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Úvodní slovo

Účastníci „Noci s Andersenem“ v městské knihovně.

Před spaním mezi knihami

se děti vydaly na výlet

Letošní „Noc s Andersenem“ proběhla v městské knihovně z organizačních
důvodů v pátek 17. května. Jedná se o mezinárodní akci knihoven, ke kterým
se postupně přidávají i domy dětí či základní a mateřské školy. Jde o projekt,
který vznikl na památku dánského pohádkáře H. Ch. Andersena a jeho cílem
je podpořit dětské čtenářství a ukázat dětem, že čtení je veliké dobrodružství.
Malí čtenáři se sešli v knihovně v 15 hodin a společně jsme se s nimi vydali na
malý výlet. Navštívili jsme kostel sv. Linharta v Uhlišti. Díky panu L. Jůdovi jsme si mohli kostel prohlédnou i zevnitř. Dozvěděli jsme se o jeho historii
a rovněž jsme si přečetli krátkou pověst o jeho založení. Poté jsme pokračovali
do Chudenína, kde nás přivítala paní knihovnice J. Lepší s připraveným ohněm.
Děti si opekly buřty a párky a prohlédly si hasičskou zbrojnici.
Posilnění jsme se pustili do poslední části výletu - na cestu do nýrské knihovny. Po návratu jsme si nachystali spací místečka. Když jsme si trošku odpočinuli, rozdělili jsme se do dvou skupinek. Jedna skupina si vyrobila trička
s logem andersenovské noci a druhá si četla pověst o Nýrsku. Samozřejmě, že
se děti při práci vystřídaly.
(Pokračování na straně 3)

Vážení čtenáři,
když se podívám zpětně na úvodníky z letošního roku, často jsem
v nich psal o počasí a o přání, aby
se konečně umoudřilo. Nejdříve jsme prožívali dlouhou zimu,
teď zase ne a ne přestat pršet. Asi
všichni si teď přejeme slunečné počasí. Potřebujeme ho pro zlepšení
své psychiky i pro úrodu na polích
a zahradách.
Červnové číslo Nýrských novin
je plné různých informací. Na straně 3 najdete novou rubriku „Jak
se u nás žije?“, ve které budeme
srovnávat ceny v různých městech.
Mnoho akcí se v posledních týdnech událo a na další vás chceme
pozvat - například na Rockový den
či na 5. ročník Běhu zelenským údolím a další. Věřím, že si vyberete.
Příjemné čtení za redakci Nýrských novin přeje
Ing. Martin Kříž
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INFORMACE
Z RADNICE
Začíná letní sezóna
na koupališti
Po loňských dobrých zkušenostech s provozem nýrského koupaliště bude i letos provozováno v režimu koupaliště ve volné přírodě - tedy bez přítomnosti plavčíka.
Vstup do areálu je zdarma. Plavecký bazén zahájí svoji
sezónu v průběhu měsíce června, provozní doba je zajištěna v případě příznivého počasí denně od 8 do 20 hodin.
Koupání dětí mladších 6 let je povoleno pouze pod přímým dozorem osob starších 18 let. Koupání a skákání do
vody je pouze na vlastní nebezpečí.
Technologie úpravy vody je stejná jako v předešlých
letech. Kontrola jakosti vody bude prováděna. Vzorky
vody budou odebírány a rozbory zajistí akreditovaná laboratoř. Veškeré hygienické požadavky na koupaliště budou v souladu s provozním řádem veřejného koupaliště ve
volné přírodě.
V době provozu koupaliště je zajištěno i základní občerstvení. Těšíme se na vaši návštěvu.
Jan Hladík, ředitel TSM Nýrska

Město se snaží urychlit
opravu Chodské ulice
Snad každý chodec či motorista, který využije ke své
cestě komunikaci v Chodské ulici, je nespokojen s jejím současným stavem. Tato komunikace je ve vlastnictví
Plzeňského kraje. Její údržbu zajišťuje Správa a údržba silnic Plzeňského kraje. I když není v majetku města, přesto
přistoupilo vedení města k některým přípravným krokům,
jež jsou potřebné pro její opravu. Město na své náklady nechalo zpracovat projektovou dokumentaci, která řeší vybudování nové komunikace v Chodské ulici včetně chodníků
a parkovacích míst od hasičské zbrojnice až k firmě UVEX.
Kromě povrchu komunikace a chodníků se musí provést
odkanalizování, prodloužení vodovodního řadu, plynofikace a vybudování veřejného osvětlení. Úpravu dozná i křižovatka u požární zbrojnice, neboť musí být zajištěno napojení Chodské ulice na ulici Petra Bezruče v souladu s platnými normami. Tato křižovatka bude také vybavena světelnou
signalizací pro plynulý a bezpečný výjezd požární techniky v případě potřeby.
Součástí celé akce je také oprava povrchu ulice Petra
Bezruče od hasičské zbrojnice na křižovatku s ulicí Komenského. Náklady na celou akci jsou na základě výkazu výměr stanoveny projektantem na částku cca 22 241 000,- Kč
(bez DPH), náklady pro město jsou ve výši cca 8 mil. Kč.

2

Zpracovanou projektovou dokumentaci v hodnotě
548 400,- Kč rozhodlo zastupitelstvo města 17. 9. 2012 darovat Správě a údržbě silnic Plzeňského kraje z důvodu
urychlení rekonstrukce komunikací v této oblasti. Současně bylo vydáno i stavební povolení na veškeré výše uvedené práce, které bylo rovněž předáno Správě a údržbě silnic
Plzeňského kraje.
(MěÚ)

„Objektivnost“
petiční akce
Současné i minulé zastupitelstvo města opakovaně řešilo snahu zástupců různých prodejních řetězců vybudovat
i v Nýrsku velkokapacitní prodejnu na pozemku ve vlastnictví fyzické osoby (proti prodejně Coop Diskontu). Tato
lokalita je dle názoru zastupitelů nevhodná. Jednak územní
plán stanovuje pro tuto lokalitu využití jako „plochu smíšenou obytnou“, kde je možno budovat pouze obchodní zařízení s celkovou plochou nepřevyšující 500 m2 prodejní plochy, což nikdo ze žadatelů nesplňoval. Dalším problémem
je napojení dopravní, neboť v budoucnu bude Plzeňský kraj
realizovat obchvat Nýrska směrem na Svatou Kateřinu. Začátek obchvatu bude u čerpací stanice s nájezdem na novou
kruhovou křižovatku, čímž dojde k nahuštění dopravy mezi
dvěma kruhovými křižovatkami. Z tohoto důvodu požadovali zastupitelé vybudování přechodů pro chodce a přístupových chodníků směrem od náměstí a od Bystřice nad Úhlavou. Problém by byl i se zásobováním - mohlo by docházet k nárůstu nákladní dopravy i hlučnosti v Klatovské ulici. Všechny tyto nejasnosti vedly k tomu, že zastupitelé města na svém veřejném zasedání 25. 2. 2013 neschválili podmíněně přípustné využití území, což by znamenalo souhlasit
s navýšením prodejní plochy nad 500 m2.
V návaznosti na záporné stanovisko zastupitelů k výstavbě marketu v této lokalitě zahájila svoji činnost developerská firma, která připravovala výstavbu. Oslovila některé fyzické osoby, ale i organizace v Nýrsku, kterým nabízí možnost sběru podpisu občanů pro podání petice za
výstavbu marketu v této nevhodné lokalitě. Za každý získaný podpis údajně nabízí případnému organizátorovi petice 20,- Kč. Není tedy zcela jisté, zda by výsledek takové
petice ukázal skutečně potřeby dotázaných, nebo by byl
motivován pouze ziskem organizátora.
Autorem průzkumu zájmu občanů je neúspěšný žadatel z řad developerů.
(MěÚ)

SOUKROMÁ INZERCE
u
PRODÁM / PRONAJMU byt v Nýrsku v osobním vlastnictví o velikosti 2 + 1 ve 2. NP o výměře 62 m2.
V bytě jsou nová plastová okna a nová kuchyňská linka, dům
je po celkové revitalizaci. Volný ihned, informace na čísle:
724 094 242.

JAK SE U NÁS ŽIJE?

Cena vody se drží na slušné úrovni
Ceny energií, různých poplatků a služeb i poMěsto
Vodné za m3 Stočné za m3 Celkem za m3
travin stále stoupají. V nové rubrice „Jak se u nás
Domažlice
38,25 Kč
31,79 Kč
70,04 Kč
žije?“ budeme srovnávat ceny v Nýrsku a v jiných městech. V tomto čísle se zaměříme na cenu
Horšovský Týn
37,25 Kč
28,53 Kč
65,78 Kč
vody. Ta se skládá ze dvou částí - vodného a stočJanovice
29,83 Kč
30,26 Kč
60,09 Kč
ného. Vodné představuje platbu za dodávku pitné
Klatovy
32,89 Kč
27,71 Kč
60,60 Kč
vody. Povinnost ji uhradit vzniká prakticky přítoNýrsko
21,99 Kč
25,59 Kč
47,58 Kč
kem vody do potrubí za vodoměr. Právo na vodné
Plánice
36,58 Kč
25,10 Kč
61,68 Kč
má vlastník vodovodu, případně jeho provozovatel.
Stočné je úhradou za odvedení odpadní vody veStod
45,71 Kč
26,73 Kč
72,44 Kč
řejnou kanalizací a zpracování čistírnou odpadních Strakonice
51,82 Kč
30,26 Kč
82,08 Kč
vod. Opět platí, že povinnost vzniká odvodem vod
Tachov
40,53 Kč
30,13 Kč
70,66 Kč
kanalizací z domu a nárok na něj má vlastník či provozovatel kanalizace. Cena vody za 1 m3 (1 000 litrů či ku- hodně? Abychom si na to mohli zodpovědně odpovědět,
bík) je součtem vodného a stočného. Ceny v textu i v tabul- pojďme se podívat na ceny v jiných městech (viz tabulka).
ce jsou uvedeny včetně 15 % DPH.
I v uvedených městech byla cena vody pro rok 2013 zvyNýrští zastupitelé schválili pro rok 2013 ceny vodného šována (většinou o větší částku než v Nýrsku). Myslím,
ve výši 21,99 Kč za m3 a stočného ve výši 25,59 m3. Cel- že cena vody v Nýrsku vychází v tomto přehledu bezkonkem tedy 47,58 Kč. Vodné bez DPH bylo navýšeno opro- kurenčně. Je to dáno zejména blízkostí vodního zdroje
ti loňskému roku o 3,8 % a stočné o 4,4 %. Tyto ceny byly i úpravny vody v Milencích.
stanoveny na základě rozboru nákladů a výnosů roku 2012
V příštím čísle budeme porovnávat poplatky za provoz
firmou Vodospol spol. s.r.o., Klatovy. Je to málo, nebo systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
-mk-

Před spaním mezi knihami...

Pokračování ze strany 1

Ve zbytku večera jsme soutěžili o to, kdo nejlépe zná
pohádky a pohádkové postavy. Na dobrou noc jsme si přečetli trochu zamotané a legrační pohádky, abychom měli
veselé sny. V knihovně přenocovalo 16 spáčů od předškoláků po třeťáky. Ráno nás čekala sladká snídaně – kakao
a moučníky od maminek. Už teď se těšíme na další nocování v knihovně.
J. Poupová, MěK

Na výletě u kostela sv. Linharta v Uhlišti.
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Z NÝRSKÉHO MUZEA
Ztráty a nálezy
A zase všechny zveme do našeho muzea. Tentokrát
jsme dbali na to, aby se návštěvníci poučili, zažili trochu
romantiky a dokonce si i něco z muzea odnesli! Ne nebojte se, nezačali jsme rozdávat sbírkový fond, ale skutečně
budete moci docela historické předměty získat v rozpoznávací soutěži. A soutěžit mohou děti i dospělí.
Jak název výstavy napovídá, mnohokrát jsme už různé předměty ztratili. Možná je někdo jiný našel, možná už
byly pozměněné, poničené, ale svoji vypovídací hodnotu neztratily. A o tom je naše výstava. Knoflíky vypovídají
o módě, o pokroku ve výrobě oděvů, víčka od fajfek vypovídají o zámožnosti majitele fajfky, o jeho zálibách, povolání, zámky o technické vyspělosti a další nálezy o lidech,
kteří žili v tomto kraji. A to je právě cíl našeho muzea.
Mohu vám zaručit, že na této výstavě se nudit nebudete.

V sobotu 1. června se v prostorách víceúčelového sálu městské knihovny uskutečnila konference věnovaná Josefu Blauovi. Na akci vystoupila
celá řada přednášejících. Na snímku je PhDr. Marie Majtánová Korandová, autorka životopisné knihy o J. Blauovi „Piruety na ostří nože“,
a Zbyněk Velkoborský, který jednotlivé přednášky tlumočil pro hosty
z Německa.
Foto Martin Kříž

U příležitosti „Roku Josefa Blaua“ jsme absolvovali
i druhý pěší výlet. Jak je to letos typické, opět jsme vyráželi pod zamračeným nebem. Ale za dvě až tři hodinky se už udělalo krásně, takže jsme si to užili. Když se Josef Blau při svém učitelování pohyboval po kopcích nad
Nýrskem, nedivím se, že ho tak miloval. Vídal ho z mnoha úhlů i výšek, v zimě i v létě, zrána i zvečera. Určitě bylo
vždy co k vidění. Teď už máme před sebou konferenci, ale
až Nýrské noviny vyjdou, bude už za námi. Jsem si jist, že
pro většinu účastníků bude objevná, protože se nám podařilo vyhledat o J. Blauovi zcela neznámé informace. Dokonce je možné, že v budoucnu i obohatí naše město.
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Dalším dílem oslav roku bude odhalení pamětního kamene, ale to se odehraje až 10. 8., takže to má ještě čas.
Obohacením tohoto roku je, že jsme vydali limitovanou
sérii dřevěných záložek do knihy, právě s připomenutím
Josefa Blaua. Prodává se jak v muzeu, tak i při dílčích
aktivitách během celého roku.
V posledních informacích z našeho muzea jsem psal
o netrpělivém očekávání dalších zajímavých nálezů. Nepěkné počasí jara nám plány trochu zhatilo, ale očekávání zůstává. Tak doufám, že příště to už bude hlavní téma.
Karel Velkoborský, Muzeum Královského hvozdu

V lázních
U Dovřelů se balilo. Tři týdny je čekají v takovém
vzdáleném kraji. Ale je to nutnost. Černý kašel syna Jiříka potřebuje doléčit. Rodinný lékař přišel s novinkou.
Vřele prý je v poslední době doporučován pobyt v šumavských lesích. A jedno z míst, které může poskytnout hluboký les i daleké výhledy je jakási obec Svatá Kateřina.
Ale pozor, není to výspa civilizace, jak by člověk myslel.
Obec na hranici s Německem je navštěvována i plzeňskou
a pražskou smetánkou. Proto paní Dovřelová pečlivě skládá do zavazadla i ty nejlepší šaty. Ne, neplánuje, že půjde
na ples, ale zdravotní promenády jsou samozřejmou součástí dne. Všechno už si zjistila. I to, že promenáda se provozuje jen kolem kostela a nejdále k obecné škole, protože všude jinde terén prudce klesá a pak by se to podobalo
spíše horské túře.
Vlak dosupěl na nýrské nádraží. Jen několik hlav bylo
lhostejných těm výhledům, které se před cestujícími otvíraly. Zvláště v některých okamžicích se zdálo, že snad
cestují do velehor. A potom bryčkou málem na nejvyšší
vrchol. Paní Dovřelové bylo líto koníka, který už byl z té
cesty celý utrápený. Penzionů bylo ve středu obce hned
několik a zdálo se, že vybrali dobře. Výhled z oken byl až
dolů do Nýrska, ba dokonce jeden den, když byl pěkně čistý vzduch, v dálce viděli jakýsi kostelík.
„To jsou, milostivá paní, Klatovy, okresní město, tam
se zajeďte podívat na Černou věž.“
Dovřelovým bylo jasné, že o program se jim nemusí nikdo starat. Brzy zjistili, že když se projdou kilometr nad
obec, mají stejně krásný výhled do Německa a kopce na té
straně snad byly ještě mohutnější. U obce na jižní straně
byl tak romantický kousek krajiny, že to všem při procházkách připadalo, jakoby byli v nějakém zámeckém parku.
Jiříka pozoruje matka nenápadně, jak se mu dýchá, pozoruje jeho občasné pokašlávání. Jednou dostal od otce
dovolení, aby se známými ze sousedního penzionu, vykonal cestu až na dno hlubokého údolí, kde prý teče potok
se spoustou ryb. Proto se mu také říká „Angel bach“. Jiřík se vrátil a jeho vyprávění se nedalo zastavit. Viděl tam
hamr na potoce a táákle velké ryby, někde je pod ohromnými stromy skoro tma, cesta vede rovnou do vody a přes
vodu je jen úzká lávka pro pěší! A během vyprávění ani ne-

zakašlal. A tak se celá rodina odvážně do údolí vydávala
častěji a nemohla se nabažit rozdílu, mít nablízku jen stromy a ne zdi domů s nevábnými zákoutími. Snad ten vlhký
vzduch dělal Jiříkovi tak dobře. To bylo nějakých dobrodružství, které tam zažil! Postavil si z větví dům, a i když
do něj pršelo, dalo se tam sedět na pařezu. Zahlédl jelena, ale než stačil otce upozornit, bylo už slyšet jen dusot
a praskání větví. Jeden strom, ten u cesty, měl na kmeni
ohromnou bouli. Nejraději by Jirka řekl rodičům, že domů
odsud nepojede, ale přišel poslední den, tak si do svého kufříku nabalil alespoň pár věcí na památku. Krásně
bílé křemeny, se kterými se daly křesat jiskry, hrozně tlustou kůru stromu a mech který vypadal jako miniaturní les.
A protože rodiče mluvili o tom, že se na toto místo příští
rok vrátí, ani se mu nestýskalo.
Karel Velkoborský

Bývalá kasárna hostila
milovníky „autíček“

Ze závodů RC modelů aut.

V sobotu 18. května 2013 se v areálu bývalých kasáren
konal další ročník RC Rally západní Čechy v závodech
RC modelů aut. Návštěvníci loňského ročníku již věděli, co je čeká, takže když se dokonce objevilo i sluníčko, zvědavců bylo docela dost. I když někteří nevydrželi
po celou dobu závodů, stále diváci přicházeli a odcházeli.
Jednalo se o třetí závod letošního ročníku (po dvou předchozích kolech v Třemošné)
na asfaltovém a betonovém povrchu. Pravda,
loňský ročník mi připadal trochu náročnější
a zajímavější. Jezdilo se také v trávě, na prašných cestách a podobně, ale letos si zase užili ti, kteří milují zatáčky. Myslím, že se někomu mohla motat hlava. Je to ale jen názor
diváka, laika. Každopádně bylo nač se dívat.
Modely aut v měřítku 1:10 s pohonem elektro
byly opravdu krásné. Nedovedu si ani představit kolik práce obnáší postavit takový model a připravit ho na závod. Bojovali mezi sebou jezdci (i jezdkyně) všech věkových kategorií a soupeřily spolu i týmy. A těch značek
aut – Mini Cooper, Citroën, Suzuki, Peugeot,
Lancia, Ford, Subaru i česká Škoda.
A výsledky? Pro diváky věc ne až tak důležitá, ale pro samotné závodníky dosti podstatná. V kategorii čtyřkolek 4WD, kde byla
většina soutěžících, zvítězil Daniel Procházka s Mini Cooperem WRC. Za ním se umístil Petr Janošík se Škodou Fabia WRC následován Milanem Širokým s modelem Subaru
Impreza WRC 03 na místě třetím. V kategorii
dvoukolek 2WD získal zlato Richard Kolář
s Peugeotem 106, stříbro Petr Widerstein
s Renaultem Clio a bronz si vybojoval Tomáš
Čihánek opět s Peugeotem 106. Takže, vy
všichni milovníci závodních modelů, za rok
opět na shledanou. Těší se jak soutěžící, tak
i organizátoři těchto zajímavých závodů.
Jitka Vlková
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Nejlepší čas měli hasiči ze Slavošovic
Dne 4. 5. 2013 pořádal Sbor dobrovolných hasičů Nýrsko již třetí ročník Dne hasičů. Ráno jsme se sešli v sedm
hodin u naší zbrojnice a začali s přípravou sportoviště
a malého zázemí pro diváky v podobě našeho velkého stanu. Součástí dne byla dopolední soutěž mladých hasičů
v požárním útoku a odpolední soutěž dospělých s historickými stroji PS8, taktéž v požárním útoku.
Do dětské soutěže se přihlásilo jedenáct družstev, proto
bylo rozhodnuto o jejím dvoukolovém provedení. Samotná soutěž začala v devět hodin. Po prvním kole bylo ve
vedení družstvo z Dešenic s časem 21,08 s, následováno
Bystřicí nad Úhlavou a Malou Vískou se shodným časem
22,3 s. V přestávce mezi prvním a druhým kolem byl pro
zpestření soutěže zařazen požární útok v provedení našich
nejmladších hasičů. Ten se jim povedl na výbornou a dokonce časem předstihli své starší kolegy. Ve druhém kole
se nejlépe vedlo Klenové, která si skvělým časem 20,09 s
zajistila vítězství celé soutěže. Na druhém místě skončily
Dešenice a na třetím Bystřice nad Úhlavou.
Od 13.00 hod. začala soutěž dospělých. Zde se přihlásilo pouze šest družstev a soutěž tak byla vyhlášena jako
tříkolová. Hned v prvním kole družstvo ze Slavošovic nasadilo pomyslnou laťku hodně vysoko, když dokončilo
svůj pokus s časem 25,96 s. Následovalo je družstvo z Dešenic I s časem 28,18 s a třetí bylo Nýrsko I (jogurti) s časem 31,54 s. Průběh druhého kola se nesl v duchu prvního
a první tři družstva si své pozice uhlídala. Do třetího kola
již Slavošovice, jisté si svým nedosažitelným časem, nenastoupily. A protože se Nýrsku I (jogurtům) útok na druhou pozici nepovedl, zůstalo vše podle prvního kola. Vyhrály Slavošovice, druhé byly Dešenice I a třetí Nýrsko I.

Ze soutěže dospělých.

Ovšem to nejlepší z celého dne, nastalo v první přestávce soutěže „osmiček“. Devět našich „starších“ členek se rozhodlo zavzpomínat si na své soutěžní začátky
a předvést nám ukázku provedení požárního útoku přesně
tak, jak se prováděl před čtyřiceti lety. Aby diváci věděli
co právě hasičky dělají, ujal se Jaroslav Hrdlička mikrofonu a celý průběh útoku komentoval. Vše začalo nástupem a hlášením velitelky družstva o připravenosti družstva k vykonání útoku. Za hlasitého velení velitelky bylo
podle přesných úkonů rozvinuto útočné vedení a nakonec
zavodněno. To vše trvalo 84 s. Diváci tento výkon odměnili hlasitým potleskem.
Co říci závěrem? Klobás a hranolek bylo dost, piva
a limonády taktéž. Celý den měl hladký průběh, počasí nakonec také vydrželo a divákům a soutěžícím se snad u nás
líbilo.
Ladislav Sýkora

Červnový cyklovýlet 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 29. 6. od 9.00 hod. od informačního centra. Pojedeme do Hor Matky Boží za těžbou zlata.
Trasa: Nýrsko – Strážov – Čachrov – Velhartice – Hory
Matky Boží – Hlavňovice – Keply – Javorná – Šukačka –
Děpoltice – Nýrsko. Trasa, která bude dlouhá do 65 km, je
vhodná pro aktivní cykloturisty. Pojedeme po asfaltových
komunikacích i lesních a polních cestách. Převýšení jako
v Pošumaví, tedy normální. Doporučuji horské kolo.
Bližší info: http://www.cykloserver.cz/tipy-na-vylety/detail/?d=119364&akey=9f8f418dc2486e6c6b0d9a7d1343650a.
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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
Tel.: +420 605 412 193
E-mail: bechyne@posumave.cz
www.posumave.cz

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

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE

V DDM se soutěžilo ve sportovním aerobiku
Ve čtvrtek 23. května se v tělocvičně DDM uskutečnila soutěž Master Class. Každoročně
těmito závody končí školní rok
pro děvčata, která navštěvují
v DDM zájmové kroužky aerobiku. Letos soutěžilo
29 dívek ve 4 kategoriích (školky, 1. - 2. třída, 3. - 5.
třída a 6. - 9. třída ZŠ). Děvčata cvičila pod vedením
Michaely Hoškové neznámé choreografie a jejich výkon
pečlivě sledovaly rozhodčí, které jej bodově hodnotily.
Cvičenky se choreografii učily, aby ji na závěr samostatně předvedly nejen rozhodčím, ale i rodičům a kamarádům, kteří je přišli podpořit. Všechny účastnice závodu
si za svůj sportovní výkon odnesly diplom a malou odměnu, ty nejlepší medaile.
Jana Hošková, DDM Nýrsko

Ze závodů děvčat, která navštěvují v DDM zájmové kroužky aerobiku.

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

Uzavření knihovny
V době od 24. června do 5. července 2013 bude knihovna uzavřena z důvodu revize knihovního fondu. Děkujeme za pochopení.

7

Kostelem zněla hudba různých žánrů

V pátek 24. června 2013 proběhla v kostele svatého
Tomáše stejně jako na mnoha dalších místech naší vlasti
Noc kostelů. Program je na každém z těchto míst jiný. Liší
se i od loňského roku. Jde o možnost prohlédnout si kostel i v místech, kam jinak obyčejný návštěvník nemá přístup, podívat se na různá kulturní představení, případně se
i zamyslet nad vírou a vztahem každého jednotlivce k ní.
Na samém začátku jsme byli přivítáni P. Ryszardem
Potęgou. V dalších chvílích jsme si mohli zazpívat s nýrským písničkářem Samuelem Kaletou a jeho třemi přáteli. Určitě byli mnozí docela překvapeni, vždyť bicí souprava se v kostele často nevidí. Také repertoár byl složen
z různých žánrů, dokonce jsme slyšeli i rock and roll, který jsem ještě v žádném kostele neslyšela. Kupodivu se
sem tato píseň docela hodila.
Po krátké přestávce jsme si vyslechli komentář ke dvěma výstavkám. První pojednávala o historii zaniklých kostelů na Svaté Kateřině a v Červeném Dřevě. Mohli jsme
si prohlédnout nejen staré fotografie, ale i mapky, náčrty,
případně si přečíst i podrobnější historii. Další výstava pojednávala o Čtrnácti svatých pomocnících, jimž byl zasvěcen dnes již neexistující kostel na náměstí.
Velkým překvapením bylo vystoupení mužského sboru
z nedalekého Lamu. Sbor známý pod názvem Lamer Winkel Viergesang zde vystoupil v rámci Evropského festivalu duchovní hudby a zazpíval čtyřhlasně několik krátkých
zbožných písní. Krásný zážitek.

POZVÁNKA

KČT Nýrsko Vás zve na
5. ročník Běhu zelenským údolím
Datum:
sobota 22. 6. 2013
Místo:
Zelená Lhota 113,
		
100 m pod nádražím,
		
naproti hotelu Zach
Prezentace: 8.30 - 9.45 hod.
Start:
dětské kategorie v 10.00 hod.,
		
muži, ženy a veteráni v 11.00 hod.
Délka tratí: dětské tratě dle věkových katego		
rií, ženy – 4 km, muži – 8 km
Povrch tratí: převážně lesní cesty, částečně asfalt
Kontakt:
Jiří Čada, Zelená Lhota 113,
		
tel.: 376 571 393, 774 187 179
Běží všechny věkové kategorie!
Závod je zařazen do okresní soutěže Běhy mimo
dráhu.
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Nýrský kostel se na chvíli změnil v koncertní a výstavní síň.

Následně jsme se zúčastnili komentované prohlídky
kostela. Paní Sýkorová nás seznámila s interiérem i historií kostela svatého Tomáše apoštola. S tou podrobněji seznámí i naše čtenáře v některém z dalších čísel Nýrských
novin. Vy, které dějiny našeho města zajímají více, se tedy
máte na co těšit.
Jitka Vlková

Ze světového poháru přivezla
Alena třetí zlato
Alena Holá se ve dnech 16. - 19. května zúčastnila již
po třetí světového poháru v kickboxu WAKO (v letech
2009 a 2010 zde vyhrála zlato) v Maďarsku. I tentokrát
se jí zde dařilo a opět přivezla zlatý kov, který vybojovala
s ruskými soupeřkami.
„V úvodu soutěže jsem dostala volný los a naskočila jsem až do semifinále. Bohužel jsem chytla ale „žolíka“ v podání ruských soupeřek, které patří vždy k těm nejlepším. S trochou štěstí a kondice se mi podařilo přes obě
přejít na body. Zápasila jsem skoro po dvou letech v amatérském ringu, takže to beru jako přípravu na nadcházející
mistrovství světa, které bude na podzim v Brazílii,“ uvedla Alena Holá.
Další profesionální zápasy Alenu čekají letos ve Francii, na Slovensku a možná i v Thajsku.
-red-

Alena Holá po vítězství v Maďarsku.

Předškoláci se stali lesními studenty

Ve čtvrtek 16. května čekala děti z mateřské školy,
ulice Práce, cesta do lesa pod Pajrek. Šel s námi i lesní
pedagog Milan Kotlan, který si pro děti připravil poznávací program plný her a činností spojených s poznáváním
přírody a prostředí lesa.
Po úvodním seznámení s pedagogem si děti prohlédly
živého kůrovce a lapač určený k jeho odchytu. Po hmatu
a čichu poznávaly různé druhy keřů, květin a stromů.
V průběhu vycházky si „lesní studenti“ zahráli mnoho
zajímavých her týkajících se přírody, při kterých využili
všechny své smysly.
Na závěr vycházky si děti prohlédly paroží a překreslily si na papír strukturu kůry stromů.
Toto dopoledne bylo pro děti velmi poučné a inspirující. Teď jen vyrazit do lesa s rodiči, ti by se toho dozvěděli!
Chtěli bychom tímto panu Kotlanovi moc poděkovat
a těšíme se na další spolupráci s ním. On určitě také!
Tato akce nebyla v naší MŠ jediná spojená s přírodou
a zvířaty. Na konci dubna nás navštívila Mirka Homolková s fenkou Hesinkou ze sdružení Hafík. Hesinka je terapeutický pes a děti si s ní užily mnoho zábavy.

Děti při naučné hře v lese.

Do konce školního roku nás čeká ještě oslava Dne dětí
ve spolupráci s SDH Nýrsko a výlet za pokladem na hrad
Klenovou.
A potom prázdniny, pro některé děti základní škola
a pro nás ostatní další školní rok plný nových poznatků,
her, zábavy a výletů. Už se těšíme na nové dětičky.
Kolektiv učitelek MŠ Práce

Čarodějnický rej si užily zejména děti
Noc z 30. dubna na 1. května je magická a plná kouzel. Prý se v tento čas otevírají skály, v nichž při troše štěstí můžete najít poklady. Noc, kdy se ještě na některých
místech scházejí lidé u zapálených ohňů a hlídají májku symbol jara, který během dne postavili. Ale také noc, kdy
se prý čarodějnice slétají na čarodějnický sabat. Noc zvaná Filipojakubská nebo také Valpuržina.
Na ochranu před zlými čarodějnicemi se právě zapalovaly ohně, vatry. Také v Nýrsku jste mohli takový oheň
vidět. I když my jsme měli na rozdíl od jiných měst veliké štěstí. Tady se sice čarodějnice sešly, ale bylo to už
odpoledne, a navíc byly hodné a veselé. Poprvé jste je
mohli zahlédnout na náměstí, kde byl sraz. A že jich tam
bylo, až oči přecházely, a každá jiná. Větší, menší i ty docela malé. A pak najednou na svých košťatech přeletěly
do areálu pod sjezdovkou. Tam to teprve začalo. Čarodějnice létaly na košťatech mezi bludnými kameny, házely netopýry do čarodějného lektvaru. Mohly si tu také
ulovit svou sovu. V tvořivých dílnách mohly za asistence těch starších a zkušenějších babic vyrábět věci, které čarodějnice ke svému životu nutně potřebují. Vybraly mezi sebou dokonce i superbabice a šeredítka, asi se
zhlédly ve volbě miss, které se dnes pořádají. No, pokrok nezastavíš ani u čarodějnic. Zkoušely najít poklad
a mohli jste je zahlédnout i v čarodějnickém reji, nebo jak
si pochutnávají na dobrotách, které chutnají jen a jen mágům a čarodějnicím. A ty z nich, které na tyto dobroty neměly chuť, si mohly opéct buřty na rozdělaném ohni. Ten
s přibývající tmou splnil svou funkci a zahnal čarodějnice
pryč, zpět do jejich domovů.

V Nýrsku bylo 30. dubna veselo.

Foto 2 x pan Kalný

Jestli se budete chtít přesvědčit, že jsem si nevymýšlela, že to tak opravdu bylo, můžete se podívat na fotografie v Nýrských novinách a na stránkách městské knihovny, nebo se zeptat těch, které se o ně starali a vše připravili – pracovnic městské knihovny, manželů Vyskočilových
a pana Stránského. Možná však bude lepší, když se přijdete příští rok přesvědčit na vlastní oči.
Jitka Vlková
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Školáci se utkali ve čtení

V letošním roce jsme se po sedmé setkali s šikovnými
čtenáři z obou nýrských základních škol, ze ZŠ Janovice
nad Úhlavou a ZŠ Železná Ruda při soutěži ve čtení. Své
čtenářské umění a dovednosti předvedlo celkem 27 soutěžících z 1., 2. a 3. ročníků. Žáci četli neznámý text přiměřený jejich věku, přičemž se snažili ukázat porotě to nejlepší, co se ohledně čtení naučili. Porotkyně měly skutečně nelehký úkol, ale přesto vybraly z každé kategorie tři
nejlepší čtenáře. Výsledky čtenářského klání jsou následující:
Kategorie 1. ročník
1. místo Anna Ježková, ZŠ Janovice nad Úhlavou
2. místo Agáta Lily Kopecká, ZŠ Železná Ruda
3. místo Roman Macháček, ZŠ Nýrsko, Komenského ul.
Kategorie 2. ročník
1. místo Kryštof Matějíček, ZŠ Janovice nad Úhlavou
2. místo Iva Babková, ZŠ Nýrsko, Školní ul.
3. místo Šárka Mixanová, ZŠ Janovice nad Úhlavou
Kategorie 3. ročník
1. místo Jana Matějková, ZŠ Janovice nad Úhlavou
2. místo Chelsea Comans, ZŠ Nýrsko, Komenského ul.
3. místo Alex Hägler, ZŠ Nýrsko, Školní ul.

Darované tonery
pomůžou potřebným
Máte ve firmě, v kanceláři či doma použité tonery do tiskáren a nevíte co s nimi? Nevyhazujte je na skládku! Buďte
ekologičtí a sociálně cítící a zapojte se do Sbírej-toner.cz! Následujte tak stovky subjektů po celé České republice, které se
hlásí ke společenské odpovědnosti a tuto dlouhodobou ekologicko-charitativní aktivitu sběrem tonerů podporují. Pomáhají tak nejen přírodě, ale i mentálně postiženým spoluobčanům
ze sedmi vybraných zařízení. V letošním sběrném roce je prozatím na společném kontu Sbírej-toner.cz částka 113 948 Kč.
Pomozte ji zvýšit i Vy!
Originalita projektu spočívá v tom, že můžete pomoci
hned dvojnásobně – šetříte životní prostředí a zároveň pomáháte potřebným. A navíc – bez peněz! Chceme pouze Vaše tonery. I pro tuto originalitu byl projekt již podruhé nominován
na Cenu Ď – ocenění mecenášům, dobrodincům a sponzorům
v oblasti charity a kultury.
V západních Čechách sběrači pomáhají Domovu Bystřice,
který díky získaným finančním prostředkům neustále zlepšuje
prostředí a služby pro své mentálně postižené klienty.
Organizátora, neziskové občanské sdružení AktiPo (aktivně pomáhat), velmi těší, že i instituce veřejné správy na různých úrovních dávají projektu zelenou. Minimálně tím, že
umísťují do svých prostor sběrné boxy, do nichž mohou i jednotliví sběrači řádně zabalené tonery odevzdat, a informují
o tomto počinu veřejnost prostřednictvím svých vlastních
informačních materiálů.
Pokud ale máte místo na sběrný box a pro projekt vhodné
tonery, neváhejte a přihlaste se do něj na www.sbirej-toner.cz.
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Vítězové kategorie 3. ročník (zleva): Jana Matějková, Alex Hägler
a Chelsea Comans.

Naše velké poděkování patří členkám poroty paní učitelce Janě Maškové, ing. Jarmile Karlovské a paní knihovnici Věře Valdmanové. Ceny do soutěže věnovala paní
Pavla Bytelová a nakladatelství Fragment.
Výše uvedení vítězové (kromě 1. ročníku) změřili své
čtenářské síly s nejlepšími čtenáři z klatovských základních škol v MěK Klatovy. A jak jsme si vedli?
Kategorie 2. ročník
1. místo Kryštof Matějíček, ZŠ Janovice nad Úhlavou
2. místo Tereza Hozmanová, ZŠ Klatovy, Plánická ul.
3. místo Marek Prokop, ZŠ Klatovy, Tolstého ul.
Kategorie 3. ročník
1. místo Jana Matějková, ZŠ Janovice nad Úhlavou
2. místo Simona Ježková, ZŠ Klatovy, Plánická ul.
3. místo Chelsea Comans, ZŠ Nýrsko, Komenského ul.
J. Poupová, MěK

PODĚKOVÁNÍ
Ve čtvrtek 9. května pořádala ZO Svazu zdravotně postižených Šumava Nýrsko členskou schůzi u příležitosti
Dne matek. Na tuto akci nám, jako každý rok, přišly popřát děti z Duhové mateřské školy. Vždy nás vystoupení
dětí velice potěší a někdy dojme až k slzám.
Děkujeme paním učitelkám Pokorné a Sládkové, které
nám s dětmi připravily krásný zážitek. Program nám ještě
zpestřily děti ze základní školy, Školní ulice. Tyto děti nás
těšily svým vystoupením od svého nástupu do první třídy
a na této schůzi se s námi přišly rozloučit. Během pěti let
nám před očima vyrůstaly, jejich vystoupení byla stále dokonalejší a my jsme si je už pomalu přisvojili.
Ale čas letí a „naše děti“ postoupí na druhý stupeň. Na
rozloučenou si pro nás připravily krásný program, který nám vehnal slzy do očí. Naše poděkování patří paní
učitelce Vacovské, která všechna vystoupení připravila,
a všem dětem, kterým přejeme v dalším studiu hodně štěstí a úspěchů.
Za ZO SZP Nýrsko Marie Zvonárová

Tradiční sraz nahradí Rockový den
Na četné dotazy, které slýchám od začátku května,
jsem se rozhodl nyní odpovědět. Vše je domluveno a uzavřeno. Ano, letos po několika úspěšných letech, nebude
v Nýrsku Trike - Moto sraz. Proč? Důvodů je několik. Za
prvé. Pořádání této akce je časově velice náročné. Příprava začíná zhruba v říjnu před akcí a končí v srpnu po akci.
Kamarádi, se kterými jsme předcházející srazy společně
organizovali, si potřebovali odpočinout a věnovat se svým
krásným ratolestem. Čas neúprosně letí a nejde vrátit. Ještě začátkem ledna jsem si myslel, že bych to mohl zvládnout, ale po zralé úvaze jsem si uvědomil, že sám bych se
z toho asi zbláznil.
Druhý důvod: plánovaná výstavba in-line dráhy včetně
technického zázemí v okolí areálu. Z představy kumulace
velkého množství lidí bavících se v prostoru stavby mě jímala hrůza. Na druhou stranu jsem rád, že se tímto vyřeší
do budoucna problémy se sociálním zařízením, které řešíme náhradním způsobem. Tolik ke srazu.
Volný termín 15. června jsme se snažili plnohodnotně vyplnit. Vznikl nápad - Rockový den. Od odpoledne
rockotéka a živá hudba pěti nebo šesti
rockových skupin několika žánrů, pro děti
do patnácti let v doprovodu alespoň jednoho rodiče zdarma. Měsíc leden je na kontaktování skupin, aby přijely během léta, čas
tak dvě hodiny po dvanácté. Volali jsme,
kombinovali, přemlouvali. Podařila se směs
česky zpívajících skupin a bylo vyhráno. Ne
na dlouho. Proč? Kolize termínu se svatbou
v Lesním divadle. Život je kompromis
a vstup do svátosti manželské patří mezi
vážné důvody ke kompromisu. Tudíž došlo k posunutí začátku akce a zeštíhlení programu. Město Nýrsko nám také vyšlo vstříc a povolilo konec produkce na
pozdější dobu. Z Rockového dne (název zůstal) se stal rockový večer. Chtěl
bych vám představit skupiny, které se vám
představí: UKRADENÝ VJECY (asi netřeba). Zábavová partička z Klatov, která vás baví po celém okolí již několik let.
MATAHARI - pražská crossover - rocková partička v čele se zpěvačkou Žántí.
Tahle zpěvačka malá vzrůstem má neskutečný hlas, což dokazuje i v rockových operách Antigona a Oidipus Tyranus
a v metal opeře 7 proti Thébám. RIMORTIS speed – metalová skupina z Poděbrad.
Asi jedna z nejlepších kapel svého druhu
v Čechách přijede představit své nové CD
„Peklo, co si říká svět“. Melodické skladby a zpěv Milana Hloucala vás určitě chytnou. WITHIN TEMPTATION tribute je ostravský revival populární holandské skupiny, která jen tak mimochodem vystoupí

Jedno vystoupení v rámci IV. Trike - Moto Šumava 2010.

o čtrnáct dní později ve Spáleném Poříčí na Basinfirefestu. Skupinu dával dohromady od roku 2011 Luboš Strakoš, kapelník Nightwish revival, který zde již několikrát
vystupoval. Areál na tuto akci bude otevřen od 18 hodin.
Doufáme, že dorazíte v hojném počtu a budete se bavit
tak, jako minulý rok na Trike - moto srazu.
Příště se dozvíte více o dalším připravovaném festivalu, který chystáme na 20. červenec.
Za organizátory Pavel Stránský
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VÍTÁNÍ NOVÝCH OBČÁNKŮ

Vojtěch Jindra.

Ondřej Panoš.

Jáchym Karlovský.

Sofie Bušková.

Natálie Nováková.

David Čermák.

Kryštof Švůgr.

Jaroslav Schaller.
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(16. května)

PROMĚNY MĚSTA

Gina Aschenbrennerová.

V ulice Kpt. Kufnera v minulosti a dnes.

Zámek Bystřice nad Úhlavou
je opět otevřen pro veřejnost!
Gabriela Bulková.

Foto 10 x Martina Korbelová

Vozidla nadšenců
připomněla osvobození
Zájmu malých i velkých diváků se těšil konvoj vojenských historických vozidel, který přijel do Nýrska opět po
roce - v pátek 3. května 2013. A vůbec nevadilo, že bylo pošmourno
a chvílemi i poprchávalo. Vozidla Klubu 3. Armády Plzeň a Old Car
Rangers Praha se u nás
Historická vozidla na náměstí.
zdržela hodinu a za tu
dobu si je mohl prohlédnout opravdu každý zájemce. Připomněli jsme si tak výročí osvobození Nýrska americkou
armádou. Zároveň jsme položením věnců a květin k pamětní desce na budově Městského úřadu v Nýrsku, u památníku obětem fašismu na městském hřbitově a památníčku obětí fašismu za tratí u Bystřice nad Úhlavou uctili oběti hrůzné 2. světové války. Zavzpomínali jsme na známé
i neznámé občany, kteří položili svůj život, abychom my
mohli žít v míru. Díky jim za to. Nikdy nezapomeneme.
Jitka Vlková

Navštivte zámeckou expozici historického mobiliáře.
Otevřeno máme:
středa - pátek 10.00 - 12.00 hod., 13.00 - 16.00 hod.
sobota - neděle 10.00 - 16.00 hod.
Více na www.zamekbystrice.intertour.cz
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KULTURNÍ AKCE
Turistické informační a kulturní centrum města
telefon: 376 571 616, e-mail: ic@mestonyrsko,
www.sumavanet.cz/icnyrsko
Otevírací doba
Po - Pá: 10.00 - 12.00, 13.00 - 16.00 hod.
Ve společenském sále městské knihovny

Do 14. 6. – Sladké mandaly – výstava mozaikových obrazů složených ze sbírky cukříků. Autor: Soňa Křečanová.

V Muzeu Královského hvozdu

Do 29. 9. – Ztráty a nálezy – výstava o tom, co se dá najít na zemi.

V KD-DDM

12. 6. od 15.00 hod. – Blešák.
14. 6. od 17.00 hod. – Dětské disco.

V Lesním divadle

8. 6. od 15.00 hod. – Blbec k večeři – Divadlo Klatovy.
23. 6. od 15.00 hod. – Zlatovláska – Divadlo Klenová.
29. 6. – Válkovo kočovné divadlo Praha – pohádka pro děti.

V Areálu pod sjezdovkou

15. 6. od 20.00 hod. – Rockový festival.
28. 6. od 17.00 hod. – Hurá prázdniny! – ukončení školního roku.

Sport a turistika

29. 6. od 9.00 hod. – Cyklovýlet na Hory Matky Boží za
těžbou zlata, trasa do 65 km, odjezd od IC (Nýrsko – Strážov – Čechov – Velhartice – Hory Matky Boží – Hlavňovice – Keply – Javorná – Šukačka – Děpoltice – Nýrsko).
30. 6. – Běh na hraničář.

V Bystřickém parku

22. 6. od 20.00 hod. – Ukradený vjecy.
29.6. od 20.00 hod. – MASH.

Ve mlýně pod nádražím

Každou sobotu a neděli od 10.00 – 16.00 hod. – k vidění
výstava umění malířské skupiny Arkanum.

Připravujeme

7. 7. od 15.00 hod. – Mam´zelle Nitouche v Lesním divadle.
13. 7. od 20.00 hod. – Kečup v Areálu pod sjezdovkou.
13. 7. od 20.00 hod. – Rockotéka v Bystřickém parku.

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

