeboval
něco ze základních informací, musel je shánět hned v několika knihách. Nikde nebyly shromážděny v nějakém přehledu.
Samozřejmě, že ani v tomto souboru se na všechny nedostalo, ale na ty nejdůležitější určitě. Bude tak dobře využit prostor, kterým dosud lidé jen procházeli.
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Hospodyně se zkušeným okem podívala na oblohu a s potěšením začala chystat velké prádlo. Chalupa byla malá, takže to byl problém hlavně přes zimu, vyprat všechno tak, jak je
potřeba. Přece jen bylo příjemné mít kolem sebe trochu prostoru. Vynesla dvě stoličky, postavila na ně necky a nanosila do nich vodu. Většinou nechávala prádlo přes noc odmočit, aby se pak ráno mohla pustit jen do praní. Stavěla stoličky vždycky na stejné místo, bylo tam trochu roviny, a také
bylo pěkně vidět na papírnu i na silnici, která běžela vedle ní. Když tlačila prádlo do necek, aby se všechno dostalo
do vody s mýdlem, stejně jako jindy cítila pod nohama jemné
vrnění, které vydávala voda proudící v potrubí z Bílého potoka na Peltonovu turbínu v papírně. Že tady to potrubí je někde položené, to věděli všichni, však to nebylo ani tak dlouho, co Petzold, majitel továrny přikoupil i vodní práva mlýnů
na Bílém potoce, aby zvýšil výkon svých turbín a mohl spustit
další stroje. Teď už sice papírna Petzoldovi nepatří, ale stroje se tam točí dál a lidé v Hamrech jsou rádi, že nemusí chodit do práce někam daleko.

Slunce už se schovalo za vrcholek stráně. Praní bylo
pěkně připravené, a tak se na to praní hospodyně dokonce
těšila. Teď bylo třeba připravit večeři pro manžela a také
se postarat o dítě. A potom na kutě, zítra se brzy vstává!
Všude bylo ještě tma, když jí spánek přerušilo podivné
napětí. Jakoby odněkud slyšela tiché syčení. Ani ten zvuk
nestačila promyslet, když se ozvala rána, jakýsi bublavý
rachot, praskání prken ve stodole a vzápětí rámusící jekot,
který se chvílemi ztrácel a chvílemi zase nabýval na intenzitě. Instinktivně vyskočila s postele už s dítětem v náručí
a utíkala přes chlív, od rámusu směrem za chalupu. Chvíli za sebou slyšela nadávky a skoky svého manžela, ale ty
utichly a dál už běžela jen sama. Když už byl rachot vzdálený tak, že nenaháněl hrůzu, opatrně se zastavila a začala konejšit vylekané dítě. Ze tmy, směrem k jejich chalupě,
se dál ozýval rámus. Bála se o dítě, i když noc nebyla nijak studená, ale držela ho v náručí jen v košilce a takhle
by mu byla zima za krátkou chvíli. Vrátit se bála třeba jen
o dvacet metrů. Co teď? Vzpomněla si na sousedy v bývalé Denkscherzovic hospodě. Vydala se tam. Našla je, jak
stojí ve dveřích domu a naslouchají tomu divnému rámusení. Mysleli si, že se od ní dozví něco na vysvětlenou, ale
když jim nepověděla o mnoho víc, vzali jí dovnitř a starali
se, jak by ji i dítě uklidnili. Ven se báli jít všichni. Dokonce i muž sousedky radil počkat do rána. Potmě stejně člověk nic neuvidí.
Dítě usnulo znovu, ale nikdo jiný. Dál bylo slyšet ze
stráně takovou směsici zvuků, že jim nikdo nerozuměl.
Chvíli to pleskalo, chvíli syčelo, bublalo, někdy se to i docela ztratilo a pak to zase rámusilo jako vlak. Začalo svítat. Muž si vzal kabát a klobouk a šel se
na ten rámus podívat. Netrvalo dlouho
a byl zpět.
„Máš po chalupě“ řekl vylekané sousedce. Srdce se jí zastavilo.
„Co je, co se stalo“ třeštila na něj oči
a mimoděk si všimla, že rámus ustal.
„Prasklo ti u chalupy potrubí na Peltonku, ale už to zastavili. Můžeš se jít na
to podívat.“
Poprosila o hlídání dítěte a vydala se ke
své chalupě. Po chvíli se už musela brodit
blátem a vodou, která tekla ze stráně jako
po kdovíjaké průtrži mračen. Před chalupou našla díru v zemi a od ní koryto směrem dolů jako od velkého potoka. V díře
bylo vidět potrubí, na kterém se šklebila
prasklina přesně směrem na stodolu vedle chalupy. Byla z ní tak otrhaná prkna, že
bylo vidět skrz. Blesklo jí hlavou, co by se
stalo, kdyby si to voda namířila o tři metry vedle, na chalupu. I tak před ní nezůstalo nic jen spoušť. Najednou zahlédla svého manžela, jak cosi vleče z údolí k chalupě. Necky i s prádlem. Našel je o tři sta
metrů níž.
Karel Velkoborský

Pozvánka
na Bonsai Merklín 2012
Pod záštitou hejtmana Plzeňského kraje se ve dnech 19.
až 20. 5., vždy od 9 hod.
do 18 hod., koná na zámku
v Merklíně u Přeštic 9. ročník
výstavy bonsají a suiseki od
pěstitelů a sběratelů z celé ČR.
Součástí výstavy bude jako
tradičně bohatý doprovodný program: Demo – J. Bučil, Š. Jásenská, ukázka – tvorba krajinky na kameni
(M. Ašenbrenner a Š. Jásenská), aukce bonsají
K. Krejčího ze Zbraslavi, přednášky – Kraniosakrální
terapie, Bachovy květové esence (A. Babková), EFT alternativní metoda, která dobývá svět (A. Jochecová),
ukázky netradičních masáží (Institut krásy, Plzeň), carvingu (Czech carving studio), ukázka Chen taijquan
s přednáškou (J. Šteflík), Iaido (japonský šerm), orientálního tance (H. Černá), ukázka tvorby vinutých perel
(J. Wudy).
Po oba dny otevřena expozice originálních japonských koi (Aquatica koi centrum), čajovna (Z. Nepustil)
a workshop Greenhorni.
Zajištěn prodej bonsají a potřeb pro pěstitele.
Více o programu na www.bonsaimerklin.cz.
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Z NÝRSKÝCH ŠKOL
Základní škola Nýrsko, Školní ulice

Den Země si žáci připomínají každoročně
23. dubna jsme si v celé naší škole s jednodenním zpožděním vzhledem k neděli (22. 4. – celosvětově vyhlášený)
opět připomněli Den Země, který se stal již tradiční aktivitou
a součástí kalendáře našeho školního roku.
Každoročně se snažíme o jisté zaměření tohoto projektového dne a letos se naším cílem stalo pochopení významu
třídění a recyklace odpadů. Vzhledem k věku a dovednostem
žáků se částečně lišil program 1. a 2. stupně ZŠ.
Žáci 2. stupně se již předem snažili vymyslet vzkaz, který by poslali naší planetě. Vznikl z nich velmi zajímavý motivační panel, například s těmito myšlenkami: „Milá modrá planeto, věřím v zítřky bez smogu!“ (L. Staňková, IX.A);
„Raději na kole nebo pěšky než autem!“ (J. Kubečka, VIII.A).
Odborná „Agentura 42“ připravila pro žáky výstavu
a vzdělávací výukový program „Tonda Obal na cestách“,
který tvořily interaktivní besedy a prezentace s tematikou
z oblasti environmentální výchovy. Žáci se dozvěděli proč
třídit odpady, co se z nich vyrábí a nechyběly ani ukázky vý-

Aktivity ke Dni země ve škole.

Výstavka vzkazů naší planetě.

robků z recyklovaných materiálů. Následovalo tvořivé učení s výtvarnými aktivitami, jejichž výsledkem byla výtvarná
prezentace každé třídy. Vyučování ukončila soutěž „recyklování“, kterou si pro spolužáky 6. – 8. ročníku připravili ti nejstarší, žáci IX.A.
Pro žáky 1. stupně byl kromě aktivit s „Agenturou 42“
tento den ve znamení motta „Den pro Zemi / mysleme logicky – (eko) logicky, třiďme odpad“. Pracovali v kmenových
třídách a při některých aktivitách se propojovaly skupiny
z různých tříd. Dokonce došlo i na spolupráci s rodinami
žáků, protože tomuto dni předcházela anketa o třídění odpadu v rodinách, kterou žáci ve škole vyhodnocovali. Nejzajímavější byla ta část projektového dne, kdy žáci vyráběli vzorové kontejnery na tříděný odpad (každá třída na jiný druh
odpadu) a svým výrobkem se třída pochlubila ostatním.
Věříme, že jsme opět o malilinkatý kousek posunuli u některých žáků zájem o ekologické chování.
Mgr. Alena Linhartová, ředitelka školy

IX.A pomůže celonárodní květinové sbírce
Naši deváťáci už se sice „nepřetrhnou“ v plnění školních povinností, protože už to mají, jak se říká „za pár“, ale
vzpomínat na ně rozhodně budeme v dobrém, protože častokrát přiložili „ruce k dílu“, když bylo potřeba, připravili soutěž ke Dni Země (viz výše) a vyučovací hodiny s nimi patří k těm normálním, pohodovým. Navíc překvapili upřímným zájmem, když třídní učitelce s naprostou samozřejmostí potvrdili účast na 16. ročníku Českého dne proti rakovině.
16. 5. 2012 tedy potkáte v ulicích Nýrska naše žáky ve žlutých tričkách a se známými žlutými kytičkami měsíčku
lékařského, jejichž prodejem za 20,- Kč se budou snažit
navýšit finanční sbírku na boj proti rakovině a její léčbu.
Cílem této sbírky je pomoci získat prostředky na nádorovou
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prevenci, zlepšení kvality života onkologických pacientů, podporu onkologické
výchovy, výzkumu a vybavení onkologických center.
Této aktivitě předcházela ve škole
i diskuse v rámci vyučovacího předmětu výchova ke zdraví a seznámení žáků
i s možnými negativy života. Někteří
reagovali také vzhledem ke zkušenostem
z rodiny nebo bezprostředního okolí. K účasti na této akci
nás vedlo přesvědčení, že žáci nemusejí vždycky pouze sedět
v lavicích, když je chceme učit empatii nebo seznámit se skutečnou realitou.
Mgr. Alena Linhartová

Základní škola Nýrsko, Komenského ulice

Přepsali jsme historii naší školy!
Naše družstvo mělo ve skupině soupeře z Karlových
Naše putování florbalovou sezonou skončilo a já dlužím čtenářům Nýrských novin podrobné vylíčení našeho Varů a Hodonína. S hráči Karlových Varů jsme sehráli
velice vyrovnanou partii, dlouho jsme vedli, ale bohužel
veleúspěšného tažení.
Po vítězství v krajském finále základních škol jsme na závěr utkání po boji vyšel ve prospěch soupeře a porážzačátku března odjížděli na republikovou kvalifikaci s ná- ka 1:2 nás velice mrzela. Ve druhém zápase jsme prohrázorem, že nemáme co ztratit a se soupeři zvučných hoke- li 1:4 s Hodonínem, kdy upřímně řečeno, soupeř byl nad
jových jmen - Pískem za jižní Čechy a s Mladou Boleslaví naše síly. Byl florbalovější, techničtější, s větším počtem
za střední Čechy - si své klání můžeme jen florbalově užít. individualit, které se dovedly prosadit. Musím však zmíPrvní zápas byl boj o každý metr hřiště. Pár minut před kon- nit, že jsme prohrávali celý zápas pouze 1:2, ovšem v zácem jsme vedli. Soupeř však vyrovnal ze samostatného ná- věru, kdy soupeř šel dvakrát po sobě do oslabení, jsme
jezdu. S výsledkem 2:2 jsme byli
přesto velmi spokojeni. Ve druhém
zápase porazil Písek Mladou Boleslav 5:2. A tak jsme šli do našeho zápasu s pocitem, že jestli chceme přepsat historii naší školy, musíme vyhrát rozdílem čtyř branek.
Zdálo se to jako nesplnitelný úkol,
ale já svému mužstvu věřil. Všichni dobře ví, jak je florbal nevyzpytatelný a góly můžou padat rychle, jako na běžícím pásu. Po prvé
třetině jsme vedli 2:0, po druhé 3:0
a stačil nám k postupu jeden gól.
Ano, povedlo se nám ho vstřelit, ale bohužel za pár vteřin jsme
ho dostali my a byli jsme zase
z kola venku. V předposlední minutě se nám to nesmírnou bojovností povedlo a i když závěrečné
dvě minuty se dle pravidel zastavuje čas a vteřinky se vlečou, podařilo se. Nýrští kluci postupují na
republikové finále. Hromada těl Vpředu: brankář Matoušek David. Zleva: Hošek Lukáš, Pojar Václav, Razým Dominik, Malast Jan,
naskládaná na sobě byla důkazem Toman František. Zadní řada: Vaníček Pavel, Kubinec Martin, Svoboda Jaroslav, Janovský Petr, Povelké radosti všech zúčastněných. lomis Jan, Neudek Martin, Tomaščík Jakub, Kněz Petr, Kalivoda Karel (učitel).
Splnil se nám sen.
právě přesilovky nezvládli a soupeř nás z brejku potresRepublikové finále základních škol se odehrávalo tal rozhodujícími góly. Bylo rozhodnuto. Druhý den bu23. března v překrásné hale Vysokého učení technického deme hrát pouze o 5. místo. V tomto duelu jsme přehráli
v Brně. Objevil se však velký problém a tím byla dopra- hráče brněnského gymnázia poměrem 3:0, což bylo převa do místa dění. Autobus na dva dny v dnešní době stojí krásné rozloučení se soutěží. Někdo by mohl říci - páté
obrovské peníze. Nakonec nám vyšel vstříc místní podnik místo, co to je? Ale být pátí ze všech škol v republice není
Okula Nýrsko, a.s., (zastoupený p. Křivánkem), která nám zrovna málo. Je to přece obrovský úspěch. Touto cestou
zajistila dopravu. Na to se dá říci jediné: „s hlubokým před- chci všem klukům poděkovat za nejen vzornou reprezenklonem, mnohokrát děkujeme.“
taci naší školy, ale i celého regionu. Většina z nich v letošTurnaj byl na velice vysoké úrovni nejen sportovní, ale ním školním roce vychází z naší školy a já jim přeji, aby
i společenské. Nechyběli hejtmani různých sportovních unií na své další životní zastávce dále rozvíjeli své dovednosa sešli se chlapci a děvčata ze všech koutů republiky. Už při ti a to nejen v odvětví sportu. Ať to, co dělají, je naplňuúvodním ceremoniálu, kdy zazněla halou česká hymna, se je a má velký význam nejen pro ně samotné, ale i okolí.
všem aktérům sevřela hrdla a přeběhl mráz po zádech.
			
Mgr. Karel Kalivoda
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DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
Kroužky se budou prezentovat na tradiční přehlídce
Dům dětí a mládeže v Nýrsku pomalu uzavírá svoji pravidelnou zájmovou činnost ve školním roce 2011/2012 a budeme bilancovat. Je již tradicí, že se rodiče i děti sejdou na přehlídce domu dětí a mládeže. Děti
předvedou rodičům, prarodičům a známým, čemu se za
celý rok v kroužku naučily. Některé kroužky nevystupují,
protože to vzhledem k jejich zaměření není možné, proto bude těmto dětem a jejich vedoucím poděkováno. Přehlídka se uskuteční 18. 5. 2012 od 16 hod. v budově DDM
Nýrsko. Všichni jste srdečně zváni.
Dále Vás zveme na pravidelnou přehlídku školních
družin a kroužků do Lesního divadla. Budeme se na Vás
těšit 30. 5. 2012 ve 14 hod.

Zábavo, zábavo…

Večer v sobotu 14. dubna jsme měli opět možnost
se pořádně pobavit a také provětrat (možná s nadšením,
možná se zoufalstvím) své těžce naplněné peněženky. Do
nýrského kulturního domu totiž zavítala klatovská rocková kapela Ukradený vjecy. S ohledem na hustotu rozveseleného obyvatelstva nejrůznějších věkových kategorií u baru, ale i relativní čistotu celé budovy, můžeme tomuto večeru, noci a ránu přidělit status řádně vydařené
akce.

Skupina Ukradený vjecy v nýrském kulturním domě.

Teď už nám nezbývá nic jiného, než pozvat Vás na následující květnové zábavy (aby bylo po májovém veselí na co navazovat). Tak tedy, 5. května od 20 hod. se budeme těšit v Kulturním domě Nýrsko spolu se skupinami
DOA a Gulash rock na první z nich a 26. května se k nám
chystá stará známá kapela Kečup.
Simona Krákorová, DDM Nýrsko
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Největší akce nás čeká 2. 6. 2012. Budeme společně
slavit Den dětí. Oslava začne ve 12.30 hod. v areálu Pod
sjezdovkou. Ve 13 hod. zahájíme představením muzikálu
Ať žijí duchové! v provedení klatovské ZUŠ. Po představení nás čeká diskotéka a soutěže na hřišti. V případě nepříznivého počasí se akce uskuteční v budově DDM. S sebou si vezměte dobrou náladu!
A co říci závěrem? Těšíme se na prázdniny, společně
můžeme strávit čas na letních příměstských táborech. Nabídka je uveřejněna na internetových stránkách DDM, je
zde i přihláška. Využijte ještě několika volných míst.
Vyzýváme tímto i zájemce o podzimní kurz tance
a společenského chování, aby co nejdříve přinesli přihlášky. Harmonogram lekcí je již k dispozici.
Pavlína Karlovská, DDM Nýrsko

Rekondici v lázních Vráž
si Nýrští užili
Naší základní organizaci Svazu zdravotně postižených v Nýrsku byla nabídnuta týdenní rekondice s léčebnými procedurami v lázních Vráž u Písku. Bohužel z naší stočtyřicetičlenné organizace bylo pouze
8 zájemců. Takže zbytek míst obsadily Horažďovice
(20 míst) a ostatní organizace z Klatov. Je to škoda,
protože procedury, které byly v nabídce, by každému
seniorovi i zdravotně postiženému určitě prospěly.
Byli jsme ubytováni
ve dvoulůžkových pokojích s koupelnou, televizí i ledničkou v krásném
renovovaném zámečku
z roku 1875 uprostřed
velkého parku. Po vstupní prohlídce panem primářem a výborném oběLázně Vráž u Písku.
dě jsme ihned absolvovali léčebné procedury. Každý den nás čekali 2 – 3 procedury a každé odpoledne volné plavání v bazénu. Všichni
zaměstnanci lázní k nám byli velice milí a věnovali nám
velikou péči. Ani o kulturu zde nebyla nouze. Absolvovali jsme odpolední vycházku parkem a prohlídku zámku s výkladem o historii a 2 x posezení s hudbou.
Byl to krásný týden, kterým jsme si zpříjemnili život
a upevnili zdraví.
Marie Zvonárová, SZP Nýrsko

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, na kterém si ukážeme krásy
okolí Nýrska, nádherné výhledy, kulturní památky a přírodní zajímavosti.
Sobota 12. května, odjezd je v 9 hod. od informačního
centra - pojedeme Židovské hřbitovy II.
Trasa: Nýrsko – Strážov (židovský hřbitov) – Brtí – Běšiny – Svatý Bartoloměj – Chlístov (židovský hřbitov) –
Střežiměř – Újezdec – Luby – Janovice - Nýrsko. Trasa,
která má okolo 65 km, vede po asfaltových, lesních a polních cestách. Trasa je vhodná pro horská kola a pro aktivní cykloturisty, místy je větší převýšení.

Neděle 13. května, odjezd je v 9 hod. od informačního
centa - pro aktivní lidi středního a vyššího věku, takzvané
50+. Pojedeme do Švihova. Tato akce je určena lidem, kteří berou cyklistiku jako relax, nikam nepospíchají a rádi
poznávají nové věci a sami si netroufnou jet.
Trasa: Nýrsko – Úborsko – Janovice – Bezděkov – Tajanov – Dolany – Švihov a zpět dle domluvy. Kdo bude
chtít, může ze Švihova dojet vlakem, nebo opět na kole.
Trasa, která má do 60 km, je vhodná pro každého, skoro žádné převýšení, jedeme po asfaltových komunikacích.
Rychlost jízdy bude přizpůsobena pomalejším, na křižovatkách cest se čeká na posledního. Přijďte zkusit.
Neděle 27. května, odjezd v 9 hod. od informačního centra - pojedeme do Domu divočiny u Ludwigsthalu (D).
Trasa: Nýrsko – Hamry – Železná Ruda – Bavorská Ruda
– Haus zur Wildnis – ZwieslerWaldhaus – Ferdinandovo údolí – Gerlova Huť – Hojsova Stráž – Zelená Lhota - Nýrsko. Trasa je dlouhá kolem 80 km, větší převýšení,
vhodné pro aktivní cykloturisty,
asfaltová komunikace a zpevněné
cesty, zbytek udržované lesní cesty. Doporučuji horské nebo trekové kolo. Nezapomeňte sebou doklad totožnosti, svačinu a zajistit si
pojištění do zahraničí. Je možnost
dojet na Železnou Rudu vlakem
a připojit se až tam.

Na všechny výlety doporučuji trekové nebo horské kolo v dobrém technickém stavu, přilbu na
kolo, 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.
František Bechyně
Bližší informace:
Mob.: 605 412 193
E-mail: bechyne@posumave.cz
www.posumave.cz
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Ochotníci oživili Kryštofa Haranta

Zámek v Bystřici nad Úhlavou začal novou návštěvnickou sezonu opravdu zajímavě. Za účasti zástupkyň společnosti Intertour spol. s r.o., která se o zámek stará, proběhla
v neděli 1. dubna v jeho prostorách vzpomínková hříčka na
dobu dávno minulou. Vše se konalo vlastně na počest Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic a jeho odjezdu ze zámku
Bystřice nad Úhlavou na pouť do Svaté země.
Nýrští ochotníci v nádherných kostýmech předvedli
divákům, jak možná mohl probíhat v roce 1598 jeden z posledních dnů Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic a jeho
švagra Heřmana Černína z Chudenic před odjezdem na tak
dalekou cestu. Kromě nastínění celé cesty, seznámení s jednotlivými zeměmi a městy, která navštívili, a moři, přes která pluli, jsme se mohli dozvědět o knize, kterou o této pouti Kryštof Harant sepsal a doplnil ji svými obrázky. Pro poučení jsme si vyslechli i stručný životopis se všemi známými radostmi, úskalími, strastmi i pohnutým koncem života
tohoto šlechtice, spisovatele, básníka, diplomata, válečníka,
hudebníka a cestovatele. Šlo vpravdě o renesančního člověka. To vše v podobě vskutku přijatelné a vlastně i velmi příjemné, že člověk málem zapomněl, že jde i o to poučení.
Po dobu přestávky mohli návštěvníci popít víno a ochutnat dobroty „ze stolu rytířů“. I když se jednalo o pamlsky
dnešních hospodyněk – divadelních ochotnic z Nýrska, musím uznat, že se jim opravdu povedly.
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Z vystoupení nýrských ochotníků na bystřickém zámku.

A to stále ještě nebyl konec. Abychom se dokázali alespoň trošku vžít do života šlechty té doby, mohli jsme si poslechnout ukázky dobové hudby v podání skupiny Gothien.
Ta svým osobitým způsobem interpretuje na replikách dobových nástrojů středověkou hudbu. Hudebníci jsou oděni
v dobových kostýmech, takže iluze byla téměř dokonalá.
Chtěla bych poděkovat všem účinkujícím a hlavně členům nýrského ochotnického spolku za jejich nezištnou práci. Vždyť veškerá vystoupení nacvičují ve svém volném
čase z lásky k divadlu a bez nároku na jakýkoliv honorář.
Díky jim. A také díky všem ostatním, kteří se na této kratochvíli podíleli, za nádherný zážitek. Rozhodně jsme se nenudili.
Jitka Vlková

Dobové snímky najdete v ulicích

Od června do září 2012 se v Nýrsku uskuteční „Výstava v ulicích“. Výstavy historických fotografií města
Nýrsko jste v minulých letech mohli vidět v prostorech
starého hřbitova, v Lesním divadle nebo v budově sýpky
u nádraží. Výstavy pravidelně pořádá sběratelka historických fotografií Nýrska Sylva Kalianková. Sylvě dosavadní velkorysé výstavní prostory zdá se nestačily a rozhodla
se přenést výstavu fotografií přímo do ulic Nýrska. Díky
tomu budete mít jedinečnou příležitost srovnat současný
vzhled a využití ulic a budov ve městě s jejich podobou
v minulosti. Celý projekt je financován z Dispozičního
fondu Programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 ČR - Bavorsko. Rozmístění výstavy se 14 výstavními panely
umožní každému zároveň příjemnou procházku po Nýrsku. Mapka výstavy bude k dispozici v IC Nýrsko, v kempu a v muzeu Královského hvozdu. Spolu s mapkou pro
vás máme připravené doprovodné texty s informacemi
o zajímavých místech v Nýrsku, které se na výstavní panely nevešly. Přestože se většina míst nezměnila, dělí historické fotografie a současnost někdy až 100 let.
O víkendech v červenci a v srpnu budete mít možnost využít služeb průvodce a užít si tak celou výstavu
s komentářem. V rámci výstavy bude vydáno také pexeso
a soubor retrospektivních pohlednic, které budete moci
sbírat - budou zdarma k dispozici v IC v Nýrsku a ve vybraných hostincích (seznam míst s dalšími informacemi

naleznete od června na internetových stránkách IC Nýrsko). Zároveň s výstavou vyhlašujeme soutěž „Hledej
a foť“. Zkuste doma v rodinném archivu najít starou fotografii a pořídit k ní retrospektivní snímek. Obě fotografie pak přineste do konce srpna do Informačního centra
v Nýrsku.
Budeme také moc rády, pokud se zapojíte do rozšiřování sbírky historických fotografií Nýrska. Pokud doma
naleznete staré fotografie Nýrska, přineste je do IC. Pokud ještě nejsou v archivu Sylvy Kaliankové, která fotografie poskytuje všem zájemcům, zařadíme je do něj a na
oplátku si vyberete fotografie, které vás zaujmou ze stávající sbírky.
A to ještě není všechno - pro opravdové znalce Nýrska
máme také fotografický kvíz! V tomto květnovém, v červnovém a v prázdninovém vydání Nýrských novin budou
otištěny vždy dvě historické fotografie a vy budete moci
hádat, která místa v Nýrsku na nich jsou. Budete se tedy
moci zúčastnit celkem tří kvízů.
Výsledky budou zveřejňovány průběžně v Nýrských
novinách. Vítězové kvízu i fotografické soutěže budou při
ukončení výstavy odměněni zajímavými cenami s motivy
našeho města.
Doufáme, že Vás výstava zaujme a potěší.
Pořadatelky výstavy:
Sylva Kalianková, Soňa Hladíková, Monika Ženíšková

Fotografický kvíz k „Výstavě v ulicích“:
Uhádnete, jaká místa jsou na fotografiích?

Fotografie č. 1

Fotografie č. 2

Své odpovědi zasílejte do 17. května 2012 na e-mail: ic@mestonyrsko.cz nebo doneste vyplněný lístek do Informačního centra v Nýrsku.
Fotografie č. 1:

Jméno, adresa, telefon:

Fotografie č. 2:

Uzávěrka pro zaslání příspěvků
do dalšího čísla je 20. května

Městský úřad Nýrsko,
tel.: 376 377 811, fax: 376 571 959
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VÍTÁNÍ NOVÝCH OBČÁNKŮ

Simona Stodolová.

Matyáš Neudek.

Isabella Šprochová.

Eva Dobruská.

Jan Hrudička.

Václav Karlovský.

Dora Ducháčková.
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Karolína Kličková.

(29. března)

ZUŠ Nýrsko

PROMĚNY MĚSTA

Rodiče můžou zapsat děti
do různých oborů
V týdnu od 21. do 25. května 2012 proběhne zápis nových žáků do Základní umělecké školy Nýrsko pro školní rok 2012/2013.
Ve školním roce 2012/2013 bude na naší škole podle nového školního vzdělávacího programu organizována
výuka v následujících vzdělávacích a studijních zaměření.
Studijní zaměření v hudebním oboru: zobcová flétna,
příčná flétna, klarinet, klavír, akordeon, keyboard (elektrofonické klávesové nástroje, elektronické zpracování
hudby), trubka, lesní roh, kytara, housle, zpěv a sborový
zpěv. Od nového školního roku bude na škole také fungovat pěvecký sbor, který povede bývalý žák školy, dirigent
a hudební skladatel Martin Červenka.
Studijní zaměření tanečního oboru – výuka bude probíhat v přípravném a základním studiu a je zaměřena na
získání základů společenského, klasického a moderního
tance.
Studijní zaměření výtvarného oboru - výuka je organizována ve dvou skupinách základního studia. Studium
je zaměřeno na výrobu keramiky, kresbu, grafiku, malbu
a dekorativní činnost.
Do všech oborů jsou přijímány děti od 6-ti let.
Zápis se koná v budově ZUŠ Nýrsko, ulice Čsl. legií 373,
v době od 13.30 hod. do 17.30 hod. Bližší informace o výuce na naší škole Vám budou poskytnuty na telefonních číslech: 376 571 159, 604 446 480 nebo přímo v budově školy.
Luboš Vacek, ředitel školy

Klatovská ulice v roce 1900 a dnes.

Techniku pro Vaši zahradu i les nyní zakoupíte
už i v Nýrsku - v nově otevřené autorizované prodejně
na adrese Kpt. Kufnera 179

Lukáš Kieweg,
autorizovaný servis a prodej
Kpt. Kufnera 179, Nýrsko 34022
Tel.: 721 868 304, e-mail: kieweg.l@seznam.cz
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KULTURNÍ AKCE
Turistické informační a kulturní centrum
města Nýrska
Tel.: 376 571 616, e-mail: ic@mestonyrsko,
www.sumavanet.cz/icnyrsko

Ve společenském sále městské knihovny

11. 5. od 17.30 hod. – Tvořivá dílna – textilní šperk
z organzy.
24. 5. od 18.00 hod. – Kde se pivo pilo… - beseda s J. Jirákem z Vlastivědného muzea Dr. Hostaše v Klatovech.
31. 5. od 18.00 hod. – JILL trio - koncert.

V prostorách informačního centra

21. 5. – 31. 8. – výstava o zaniklých obcích v okolí Nýrska.

V sále KD-DDM

5. 5. od 20.00 hod. – DOA, Gulash rock, Weget
– rocková zábava.
18. 5. od 16.00 hod. – Přehlídka činnosti DDM Nýrsko.
23. 5. od 15.00 hod. – Bleší trh – přijďte nakupovat
a prodávat.
26. 5. od 20.00 hod. – Kečup – rocková zábava.
31. 5. od 17.00 hod. – Master Class – soutěž v aerobicu.

Osobností roku
se stal Josef Mayer
Letos poprvé jsme si mohli my, občané města Nýrska, volit svoji „osobnost“. Anketní lístky byly uveřejněny v prosincovém Kulturně sportovním čtvrtletníku a následně sbírány do označených boxů na veřejně přístupných místech. Hlasování bylo ukončeno třetí únorový týden a následně byly
všechny hlasy sečteny. Zveřejníme nyní 10 nominovaných
s nejvyšším počtem hlasů v abecedním pořadí: Karel Ginsl,
Alena Holá, Mgr. Karel Kalivoda, Soňa Křečanová, Petr Mašek, Josef Mayer, Kristýna Němcová, Ing. Miloslav Rubáš,
Karel Velkoborský a Daniel Vítovec.
Všichni byli pozváni na Nýrský ples, kde proběhlo závěrečné vyhlášení. Osobností města Nýrska pro rok 2012 se stal
pan Josef Mayer. Vítěz ankety získal ptáka Loskutáka vyrobeného v chráněné keramické dílně centra STROOM DUB
a osobní numerický rozbor sestavený Soňou Křečanovou.
Myslím si, že to byla správná volba, protože pan Mayer
je sportovec tělem a duší, celý život nezištně pracuje v Klubu českých turistů a je jeho dlouholetým předsedou. Bez
pana Mayera si nedokážeme představit ani jednu turistickou
vycházku do blízkého i vzdáleného okolí Nýrska.
Závěrem bych chtěla požádat ty, kteří mají k práci naší komise připomínky nebo podnětné návrhy, aby přišli mezi nás.
Jana Hošková,
kulturně sportovní komise

V Muzeu Královského hvozdu

Duben – květen – Vzpomínky na reklamu - výstava.

V Lesním divadle

5. 5. od 16.00 hod. – Cesta do Ameriky lodí i Artéskou
studnou – divadlo Dešenice.
13. 5. od 15.00 hod. – Jaroslav Svěcený se skupinou
Jablkoň – houslový koncert.
30. 5. od 14.00 hod. – Divadlo v zahradě – přehlídka divadelních souborů a školních družin – pořádá KD-DDM.

Turistika a sport

1. 5. od 10.30 hod. – jarní přespolní běh – 34. ročník. Start
v 10.30 hod. v Bystřickém parku.
5. 5. od 10.00 hod. – Rok Josefa Holuba – „Pašerácká
stezka J. Holuba“, sraz u KD-DDM, délka trasy 18 km.

Připravujeme

2. 6. od 10.00 hod. – Závody RC modelů aut v Nýrsku –
areál bývalých kasáren v Nýrsku.
2. 6. od 9.00 hod. – Den dětí – Areál pod sjezdovkou.
2. 6. od 19.00 hod. – Rockotéka – Areál pod sjezdovkou.
9. 6. – Vernisáž Výstavy v ulicích.
9. 6. od 10.00 hod. – Běh zelenským údolím.

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

Noc kostelů 2012
V pátek 1. června bude možnost navštívit v rámci celostátní akce Noc kostelů 2012 také kostel sv. Tomáše v Nýrsku (od 19 do 22 hodin) a kostel sv. Mikuláše v Dešenicích
(od 18 do 22 hodin).
Připraveny budou komentované prohlídky, výstavy a další
zajímavosti týkající se minulosti a současnosti obou staveb.
Program bude ještě upřesněn na plakátech.
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