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Úvodní slovo
Vážení čtenáři,
předkládáme vám tradiční prázdninové dvojčíslo Nýrských novin, ve
kterém najdete například ohlédnutí za velkou vodou, druhý díl našeho nového seriálu, v němž srovnáváme ceny různých poplatků, či snímky letošních žáků 9. tříd. Nýrské noviny opět vyjdou až v září. Do dalšího čísla chystáme například článek o rekonstrukci nýrské služebny
policie či o kostele Čtrnácti svatých
pomocníků.
Děti se ze škol rozprchly na
prázdniny a dospělé čeká čas dovolených. Ve chvílích volna můžete během léta navštívit nejrůznější
akce, které se ve městě budou konat
- cyklovýlety, divadelní představení,
zábavy či třeba metalový festival
a mnohé další.
Přejeme vám pohodové prožití dovolené, hodně sluníčka, zábavy
i odpočinku.
Ing. Martin Kříž
Poslední školní den si děti užily různé soutěže.

Dětem začaly prázdniny
pod sjezdovkou
Hurá, prázdniny jsou tady! Škola skončila a teď začíná léto. Aby ten konec
školního roku byl ještě hezčí, o to se postarala parta prima dospěláků. Dámy
z městské knihovny a informačního centra, slečna Leona Kalná, Pavel Stránský
a manželé Vyskočilovi připravili spolu se svými pomocníky 28. června v areálu pod sjezdovkou pro malé i větší děti podvečer plný písniček, her a soutěží.
Nechyběly tvořivé dílny, bludiště, skákací míče, velké bublifuky, šipky, papírová bitva, překážkové dráhy a další a další atrakce. Za splnění některých úkolů si
děti vybraly malý dárek. A nakonec si mohl každý opéci buřta. Dětí i rodičů přišlo opravdu hodně, sluníčko hřálo, všichni se bavili. Jak lépe začít prázdniny?
To snad ani nejde. Takže vám všem přeji krásné léto plné pohody, odpočinku,
poznávání, her a sluníčka. Prostě, mějte se fajn!
Jitka Vlková
(Další fotografie z akce jsou na straně 3)
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INFORMACE
Z RADNICE
V areálu skládky Hodousice
vznikne kompostovací plocha
Stále větším problémem je likvidace zeleně (tráva a listí) - pro potřeby města i pro fyzické osoby.
Z tohoto důvodu vznikne na skládce v Hodousicích zpevněná panelová plocha s obvodovým příkopem, který bude
napojen do bezodtokové jímky. Dalším zpracováním bude
vznikat na této ploše kompost pro další využití.
Město požádalo o finanční podporu z Operačního programu Životní prostředí – Zkvalitnění nakládání s odpady.
Z tohoto programu se podařilo získat částku 680 065,- Kč.
V současné době město Nýrsko zveřejnilo výzvu pro
případné uchazeče na vybudování tohoto zařízení, předpokládaná hodnota této veřejné zakázky malého rozsahu
je 871 955,- Kč (bez DPH). Termín dokončení je stanoven
na konec listopadu 2013.
(MěÚ)

Zastupitelé poskytli spolkům
a organizacím milion
Na 12. veřejném zasedání zastupitelstva 25. února
bylo vyhlášeno výběrové řízení na příjemce dotačních titulů pro sportovní, kulturní a zájmové organizace působící na území města. Na tyto účely byla pro letošní rok rozpočtem vyhrazena částka 1 mil. Kč. Žádosti měly možnost
podávat jednotlivé organizace z územního obvodu města.
Mezi 21 žadatelů byla rozdělena částka cca 947 tisíc Kč.
.
(MěÚ)

Informace pro čtenáře

V měsíci srpnu Nýrské noviny nevycházejí, další číslo vyjde počátkem měsíce září.
redakce NN

Plzeňská vojenská kapela
hraje v Nýrsku každoročně

Na výstavbu tenisového
kurtu poskytlo město pozemek
V jarních měsících byl v Nýrsku vybudován další tenisový kurt. Realizaci celé akce zajišťoval finančně i organizačně nýrský tenisový oddíl. Město poskytlo pro výstavbu formou výpůjčky nevyužívaný pozemek. (MěÚ)

Zprovoznění koupaliště
provázejí problémy
V minulém čísle jsme informovali o zahájení sezony
nýrského koupaliště. Celou situaci komplikovalo nepříznivé počasí a vydatné deště, které nedovolily napouštět vodu
ze zakalené řeky. Následně se pak při napouštění objevily
závady technického rázu, zejména na filtračním zařízení,
které je již technologicky zastaralé. V současnosti se hledá
řešení, jak pro letošní rok zprovoznit koupaliště, aby odpovídalo požadovaným hygienickým normám.
(MěÚ)

Příjemnou tradicí se v Nýrsku stalo každoroční vystoupení Kapely
pětatřicátého plzeňského pěšího pluku FOLIGNO. To letošní se uskutečnilo 7. června na náměstí. Byl to snad první den, kdy se na nás shora nevalily dešťové kapky. Celé kapele patří poděkování za profesionální vystoupení.

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

Městský úřad Nýrsko,

Z Fondu rozvoje bydlení
byla poskytnuta půjčka

Náměstí 122, 340 22 Nýrsko
tel.: 376 377 811, fax: 376 571 959,
e-mail: info@mestonyrsko.cz

Tak jako každoročně mohli i v letošním roce čerpat občané půjčku z Fondu rozvoje bydlení města. V rozpočtu na
rok 2013 byla na tyto účely schválena částka 400 tisíc Kč.
Ve stanoveném termínu byla podána jedna žádost na částku
200 tisíc Kč. Půjčka byla poskytnuta v plné výši.
(MěÚ)

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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JAK SE U NÁS ŽIJE?

Poplatek za odvoz odpadu má dvě části
Za svoz a likvidaci komunálního odMěsto
padu musí město hradit náklady, kteDomažlice
ré byly v roce 2011 vyčísleny na dva
Horažďovice
miliony a 415 tisíc Kč. Na základě této
Horšovský Týn
částky město stanovilo na sklonku roku
2012 výši místního poplatku za provoz
Janovice
systému shromažďování, sběru, přeKašperské Hory
pravy, třídění a využívání a odstraňoKlatovy
vání komunálních odpadů (dále jen poplatek) pro občany v roce 2013.
Nepomuk
Novela zákona o místních poplatNýrsko
cích umožňuje obcím navýšit poplaStrakonice
tek z odpadu od 1. 1. 2013 až na 1000
Kč za poplatníka a rok. Poplatek může
Sušice
obecní zastupitelstvo schválit pouTachov
ze dle zákonem stanovených pravidel.
Sazba se skládá ze dvou částí - 1. za tříděný odpad ukládaný do kontejnerů na sklo, papír, plasty, bioodpad nebo odpad uložený do sběrného dvora (lze stanovit část poplatku do výše 250 Kč - v Nýrsku je 50 Kč). 2. náklady rozpočtené na poplatníky za odpad netříděný - směsný komunální, ukládaný do popelnic nebo do odpadkových košů
(tuto část poplatku můžou obce stanovit až do výše 750 Kč
- v Nýrsku je 445 Kč).
Úlevy a osvobození od poplatku jsou uvedeny v článku 6 obecně závazné vyhlášky města Nýrska č. 3/2012.
Nejčastěji je využívána 70 % sleva na studenty ubytované mimo domov a osvobození od poplatku pro třetí a dal-

ší nezletilé nezaopatřené nebo studující dítě v rodině.
Do konce loňského roku museli hradit poplatek za odpady pouze občané,
kteří jsou v obcích přihlášeni k trvalému pobytu, či vlastníci objektu pro individuální rekreaci. Novinkou od letošního roku je, že obce mohou začít vybírat poplatek za odpady také
od cizinců, kteří mají v České republice povolení k dlouhodobému pobytu.
Nově je vyžadován i od vlastníků tzv.
rekreačních apartmánů. Tedy majitelů
domů a bytů, kteří v nich nežijí a pronajímají je.
Většina obcí v České republice má
stanoven a svým zastupitelstvem schválen paušální místní poplatek za odpad. Některé obce spíše výjimečně využívají i druhou možnost, kterou jim dává zákon č. 185/2001
Sb., o odpadech. V tomto případě je plátcem poplatku pouze vlastník nemovitosti, kde komunální odpad vzniká. Ten
pak platí za skutečný počet a objem odvezených popelnic.
Výše poplatku se v jednotlivých městech regionu liší
a většinou je nad hranicí 500 Kč (viz tabulka). Město
Nýrsko je těsně pod ní a v našem přehledu skončilo
na pomyslné třetí příčce za Domažlicemi a Horšovským
Týnem.
V zářijovém čísle si porovnáme další poplatky. -mkCena
450,- Kč
600,- Kč
456,- Kč
520,- Kč
550,- Kč
zákonem
185/2001 Sb.
550,- Kč
495,- Kč
540,- Kč
500,- Kč
500,- Kč

Dětem začaly prázdniny...

V areálu pod sjezdovkou si 28. června zadováděly děti všech věkových kategorií.
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Z NÝRSKÉHO MUZEA
Kraj plný historie
Řekl bych, že vzhledem k historii se běžní občané jakýchkoli lidských sídel dělí na tři skupiny. Na ty, kteří
z nejrůznějších důvodů na tento obor nemají čas nebo
chuť. Dále na ty, kteří mají o historii svého sídla základní povědomí vyčtené z knih, odposlouchané z rozhovorů
nebo vypozorované třeba z běhu vlastního života. A zbývající skupina - zpravidla nejmenší - k historii přistupuje
aktivně, promýšlí souvislosti, pouští se i do vlastních výzkumů jen tak pro potěšení a v neposlední řadě si i ukládá do paměti (případně do police) všechno co na sobě nese
stopy historie. Někteří si své poznatky nechávají pro sebe,
jiní cítí potřebu je s někým sdílet a také to dělají, ať už při
sklenici piva někde v hostinci, v kruhu rodiny nebo v nějaké partě s podobnými zájmy. Nedávno jsem se s několika setkal a musím říci, že to byl pro naše muzeum veliký
přínos. Kdybych to měl k něčemu přirovnat, asi by se nejvíce hodilo srovnání se zvětšovacím sklem nebo přibližováním na obrazovce počítače. Stále vidíte jasněji, zaznamenáváte větší a větší detaily, případně zvláštní uskupení, kterých jste si dříve nevšimli. Tak jsem se skamarádil
s pamětníky v Žížněticích, se znalcem krajiny v okolí Děpoltic a s mladíkem, který je ochotný pomáhat, ale dosud
ho nikdo o konkrétní pomoc nepožádal. Mohl bych použít citát z Voskovce a Wericha: „Ten dělá to a ten zas tohle
a všichni dohromady udělají moc.“ Takže to, že se naše
muzeum stále posouvá kupředu, není zásluha jednotlivce.
To je skutečně kolektivní práce.

Na nýrském nábřeží na přelomu 19. a 20. století.

A jakou to má souvislost s titulkem této úvahy? Každý kousek zeměkoule je plný historie, ale jen aktivní přístup k ní otevře jiné pohledy, než ty opisované z jedné knihy do druhé. Ono to nějakou chvíli trvá, než se propracujete pod ten více či méně známý povrch, ale pak se zdá, že
jste na cestě do středu země. Jedno překvapení stíhá druhé. Někdy to může být i trochu nebezpečné, jindy se to
vyplatí úchvatným zjištěním. A pro opravdové dobrodruhy mám navíc jedno ujištění. Nikdy to nekončí. Ani tady
v Nýrsku a jeho okolí. Jedním z malých dalších krůčků
je odhalení pamětního kamene významného rodáka Nýrska, pana učitele Josefa Blaua, nejen učitele, ale také his-
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torika, spisovatele, etnografa, kronikáře… Co bychom to
opakovali, že? To jsou přece základy! Těším se na setkání
10. 8. 2013 ve 14.00 hod. v Parku paměti u Lesního divadla. A kdyby někoho lákalo si o historii povídat, míváme
v muzeu schůze každý první čtvrtek od šesti. Tak přijďte!
Karel Velkoborský, Muzeum Královského hvozdu

Schreinerova sklizeň
Schreiner byl sedlák jako každý jiný. Miloval ty louky
a les, který mu patřil kolem Suchých studánek. V zimě tam
bylo krušno, to bylo jasné každému, ale se zásobou krmení a dřeva se to dalo vydržet. A léto pak vše bohatě splatilo. Jeho rod tam bydlel už od nepaměti. Opravdu, nikdo
se už nepamatoval. Někdo z rodu se zapomněl zeptat těch,
kteří to ještě pamatovali, jak to bylo s tím přistěhováním
a najednou už nebylo koho se ptát. Ale nikomu to nevadilo. Důležité bylo, že tu byli doma, že na to měli v truhle pár
zažloutlých papírů a že je nikdo nevyhazoval.
Byl konec dubna 1945. Válka trvala už šest let. Protože se tu nikdy nežilo v nadbytku, dala se ta válečná doba
vydržet. Sem tam nějaký úředník přišel dělat strašáka, že
je třeba dělat sbírku toho nebo onoho, že je třeba zvýšit
dodávky, ale když viděl, že není z čeho, zase odešel a byl
klid. Letadla vysoko nad hlavou strach nenaháněla a snad
sem ani nikdo jiný netrefil. Jenže to tak bylo až do minulého týdne. Kde se vzali, tu se vzali, táhli kolem chalupy němečtí vojáci v docela neuspořádaných útvarech. Bylo jich
sto, nebo dvě stovky? Vpředu chrchlalo otlučené nákladní
auto, uprostřed dvě osobní a jako poslední koňský potah
s obyčejným vozem. Částečně z rozkazu a částečně proto,
aby jim v té cestě trochu pomohl, mu nezbylo v domě vůbec nic. Jen jedna slepice, která seděla nahoře na seně
na vejcích a nikdo si jí nevšiml, kravka která dojila sotva
pár litrů a tři hrsti žita, jež se nikomu nechtělo vymetat ze
dna truhly. Schreiner věděl, že když se vojáci zastavili na
noc na kraji lesa, bude jich mít plný dům. Nebylo pomalu kam šlápnout. S rozedněním už byli zase všichni pryč.
Zůstal jen zválený okraj louky. Se směsicí strachu a smutku nahlížel sedlák do cesty, kterou vojáci odtáhli. Trochu
zašel i dál, protože se mu zdálo, že na cestě něco leží. Byl
to prázdný kanystr od benzínu, propíchaný bodákem. To
už viděl o kousek dál také hromádku prázdných zásobníků a mezi nimi pošlapané a propíchané polní láhve. Když
se podíval ještě lépe, zjistil, že vlastně stojí uprostřed smetiště. Tady díl nějaké zbraně, tady pažba pancéřové pěsti, jak to viděl kdesi v novinách, tam nějaký chumel řemenů. Radši k tomu ani nechodil. Ale jen do odpoledne. To
když při sekání trávy křísnul kosou o další odhozený kus
uprostřed louky. Bylo mu z toho divně. Byl Němec. A tady
Němci zahazují zbraně. A jeho les je tím celý zaneřáděný.
Až do večera to nosil do Městišťské rokle. Kdyby se něco
z toho hodilo alespoň k práci. Les už nevoněl, ale byl cítit
po spálenině a benzinu, stejně jako okraj brusinkových záhonů. Zavřel se doma na dva dny a nevěděl, co bude dělat
dál. Pak přišli strážovští partyzáni… Karel Velkoborský

MĚSTSKÁ POLICIE INFORMUJE
V dubnu městská policie dohlížela při akci stavění májky, která byla spojená s následným průvodem čarodějnic.
Průvod končil pod sjezdovkou v areálu Buvolss. Je nutno
říci, že celá akce proběhla v pořádku a zúčastnění rodiče si
i s dětmi akci pěkně užili.
Během května dohlížela městská policie na každoroční návštěvu vozidel amerických válečných veteránů.
Usměrňovali jsme provoz při příjezdu do Nýrska a následném odjezdu. Dále jsme dohlíželi na bezpečnost našich malých hasičů při jejich požárnickém klání v parku
u hasičské zbrojnice. I tato akce proběhla bez jakéhokoliv problému.
Začátkem června nám bohužel počasí příliš nepřálo
a pršelo bez ustání. Hladina vod neustále stoupala, a proto byla nasazena v plné síle také městská policie. Monitorovali jsme stav hladiny vody a vypomáhali tam, kde bylo
potřeba. Naštěstí se počasí umoudřelo a hladina Úhlavy se
udržela kousek pod druhým povodňovým stupněm.
Vzhledem k tomu, že nám opět nastal čas sekání a dalších zahradních prací, opět upozorňuji na obecně závaz-

nou vyhlášku města č. 2/2012. Dochází totiž k jejímu opětovnému porušování. Zde je výňatek z čl. 6:
„(2) Každý je povinen 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:
a) pondělí až pátek: od 00.00 do 06.00 hodin a od 20.00
do 24.00 hodin.
b) sobota: od 00 do 08.00 hodin a od 20.00 do 24.00 hodin
c) neděle a státem uznané dny pracovního klidu od 00.00
do 09.00 hodin, od 12.00 do 24.00 hodin.“
Celé znění městských vyhlášek najdete na portálu města Nýrsko:
http://www.sumavanet.cz/munyrsko/vyhlasky.asp
Dále bych chtěl poděkovat řidičům a dalším účastníkům silničního provozu, že se více ukáznili. Díky tomu
jsme zaznamenali na našich pozemních komunikacích
mnohem méně páchaných přestupků.
Ladislav Tenk, velitel městské policie
Kontakt: Městská policie, Náměstí 122 (budova městského úřadu), 340 22 Nýrsko
tel.: 702 027 046, 376 571 601
e-mail: mpolicie@mestonyrsko.cz

Alena Holá zdolala
další soupeřku
14. června se uskutečnil galavečer Scorpio fight night v Nitře, kde se v hlavním zápase večera utkala Alena Holá ze Spartaku Žebrák (profesionální mistryně světa WKA 2012)
s holandskou soupeřkou Roxanou Gaal (profesionální mistryně světa WMTA 2012). Zápas byl vypsán podle K-1 pravidel na 3 kola po
3 minutách ve váhovém limitu do 56 kg.
„Do zápasu jsme měli nachystanou změnu, abychom soupeřku nějak v úvodu zaskočili. Hned v prvním kole jsem ji zasypávala útoky a bylo vidět, že to vychází. Zápas jsem chtěla skončit co nejdříve, abych nebyla zbytečně
zraněná. Soupeřka však měla hodně dobrý levý
hák. Zápas pro mě nakonec skončil výhrou 3:0
na body,“ uvedla Alena Holá.
Další profesionální zápasy Alenu čekají
ve francouzském Saint Tropez 4. srpna a poté
pravděpodobně v Bankogu (Thajsko) hned 12.
srpna. „Přípravu musím absolvovat od ledna
skoro nepřetržitě. V říjnu mám totiž amatérské mistrovství světa v Brazílii. Tak snad zdraví vydrží“, dodala.
(red)
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Hasiči o povodních drželi pohotovost
Jak se začíná pomalu stávat zvykem, prohnala se letos naší republikou další povodeň, která za sebou zanechala kromě velikých materiálních škod i spoustu zmařených lidských životů. V tomto článku bych vás chtěl blíže
informovat o činnosti nýrského sboru dobrovolných hasičů při těchto povodních.
Hned na úvod je třeba říci, že letos se nám naštěstí větší potíže vyhnuly. Svým dílem k hladkému průběhu povodní také určitě přispělo vodní dílo Nýrsko (přehrada),
kde se od posledních katastrofických povodní v roce 2002
udržuje nižší hladina vody. Naše činnost díky těmto faktorům nebyla nijak dramatická. V sobotu 1. června byl pro
náš region vyhlášen stav pohotovosti. Protože jsme však
pořádali vyřazovací soutěž žen, museli jsme si vzít všechny věci potřebné k výjezdu sebou na závodiště. Už od
10.00 hod. začala naše jednotka společně s městskou policií monitorovat stav řeky a situaci na některých místech.
Po skončení soutěže jsme drželi pohotovost na základně.
Během noci ze soboty na neděli jsme byli na třech výjezdech a vždy se jednalo o padlé stromy, které rostly na podmáčené půdě. Kromě toho jsme jezdili dále monitorovat
stav vody do Bystřice nad Úhlavou, kde by se v nouzi musela stavět hráz z pytlů s pískem a případně by se muselo
přistoupit i k evakuaci nejohroženějších domů.
Během nedělního dne se vše trochu uklidnilo, ale k večeru začalo opět vydatně pršet. To už vodou nasáklá zem
nestačila další příval vody zadržet a jinak malý potok te-

Hráz z pytlů s pískem, kterou postavili hasiči před ohroženým domem.

koucí Starou Lhotou začal ohrožovat jeden rodinný dům.
Zde jsme postavili hráz z pytlů s pískem, které dovezli
zaměstnanci Technických služeb Nýrsko. Ihned potom
jsme se přesunuli do Zelené Lhoty, kde místní říčka taktéž
ohrožovala jeden z domů. I zde jsme postavili hráz z pytlů. O půlnoci jsme ještě byli čerpat vodu z jednoho sklepa v domě v Nýrsku.
Rád bych vyzdvihl výbornou spolupráci se starostou města Nýrska Ing. Rubášem a také s městskou policií
a Technickými službami Nýrsko.
Letošní povodně tedy u nás proběhly přece jen klidněji než v roce 2002. Přesto jsme soucítili s kolegy ze sborů,
kde povodeň napáchala daleko větší škody a vyžádala si
jejich nasazení.
Ladislav Sýkora

Velká voda opět zahrozila

Hladina Úhlavy se v červnu zvedla.

Už je to tu zase. Možná si někdo řekne, že povodně
byly před jedenácti lety, to je přeci docela dlouho. Lidem,
kterým se voda dostala do domu, zničila jim úrodu, auto
nebo jiný majetek, těm to tak nepřipadá. Sotva vše opravíte, nahradíte a hlavně se vzpamatujete z té hrůzy, máte tu
velkou vodu zase. Naštěstí se našeho města nedotkla tolik
jako v létě roku 2012, kdy na přehradě ve Staré Lhotě naměřili průtok 40 m3 za sekundu. Povodí Vltavy tentokrát
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začalo upouštět vodu z přehradní nádrže včas, takže získalo místo na nově přitékající vodu z přítoků, které zmohutněly díky vydatným dešťům.
Nějak si nepamatuji, že by v dobách mého mládí byly
povodně tak často, ale zřejmě si budeme muset zvyknout
a snažit se zabránit škodám, které může velká voda způsobit. Snad se to teď nebude hodně dlouhou dobu opakovat.
Jitka Vlková

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.
Sobota 13. 7. v 10.00 hod. od vlakového nádraží
v Klatovech! Pojedeme „Na Osobovskou skálu“ pod vedením Zdeňka Šnejdara.
Trasa: Klatovy – Předslav – Kbel – Měčín – Osobovská
skála – Žinkovy – Štádlerův a Flosmanův mlýn – Zbyslav
– Obytce – Klatovy.
Trasa, která bude dlouhá do 60 km (střední převýšení), je vhodná pro aktivní cykloturisty. Pojedeme po
asfaltových a zpevněných cestách. Doporučuji trekové
nebo horské kolo.
Pro zájemce z Nýrska bude společný odjezd od informačního centra v 9.00 hod.

Sobota 27. 7. v 9.00 hod. od informačního centra. Pojedeme „Lyžařskou stopou na Eck“.
Trasa: Nýrsko – Železná Ruda – Bretterschachten – Schareben – Schwarzeck – Eck – Lam – Zadní Chalupy – Nýrsko.
Trasa, která bude dlouhá 70 - 100 km (velké, náročné
převýšení), je vhodná pro aktivní cykloturisty. Doporučuji
horské nebo trekové kolo. Pojedem po asfaltových a zpevněných komunikacích. Nezapomeňte doklad totožnosti
a pojištění do zahraničí. Svačinu na celý den s sebou.
Kdo nebude chtít jet po ose z Nýrska, může vyrazit vlakem v 8.36 hod. a sejdeme se v 10.30 hod. pod vlakovým
nádražím v Železné Rudě.
Sobota 10. 8. v 9.00 hod. od informačního centra.
Pojedeme „Na Čerchov.“
Trasa: Nýrsko – Česká Kubice – Čerchov – Gibach – jezero Drachensee u Furt im Waldu – Neukirchen – Nýrsko.
Trasa, která je dlouhá okolo 90 km (větší převýšení,
asfaltové a zpevněné cesty), je vhodná pro aktivní cykloturisty. Doporučuji horské nebo trekové kolo. Vezměte si
svačinu na celý den, doklad totožnosti a pojištění do zahraničí. Je možnost připojit se cestou dle domluvy.
Sobota 24. 8. od 10.00 hod. z vlakového
nádraží v Klatovech. Pojedeme „Za vyhlídkami kolem Klatov“ se Zdeňkem Šnejdarem.
Trasa: Klatovy – Smrčí – Kněžská hora –
Řakom – Věckovice – Soustovský hrádek –
Janovice – Loučany – Loreta – Klatovy.
Trasa, která je dlouhá kolem 55 km (větší převýšení), je vhodná pro aktivní cykloturisty. Pojedeme po asfaltových, zpevněných
i nezpevněné cestách. Doporučuji horské kolo.
Pro zájemce z Nýrska bude společný odjezd od informačního centra v 9.00 hod.
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 s sebou pití a tyčinku nebo
sušenky. Zastávám názor, že co se nedá vyjet, se nechá vytlačit. Vždy se bude tempo řídit podle méně zdatných. Na křižovatkách se
čeká na posledního. Výlet je bez poplatku.
Bližší informace:
František Bechyně
Mob.: +420 605 412 193
E-mail: bechyne@posumave.cz
www.posumave.cz
Zdeněk Šnejdar

Mob.: +420 721269082
E-mail: zdenek.snejdy@centrum.cz
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DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE

Z oslav Dne dětí v Nýrsku. Akce se uskutečnila 1. června v budově DDM, a tak žádný déšť nemohl dětem zkazit jejich odpoledne. Oslavy finančně podpořilo město Nýrsko.

Pracovníci a spolupracovníci DDM
přejí všem čtenářům hezké léto.

Hledáme

Dům dětí a mládeže Nýrsko přijme pracovníka na
pozici pedagoga volného času. Zájemci se mohou hlásit na telefonní číslo: 606 963 281.

Ochotníci z Klenové přivezli Zlatovlásku
Počasí letos divadlu moc nepřeje. Po celý květen panovala zima, takže bylo zrušeno loňské představení našich ochotníků plné písniček s názvem „C´EST LA VIE“, pak i dešenické „Strašidlo Cantervillské“. Na obě představení byl vypsán náhradní termín. Dokonce i „Divadlo v zahradě“, které
na konci května pořádal Dům dětí a mládeže Nýrsko, muselo být kvůli špatnému počasí přeloženo do kulturního domu.
Ani červen nezačal nejlépe. Lilo a lilo, a tak se divadelní představení „C´EST LA VIE“ opět nekonalo. Prostě
„pech“. Nový termín už zřejmě nebude, takže kdo to neviděl loni při premiéře nebo repríze, má prostě smůlu. Na další představení 8. 6. 2013 - Divadlo Klatovy a „Blbec k večeři“ opět pršelo. To už snad není možné. Uvidíme vůbec letos nějaké plánované představení? Hurá! 16. 6. Divadlo Dešenice a klasika od Oscara Wilda „Strašidlo Cantervillské“
a horko!! Neprší!! Pěkná hra, jen chvílemi bylo špatně slyšet i přes mikrofony, které herci měli. Byl tohle důvod jejich nejistoty? Někdy se to i přes velkou snahu ne úplně povede. A konečně „Zlatovláska“ divadelníků z Klenové. Kdo
z nás by neznal pohádku od Karla Jaromíra Erbena, kde si
kuchtík Jiřík snaží vysloužit pro svého krále krásnou zlatovlasou pannu? Myslím, že se bavili nejen malí, ale i dospělí diváci. Teď se můžeme jen těšit na léto a doufat, že nám
bude počasí přát více. A co nás čeká? Červenec začíná premiérou hry místních ochotníků „Mam´zelle Nitouche“. 19.
7. můžeme zhlédnout šermířské představení skupiny scénického a historického šermu ROMANTIKA Plzeň s názvem „Loupežníci“. Začátkem srpna přijedou staří známí
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Z představení „Zlatovláska“ochotníků z Klenové.
Foto poskytl Mirek Bednář

ze Strašína s hrou „Za scénou“. 18. 8. pak můžete vidět představení divadelního spolku Schody ze Sušice „Čtyři vraždy
stačí, drahoušku!“. Poslední srpnový den nám Divadlo Nýrsko zopakuje „Mam´zelle Nitouche“. V září Divadlo Kbel
zahraje hru „Proutník pod pantoflem“. Jde o báječnou komedii plnou směšných situací a nečekaných zvratů, kterou
napsal Georges Feydeau. Divadelní sezonu zakončí 22. září
spolek Rynek z Újezdu u Plánice se sérií tří pověstí s názvem
„Pověsti z Pošumaví“. Přijďte se určitě podívat, bude na co.
Podrobnosti a upřesnění začátku jednotlivých představení
najdete na www.lesnidivadlonyrsko.cz.
Jitka Vlková

Ekoregion Úhlava se připravuje
na nové programovací období EU
Místní akční skupina (MAS) Ekoregion Úhlava, o.s., je
občanské sdružení, které je založeno na partnerství a spolupráci obcí, místních podnikatelů, neziskových organizací a aktivních občanů. Místní akční skupiny jsou neziskové organizace.
Historie místní akční skupiny sahá až do roku 2003.
Tehdy mělo sdružení neformální charakter. Zástupci obcí
a místní podnikatelé společně vytvořili systém marketingové značky Ekoregionu Úhlava. Hlavním cílem systému udělování marketingové značky bylo zvýšit atraktivitu Ekoregionu Úhlava, přispět k zachování neporušeného životního prostředí a ke zlepšení ekonomické situace
podporou ubytovacích a stravovacích zařízení na území
mikroregionu Úhlava. Nositeli marketingové značky jsou
vybraná stravovací a ubytovací zařízení a další zařízení
nabízející služby v cestovním ruchu, která návštěvníkům
zaručují požadovanou kvalitu služeb a jejich provoz je
šetrný k životnímu prostředí. Značka tedy slouží jako
garant kvality.
Později byly do systému zapojeny i místní neziskové organizace (nýrské muzeum a Klub českých turistů). Takto započatá spolupráce podnikatelů, neziskových organizací a veřejné správy se pak rozšířila
i do dalších oblastí. V roce 2004 se všichni zainteresovaní
shodli na tom, že formalizace skupiny může prospět k prohloubení již započaté spolupráce a rozhodli se k založení
MAS. Dne 19. 1. 2005 proběhlo ustavující valné shromáždění členů občanského sdružení Ekoregion Úhlava, o.s..
MAS se zapojila do programu LEADER ČR 2006. V tomto programu bylo podpořeno 5 projektů, z toho 3 obecní
a 2 zemědělské.
Pro další období, tedy roky 2007 – 2013, byl připraven dokument Strategický plán Leader (SPL). Tento dokument konkretizuje některé části strategie MAS Ekoregion Úhlava, o.s., pro potřeby Programu rozvoje venkova,
osy IV LEADER. Jeho příprava začala již v létě roku
2006. Tehdy proběhl na území MAS průzkum stavu drobného a středního podnikání. Na podzim roku 2009 vyhlásila MAS Ekoregion Úhlava, o.s., první výzvu k předkládání žádostí o dotace v rámci Programu rozvoje venkova
ČR na období 2007 - 2013.
Od té doby bylo v mikroregionu dotacemi podpořeno
33 projektů, mezi které bylo rozděleno celkem 13 mil. Kč.
Dotace byly použity na rekonstrukci komunikací, úpravu
veřejných prostranství, opravu sportovních areálů a hřišť.
Sbory dobrovolných hasičů a zájmová sdružení využily
dotaci na pořízení zázemí pro své aktivity.
Za podpory Plzeňského kraje připravuje MAS také
Malý grantový program na podporu nestátních neziskových organizací. V rámci tohoto programu bylo během
3 let podpořeno 67 projektů za 590 tis. Kč. Granty jsou využívány především pro pořízení dresů, sportovního vyba-

vení, vybavení pro dobrovolné hasiče či pořádání kulturních akcí.
Existence a činnost místní akční skupiny se stále více
dostává do povědomí obyvatel mikroregionu, a tak roste
i zájem o možnost získání dotace. Dotaci mohou získat
soukromí zemědělci, neziskové organizace, drobní podnikatelé i obce.
V současné době má občanské sdružení Ekoregion
Úhlava 23 členů. MAS působí na území obcí Bezděkov,
Janovice nad Úhlavou, Klenová, Nýrsko, Chudenín, Hamry, Dešenice, Strážov a Čachrov. Členy místní akční skupiny jsou zástupci samosprávy, podnikatelé, soukromí zemědělci, neziskové organizace i aktivní jedinci. Všechny
aktivity MAS jsou otevřené široké veřejnosti.
V příštím roce se MAS Ekoregion Úhlava rozšíří ještě
o obce Železná Ruda, Prášily, Modrava a Srní. V současné době probíhá aktualizace Integrované strategie rozvoje tohoto mikroregionu. Do této aktualizace se může zapojit každý.
Více informací získáte na www.ekoregion-uhlava.cz.
Soňa Hladíková
		
Ekoregion Úhlava, o.s.
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Z NÝRSKÝCH ŠKOL

Noví absolventi opustili brány škol

Základní škola Nýrsko, Komenského ulice
První řada zleva: Ondřej Pavlík, Monika Čiháková, Jiřina
Bednářová, Jaroslava Vávrová, Simona Špačková, Karolína
Bláhová, Denisa Jiroušková, Petr Kocian, Veronika Bušková
a Iveta Lávičková. Druhá řada zleva: Jakub Tomaščík, Tomáš Fiala, Adéla Ašková, Zdeněk Vyhlídal, František Soušek a Lukáš Hošek. Třetí řada zleva: Natálie Franková, Eva
Kilbergerová, Daniela Kiewegová, Natália Sotáková a třídní
učitelka Mgr. Jiřina Mašátová. Čtvrtá řada zleva: Adam Baldínský, Dominik Razým a Martin Růžička. Na snímku chybí:
Patrik Kindlman, Jan Staněk a Jana Tajčovská.

Základní škola Nýrsko, Školní ulice
Horní řada zleva: Michal Klug, Petr Šimek, Erik Kucharik,
Jan Žák, David Novotný, Michal Trefanec, Josef Kubečka, Zdeněk Jára, Daniel Kopecký, Jan Macner a Roman
Šlehofer. Dolní řada zleva: Josef Kružík, Daniel Koleňák,
Marie Kubečková, třídní učitelka Mgr. Milada Rožánková, Zuzana Tomanová, Zuzana Zádilská, Eva Trefancová,
Nela Rynešová a Natálie Jonášová. Vzkaz pro absolventy
naší školy: Úspěšný start do nové etapy života! I přes snahu učitelů zůstali normální a celých devět let byli „vysmátí“, tak ať jim to zůstane!!! Foto 2 x Martina Korbelová

O běh byl velký zájem

5. ročníku Běhu zelenským údolím KČT Nýrsko se zúčastnilo 111 závodníků všech věkových kategorií, což je čtyřnásobně více oproti prvnímu ročníku. Nejmladší běžci se narodili kolem roku 2009
a nejstarší už překročili sedmdesátý rok svého života.
V kategorii Veteráni nad 50 let zvítězil Alois Šatra,
Tatran Velké Hydčice (čas 30:42), v kategorii Veteráni nad 60 let byl první Zdeněk Rus, KČT Nýrsko (čas
31:32) a v kategorii Veteráni nad 70 let byl nejrychlejší Josef Růžička, Tatran Železná Ruda (čas 43:43).
Veteráni běželi trať dlouhou 7000 m.
Více na http://www.behzelenskymudolim.cz.
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Blíží se akce pro milovníky metalu

Tak jsem tu zas. Pro někoho otrava, pro jiného jsem
posel zpráv z areálu pod sjezdovkou. Chtěl bych se ještě na chvilku zastavit u předchozí akce - Rockový den
(rocková noc). Chtěl bych poděkovat všem pořadatelů
a hlavně vám, kteří jste přišli na tuto akcičku. Bez vás by
to nemělo smysl. Jsem rád, že se zde ještě najdou lidé, kteří si rádi poslechnou neohranou a nezprofanovanou muziku. Stále ale nechápu, proč je těžké přijít hned na začátek. Z mého pohledu je to neúcta ke skupinám, které začínají. A musím podotknout, že obsazení bylo dost kvalitní. Těm, kteří takzvaně „vyčůrávají“ a dohadují se o tom,
že už je půlka za námi, musím říct, že platíme všechny kapely, včetně dopravy a OSA, poplatků, energií a občerstvení. To opravdu není zadarmo. A ten, kdo byl na muzice
dál než v Janovicích, vám potvrdí, že na těchto akcích jsou
ceny vstupu, jídla a pití někde jinde než u nás. K těm, kteří lezou přes plot, se vyjadřovat nebudu. Nestojí mi za to.
Tak, když už jsem si udělal dost kamarádů, můžeme přejít
k „ETERNAL HATE FESTU 2013“.

hromady. Když jsi začal dělat manažera skupiny Martyrium Christy. Já jsem s vámi absolvoval asi dvě nebo tři
šňůry po ČR. Musím říct, že na to se nedá zapomenout. Za
tři dny naspat jako řidič zhruba 8 hodin bylo opravdu náročné. Tam tě napadlo dělat i promotéra?“ Dan: „Sám víš,
že death, black a thrash metalové kapely fungují na základě výměny, a tak jsem to s přibývajícím časem a s většími kontakty i na zahraniční kapely zkusil.“ Stráňa: „Jaké
byly začátky? S českými kapelami je to jasné, ale co zahraniční?“ Dan: „(smích) Absolutní neznalost cizího jazyka, ruce, nohy, slovník, dopisy. Ty bych si dneska rád
přečetl, byla by to sranda. Postupné kontakty zejména na
skupiny ze SRN. A přes ně pak na další. Začalo se to nabalovat.“ Stráňa: „Nějaké perličky? Nejvzdálenější skupiny?“ Dan: „Bathtup Shitter z Japonska a protipól hodně technický brutal death Mocopus z USA. A mnoho jiných. Kolumbijští Purulent a hlavně Light of Dark z Mexika, kterým jsem zajišťoval také koncerty v SRN a kteří
se do Čech rádi vracejí. Například členové Nyctophobil ze
SRN na prvním z „Eternalů“ dokonce nahráli svůj živák.“
Stráňa: „Konečně se dostáváme k „ETERNAL HATE
FESTu“. Řekneš o něm něco?“ Dan: „Tak první ročník
se uskutečnil v roce 1998 ve Starci. Dopadl velice dobře, ale obec nebyla na tuto akci připravena. Byli jsme nuceni se přesunout do Bukovce. Tam jsme si vypili kalich
hořkosti do dna. Nedorazil zvukař a... Škoda mluvit. Dali
jsme si se členy kapely Martyrium Christy, kteří se mnou
nesli na svých bedrech veškerou pořadatelskou i organizační činnost, pauzu a pořádali festivaly jako Memorial
rock fest, Koráb fest či úspěšný WHIPLASH fest. V roce
2004 přišlo obnovení tradice ve Starci, avšak už jen jako
jednodenní, a poté v roce 2010 přesun do Kdyně na fotbalový stadion. Za celkem 10 ročníků u nás vystoupilo 138
skupin z ČR, SRN, Rakouska, USA a Japonska.“ Stráňa:
„A na co se letos můžeme těšit? Tedy alespoň někteří?“
Dan: „Letos se nám podařilo zajistit celosvětovou špičku, kultovní německou skupinu DESASTER, která brázdí řeku Stix již od roku 1988. Čest předskakovat dostaly stálice české scény Dark Black, Sekhmet a další skupiny tvrdšího ražení, death, black a thrash metalu.“ Stráňa:
„Takže nářez.“ Dan: „Jasně. Zvu všechny, které tahle muzika baví a komu něco říká.“
Pavel Stráňa Stránský

Letní akce v areálu pod sjezdovkou

Mám tady u sebe Dana Beherita Bílého, kluka z Nýrska, který mě minulý rok oslovil s dotazem, zda nevím
o nějaké lokalitě na uspořádání tohoto specifického festu.
Stráňa: „Dane, my se známe už dost dlouho, co?“
Dan: „Jo, napadá mě, že od mého narození (smích), ale
ty si pak někam zmizel a objevil se tu někdy kolem roku
1997.“ Stráňa: „Máš pravdu, hned nato jsme se dali do-

13. 7. od 21.00 hod. – KEČUP (zábava)
20. 7. od 14.00 hod.
– 11. ETERNAL HATE FEST 2013
27. 7. od 16.00 hod.
– Slavnosti piva – KOLOVANKA , SIFON
3. 8. – Nagasaky Cup – memoriál Petra Zborníka,
turnaj v malé kopané
10. 8. – Čevít Cup – turnaj v malé kopané smíšených
družstev
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V sýpce se usídlila
skupina Arkánum

PROMĚNY MĚSTA

Již počtvrté se v sobotu 8. 6. uskutečnila v prostoru sýpky pod nádražím v Nýrsku vernisáž výstavy amatérských umělců, kterou v den jejího otevření navštívilo
přibližně 50 zájemců o umění z blízkého i širokého okolí. Nápad uspořádat výstavu se před několika lety zrodil
v hlavě Ing. Lenky Hrabětové, která jej dokázala dotáhnout do samotného konce a uspořádala tak v roce 2010
první výstavu v prostorách starobylé sýpky. Nádherná
stavba je dodnes stále využívána – na podzim a v zimě
slouží jako sklad zemědělských komodit a drtí se zde obilí
na krmné směsi. Na jaře až do sklizně obilí je však objekt
prázdný, a tak se paní Hrabětová opět rozhodla propůjčit
jej k prezentaci prací amatérským umělcům.

Vystoupení skupiny Pozdní sběr na vernisáži.

Vernisáž byla zpříjemněna hudbou nové rockové skupiny Pozdní sběr. S klasickým repertoárem pak vystoupila
flétnistka Zuzana Tomanová. Výstavu si můžete prohlédnout každou sobotu a neděli v době od 10.00 do 16.00 hodin. Slavnostně ukončena bude 3. 8., kdy zároveň proběhne dražba některých vystavených děl.
Tento rok jsou zde vystavena díla výtvarné skupiny
Arkánum z Chomutova a Plzně. Olga Kezniklová, David
Hille, Tomáš Javorský a Milan Toth se svou sestrou Kamilou Tothovou zde prezentují díla s tematikou fantastic
art. Tento směr vznikl již ve 30. letech 20. století v Americe. Zaměřuje se na sci-fi, fantasy a horor a je inspirován
knihami, filmy a hudbou. Právě v knihách, filmech, počítačových hrách, na přebalech CD disků, na návrzích pro
divadelní hry či dnes hodně často i v komiksových časopisech můžete tato díla vidět. U nás bohužel ne tak často
jako v zahraničí.
Skupina Arkánum si na výstavu pozvala také dva hosty – Magdalenu Dryjovou a Alexandru Šalanskou, které
nám přijely ukázat své fotografie a obrazy. Naše město zastupují svými díly Tomáš Roháčik a mladá malířka Marie
Kubečková.
Je sice škoda, že zde letos nemůžeme zhlédnout více
místních autorů. Také nejsou vystavena díla z různých
oborů výtvarného umění, ale na výstavu určitě stojí za to
přijít. Jste srdečně zváni.
Jitka Vlková
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Klatovská ulice pod nádražím v minulosti a dnes.

Uzávěrka pro zaslání příspěvků
do dalšího čísla je 20. srpna.
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