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Úvodní slovo
Vážení čtenáři,
rád bych psal o jaru, teplém
počasí a rašící zeleni. Bohužel za
oknem je zcela odlišná realita, na
kterou nejsme začátkem dubna
zvyklí. Nepomohlo ani shození zapálené Morany do Úhlavy. Zkusme však být optimističtí - například
milovníci vína by se mohli utěšovat
pranostikou: „Pakli mokrý a zimavý duben, jest úroda na víno.“ Turisté i cyklisté už plánují výlety a
doufají, že se počasí brzy umoudří.
V dubnovém čísle se mimo jiné
dočtete o aktivitách nýrských
trampů, o přípravě netradiční výstavy v muzeu, která představí
ztracené předměty našich předků,
o začátcích běhání Josefa Mayera,
či o dalším vítězství kicboxerky
Aleny Holé.
Příjemné čtení za redakci Nýrských novin přeje
Bc. Martin Kříž
Výroba Morany před městskou knihovnou. Po dokončení byla zapálena a svržena do Úhlavy.

Morana skončila v Úhlavě,
zima však neodešla
„Brr. Tam je ale zima.“ Právě jsem se vrátila z procházky. Fouká tam studený vítr. Chvílemi padá sníh. Tváře mám ledové a zima mi zalézá za nehty. Ještě že jsem měla zimní bundu a čepici. Teploty jsou přes den kolem nuly a v noci
sestoupí i na minus deset. A to je prosím konec března. Tak měl ten můj známý
zemědělec na podzim pravdu, že letošní zima sice nebude krutá, ale bude dlouhá. Nepomohl tomu ani ten týden začátkem března, kdy na pár dnů zasvítilo sluníčko, a teploty vystoupily nad příjemných deset stupňů. Za několik dní budou
Velikonoce a venku je pomalu jako o Vánocích. Loni v březnu bylo lépe. Sluníčko krásně svítilo, teploty byly nad dvacet stupňů. Chodili jsme v krátkých rukávech, prostě nádhera. Snad se dočkáme už brzy. Co udělat, abychom přivolali jaro? Poručit větru a dešti jsme se dosud stále nenaučili, ale můžeme ho zkusit
přeci jen přivolat.
(Pokračování na straně 3)
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INFORMACE
Z RADNICE
Na tradiční májové oslavy
opět přijedou historická vozidla
30. dubna od 16.00 hodin - sraz účastníků akce „Pálení
čarodějnic“ - náměstí, 17.00 hodin - stavění máje.
3. května - výročí osvobození Nýrska americkou armádou, vzpomínka obětí 2. světové války:
10.00 - 11.00 hodin – ukázka vojenských historických vozidel Klubu 3. armády Plzeň a Old Car Rangers Praha,
v 10.30 hodin - oslava osvobození u pamětní desky na budově MěÚ Nýrsko,
v 11.00 hodin - položení věnce u památníku obětí fašismu
na městském hřbitově,
v 11.30 hodin - položení kytice u památníku obětí fašismu
za tratí u Bystřice nad Úhlavou.

Zastupitelé poskytli dotaci
domu dětí a mládeže
V pondělí 18. 3. 2013 v 16.00 hodin se v sále městské
knihovny sešli zastupitelé města na svém 13. veřejném zasedání. Na tomto jednání byli seznámeni s rozpočty dobrovolných svazků obcí Úhlava a Údolí pod Ostrým na rok
2013 a dále pak s výsledky hospodaření s byty ve vlastnictví města za rok 2012.
Dobře fungujícímu Domu dětí a mládeže v Nýrsku rozhodli zastupitelé poskytnout dotaci ve výši 120 000,- Kč na
činnost v roce 2013. Pan starosta poděkoval vedení DDM
za činnost v uplynulém roce a za mimopracovní činnost
při zajišťování kulturních akcí v objektu kulturního domu.
Zastupitelé vzali na vědomí zprávu o činnosti Městské
policie Nýrsko a zprávu o bezpečnostní situaci a kriminalitě ve služebním obvodu Policie ČR - obvodní oddělení
Nýrsko za rok 2012. Pan starosta poděkoval oběma složkám za práci v uplynulém roce a kladně hodnotil fakt, že
se preventivní činností policie daří výrazně omezovat počet závažných trestných činů páchaných na území města.
Dále byly projednány žádosti na prodeje pozemků, případně jejich koupě, či směny.
Bližší informace o průběhu jednání naleznete na stránkách města na odkaze: http://www.sumavanet.cz/munyrsko/usneseni.asp.
(MěÚ)

Město zajistilo poskytování
drogová prevence
Z loňských májových oslav osvobození Nýrska.

Veřejnost se může zapojit
do výběrového řízení města
Město Nýrsko zhruba rok připravuje projekt IN-LINE
dráhy v prostoru za domem čp. 477. V případě kladného vyřízení žádosti o dotaci plánuje město vybudovat tuto
dráhu do konce příštího roku. Jako prakticky při všech investičních akcích města bude v dubnu až květnu probíhat
výběrové řízení na dodavatele stavby tohoto sportovního
areálu. Zákonem je stanoveno složení výběrové komise.
Povinnosti zadavatele výběrového řízení chce město posunout ještě více pod veřejnou kontrolu, proto nabízíme
laické veřejnosti účast ve výběrové komisi. Vedle zákonem předepsaného odborného složení bude v případě zájmu jedno místo vyhrazeno zástupci veřejnosti. V případě
zájmu o práci ve výběrové komisi kontaktujte Mgr. Ladislava Janouška, tel.: 376 377 815 nebo na e-mailové adrese: info@mestonyrsko.cz.
(MěÚ)
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Počátkem roku 2012 uzavřelo Město Nýrsko se zájmovým sdružením právnických osob POINT 14 Plzeň
smlouvu o spolupráci na poskytování služeb drogové prevence. Na základě této smlouvy pracovníci sdružení jednou za 14 dnů zajišťují v Nýrsku preventivní činnost, a to
jak přímo v terénu, tak i činnost poradenskou v kontaktní místnosti. Při terénní práci kontaktují pracovníci klienty experimentující s návykovými látkami a také jejich problémové uživatele.
Cílem je mimo jiné poskytování informací o rizicích
dlouhodobého užívání návykových látek, předávkování,
možného sociálního debaklu a ztráty lidské důstojnosti,
dále pak poskytování aktuálních informací o dostupnosti poradenských, léčebných a jiných odborných programech.
Další oblastí pracovníků sdružení je spolupráce s provozovateli klubů, restauračních zařízení a pracovníky lékárny.
Spolupráce v oblasti drogové prevence byla za rok
2012 dvakrát hodnocena. Podařil se navázat kontakt mezi
pracovníky sdružení POINT 14 a klienty, kteří v loňském
roce začali využívat služeb terénního programu, zejména
v oblasti poradenství.
(MěÚ)

Morana skončila v Úhlavě...

Pokračování ze strany 1

O přivolání jara se pokusily zaměstnankyně Městské
knihovny v Nýrsku ve spolupráci s manželi Vyskočilovými. Ti nás všechny pozvali v sobotu 16. března na náměstí,
kde si mohli malí i velcí vyrobit náhrdelníky z ulit a lastur
nebo z vyfouknutých vajíček. Mohli jsme také ochutnat staročeská jídla, která se dnes na stolech moc neobjevují. Tak
schválně, jak je to dlouho, co jste jedli báč, oukrop nebo
pivní polévku? A víte ještě, z čeho se vařila pučálka? Starší jistě pamatují, že z hrachu. Ale tady jste ji mohli ochutnat. Pokud byla někomu zima, mohl se zahřát horkým čajem, aby mu šla práce od ruky. Vždyť kromě setí osení bylo
potřeba ještě vyrobit Moranu. To je taková postava ze dřeva
a slámy, oblečená do haleny, sukně, na hlavě měla šátek. Tahle Morana vlastně představuje zimu a tu bylo potřeba vyprovodit pryč, aby udělala místo jaru, na které se již všich-

Výrobky šikovných rukou v městské knihovně.

hládlo, byly k dispozici velikonoční mazance s čajem i kávou. A při tom se ještě nechala prohlédnout výstava výrobků
místních šikovných lidí – vyšívané ubrusy, pletené košíčky,
krásně zdobené perníčky a kraslice s velikonoční tématikou,
výrobky z korálků, dřeva, látek, a další a další krásné věci.
Výstava se jmenovala „Zlaté nýrské ručičky“ a doufám, že
ji v městské knihovně příští rok zopakují.
Pokud se vám vzpomínání na tradice a zvyky líbilo, můžete se již dnes začít připravovat na další z nich. Jak určitě víte, na konci dubna se pálí čarodějnice. Abychom byli
na tuto Filipojakubskou noc řádně připraveni, je potřeba nachystat si kostým čarodějnice. Fantazii se meze nekladou. Pořadatelé přesný termín a čas (s největší pravděpodobností 30. dubna) upřesní, ale již dnes se na vás moc
těší.
Jitka Vlková

Lidé si vyzkoušeli různé dovednosti - třeba výrobu náhrdelníků z ulit.

ni těšíme. Takže Moranu jsme nazdobili a pak jsme s ní došli za velkého hlomozu k jezu. Po cestě jsme ji doprovázeli
spíše rachotem než hudbou. Hrálo se na flétny, píšťaly, bubínky a jiné hlučné nástroje. U jezu jsme pak podle starého
zvyku Moranu zapálili a vhodili do řeky, aby odplula pryč a
vzala s sebou i to studené počasí. Panečku ta plavala. Bohužel se ale nějak zasekla pod následujícím mostem. To bylo
zřejmě důvodem, proč i následující sobotu 23. března, když
jsme chtěli vítat jaro, bylo zase takové chladno.
Aby nikdo nenastydl, uspořádali Martin a Lenka Vyskočilovi spolu s členkami Městské knihovny a hosty vítání jara přímo v budově knihovny. V plném sálu mohla
drobotina (i dospěláci) vyrábět mnoha technikami velikonoční kraslice. Díky nápadům jsme viděli vajíčka zdobená
foukacími fixkami, nalepovanými barevnými kolečky papíru nebo zkrášlená různobarevnými pírky. Své výtvory si
mohl každý odnést domů, nebo jimi ozdobit „líto“, břízový stromek, který k nám přivolává jaro a hlavně jarní počasí. Kromě toho se mohly děti podívat, jak vlastně vypadají malá kuřátka a housátka, poslechnout si či zazpívat několik jarních písniček, sledovat výrobu košíku a pomlázek,
nebo si vyrobit figurky z pečiva. Pokud vám odpoledne vy-

Zdobení vajíček si užily zejména děti.

Městský úřad Nýrsko,

Náměstí 122, 340 22 Nýrsko
tel.: 376 377 811, fax: 376 571 959,
e-mail: info@mestonyrsko.cz
Úřední hodiny
pondělí a středa 8 - 17 hodin,
úterý 8 - 15 hodin,
čtvrtek 12 - 15 hodin
pátek 8 - 14.30 hodin
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Z NÝRSKÉHO MUZEA
Ztráty a nálezy
Znáte to. Zajímavý název článečku je polovina jistoty,
že si jej někdo přečte. Teď je možné „zabít dvě mouchy
jednou ranou“. Totiž, zajímavý název jsem nemusel nijak
pracně hledat. Je to také název výstavy, která bude následovat hned po současných „Hradech Plzeňska“ a pomohla mi ho najít paní Karlovská na schůzce kulturní komise.
Ale pěkně popořádku, aby ta výstava o hradech na Plzeňsku nepřišla zkrátka. Nejen, že je taková výstava zajímavá pro všechny milovníky středověkých staveb, protože při pěším způsobu zkrátka všechno vidět nemůžete, ale
je zajímavá i vlastním snímkem krajiny kolem. A tam toho
může být k vidění také dost! Jeden příklad za všechny. Na
naší výstavě je snímek nazvaný „Srdečná Klenová“. Teprve ten, kdo jej uvidí, pochopí, že název je věrný. Ochutnávku můžete vidět u tohoto článku, ale věřte mi, že na výstavě ten snímek máme přeci jen větší. A bude se vám líbit!

„Srdečná Klenová.“

Foto Miroslav Stodola

A teď ty „Ztráty a nálezy“. Divný název výstavy, že.
Však i celá výstava je tak trochu divná. Asi se na ni budou
jezdit dívat lidé z celých Čech, to už víme. Výstava bude
ukazovat, co všechno lidé dokážou ztratit, co jiní dokážou
zase najít a jak to vypadá, když ztracený předmět někdo
po desítkách či stovkách let znovu vyčistí, určí a zařadí do
sbírky. Jestlipak někdo víte, co to byla robotní známka?
V muzeích jich mívají deset, dvacet, my jsme se zkontaktovali se sběratelem, který jich má více než sto a každou
jinou. A co třeba nejrůznější prstýnky, přívěšky, klíčky od
kapesních hodinek, známky do starých automatů, vyznamenání… A k těm ztrátám a nálezům ty nádherné příběhy
a informace! A ještě to není všechno! Máme pro návštěvníky připraveno, že si budou moci odnést z výstavy i trofej! Pochopitelně! Něco za něco! Když získáte dost bodů
v soutěži, která vás vyzkouší, jak dalece jste schopni v nalezených předmětech rozpoznat jejich původní účel, předmět na památku je váš. To bych se divil, kdybyste to nepřišli zkusit!
Karel Velkoborský, Muzeum Královského hvozdu
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Požár Schindelhofu
Franz Braun seděl na stráni na jakémsi sedátku z kamenů a dřeva. Díval se do Čech. Celých svých čtyřicetšest
roků se díval opačně. Tu stráň, na které teď seděl vídával
ozářenou vycházejícím sluncem, nebo zatíženou bouřkovými mraky od západu a nebo s korunou svitu zapadajícího slunce. Vždycky se mu moc líbila. Březnový vítr protahuje údolím stejně studený jako v zimě, on se dívá na druhou stranu a z krásy krajiny vnímá jen svoji chalupu. Stojí tam, s políčkem pod ní i napravo, ale není jeho. Byla,
ale není. Pár nezbytných věcí museli dát do rance a jejich
„chalupou“ je teď jeden pokoj v Rittsteigu, který mají ještě s jednou rodinou z Děpoltic. Už nebydlí v Čechách, ale
v Německu.
Práci dosud žádnou nedostal, tak se chodí dívat. Občas vidí nějakého člověka, nebo vojáka, co k jejich chalupě zajde, prohlíží okolí, vnitřek a jde dál. Někdy i něco odnese. Není už to jeho chalupa, ale jakoby mu při tom trhali kusy z těla. Kdyby o to někdo stál, mohl by vyprávět, nejen proč se stavení říká Schindelhof, ale třeba o každém
trámu. Proto si dvakrát v noci troufl odtud ještě něco odnést. Teď už to nejde. Vojáků je na hranici čím dál tím víc.
Smutek mu zaplavuje celé nitro. Svěšená hlava těžko
rovná změť vzpomínek a plánů. Někdy se mu sevře pěst,
nebo pohne celá ruka, když se v myšlenkách ze svého místa vzdálí. A stále častěji tak sedává i večer, když je se svou
rodinou.
Už je konec března, Franz je zase na sedátku a u nohou
má o kámen opřenou lahev. Už to má vypozorované. Mezi
třetí a čtvrtou, tam na české straně, vojáci kolem chalupy
nechodí. Pustí se k hranici oklikou, kdyby snad někdo pozoroval z druhé strany jeho. Místo, kde je potok pod chalupou mělký, ho nikdo nemusel učit hledat. O tom by také
mohl vyprávět. Na české straně už je to jinak. I ostnatý
drát musel přelézt. Otevřené dveře s vyvráceným zámkem
jakoby si mu stěžovaly na bolest. Tentokrát nedává do rance nic. Z otevřené lahve stříká kolem sebe. Rychle zajde
do všech místností. V komoře nechal i prázdnou lahev. Ve
dveřích domu se naposled rozhlédne. Třesoucí se ruka zlámala dvě sirky, než se objevil ohýnek. Petrolejem nasycený hadr se rozhoříval tak pomalu! Jakoby byl domluven s Franzovýma očima, které by to také nejraději vzaly
všechno zpět. Hadr odhozený do druhé místnosti už zapálil i věci tam. Nejvyšší čas utéct! Přeskočil drát, v potoce
uklouzl a spadl celý do vody, stráň vybíhá přímo. U sedátka se otočil. Plameny už jsou stejně vysoké jako dům. Pár
lidí i s vojáky se seběhlo, ale jen se dívají. Franz odcházel a věděl, že se sem už nikdy nevrátí. Schindelhof už není
jeho. 25. 3. 1946 Schindelhof už není.
Karel Velkoborský

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

Povinnosti při pálení
biologického odpadu
Blížící se jaro láká mnohé zahrádkáře a vlastníky pozemků k jarnímu vypalování trávy, ale i k pálení rostlinných odpadů (listí, větve…). Každoroční statistiky potvrzují, že se jedná o nebezpečnou činnost, při které dochází ke značným škodám na majetku, ale i k tragickým úmrtím.
Z pohledu požární ochrany je tato činnost spojena
s velkým rizikem pro možný vznik požáru. Pokud se rozhodnete pálit větší množství biologického odpadu na
vlastním pozemku, je nutné nahlásit pálení na operační středisko HZS Plzeňského kraje na telefonní číslo:
950 330 110. V každém případě se tak vyhnete sankcím
při případném vyhlášení poplachu a následném výjezdu
požární techniky.
Při pálení je každopádně potřeba dodržovat tyto zásady:
u
pálit může osoba starší 18 let,
u
dodržování bezpečné vzdálenosti ohniště od budov a hořlavých předmětů,
u
mít připraveny hasební prostředky
(kbelík s vodou, lopatu, písek, hasicí
přístroj…),
u
nepálit při silném větru,
u
velikost ohniště volit tak, aby odpad
shořel v době, kdy je na místě dozor,
u
nenechávat místo pálení bez dozoru.

Pozvánka na
promenádní koncert

Hezkou tradicí se v Nýrsku stalo každoroční vystoupení Kapely 35. plzeňského pěšího pluku FOLIGNO začátkem měsíce června. I v letošním roce je domluveno
koncertování této kapely na nýrském náměstí - v pátek
7. června od 16.00 do 17.00 hodin. V případě nepříznivého počasí bude koncert v sále kulturního domu.
(MěÚ)

Vypalování porostu (suchá tráva) je ze zákona o požární ochraně č.133/85 Sb. kvalifikováno jako přestupek, za který lze uložit pokutu až do výše 25 000,- Kč.
Jan Václavovic, preventista JSDH Nýrsko

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb,
opět prodává slepičky snáškových
plemen Lohman hnědý, Tetra hnědá a Dominant žíhaný, kropenatý, černý, žlutý,
modrý a bílý.
Slepičky pouze z našeho chovu!!
Stáří slepiček 16. - 18. týdnů,
cena 159 - 170 Kč/ks
- v začátku snášky 178 Kč/ks
Prodej se uskuteční: v pondělí 29. dubna
Nýrsko - u vlakového nádraží - v 17.50 hod.
Případné bližší informace na tel.:
728 605 840, 728 165 166, 415 740 719
Při prodeji slepiček zajišťujeme novou
službu - výkup králičích kožek,
cena 22 - 35 Kč/ks
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Z NÝRSKÝCH ŠKOL
Základní škola, Školní ul.

Dobrá zpráva pro všechny:
Pomáhat nám není cizí!
V letošním školním roce jsme v naší škole již třetím
rokem vyhlásili sbírku pro útulek opuštěných a zatoulaných psů v Klatovech. Pro psí bezdomovce, kteří doplácejí na lidskou nezodpovědnost a často i krutost, jsme vybrali finanční příspěvek ve výši 8 500 Kč, ale i další „drobnosti“. Například naši prvňáčkové přinesli pro pejsky také
krmení a hračky. Chtěla bych tedy za veškeré tyto dary veřejně poděkovat:
Děkuji dětem, které přispěly různými částkami (často
s hrdostí z vlastních peněz, bez přispění rodičů).
Děkuji učitelům a ostatním pracovníkům školy, kteří
významně navýšili výtěžek sbírky.

Děkuji rodičům, kteří ukazují svým přístupem dětem,
že není správné být lhostejný a pomáhat má smysl.
PaedDr. Ivana Šimková

Základní umělecká škola Nýrsko

Škola chystá zápis do několika oborů

V týdnu od 13. do 17. května 2013 se uskuteční zápis
dětí do Základní umělecké školy Nýrsko pro školní rok
2013/2014, kdy bude na naší škole organizována výuka
v následujících oborech:
uHudební - výuka zobcové flétny, klarinetu (saxofonu),
klavíru, keyboardu (elektrofonické klávesové nástroje),
žesťových nástrojů, kytary, houslí, zpěvu a sborového zpěvu. Do hudebního oboru jsou přijímáni žáci od šesti let.
uTaneční – výuka v přípravném a základním studiu pro
děti od šesti let. Žáci během studia získají základy společenského, klasického a moderního tance.

uVýtvarný - výuka v přípravném a základním studiu od
šesti let. Výuka je organizována ve dvou skupinách základního studia. Studium je zaměřeno na výrobu keramiky, kresbu, grafiku, malbu a dekorativní činnost.

Zápis se koná v budově ZUŠ Nýrsko, ulice Čsl. legií
čp. 373, v době od 13.30 do 17.30 hodin. Bližší informace o výuce na naší škole vám budou poskytnuty na telefonních číslech: 376 571 159 a 604 446 480, nebo přímo
v budově školy.
Luboš Vacek, ředitel školy

Hledáme školačku, která nebyla lhostejná
Hledá se malá holčička, která dopoledne v neděli
17. března sama od sebe sbírala střepy z rozbité vývěsní skříňky u mostu na náměstí v Nýrsku, kde se vyvěšují
parte zesnulých. Pomáhala jí paní, která měla v autě smetáček a všimla si její aktivity. Holčička si zaslouží velkou čokoládu, pokud se přihlásí, dostane ji v informačním centru města.
Tu skříňku kdosi rozbil pravděpodobně v noci z 16.
na 17. března. Poškození jsem nahlásila na Policii ČR
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a ozvali se mi zpět, že děkují za nahlášení škody a že
informovali pana Brtnu z pohřební služby. Pan Brtna je
prý zvyklý měnit sklo vývěsní skříňky pohřební služby dvakrát do měsíce. Prý je to normálka. Jak asi bude
tomu, kdo to dělá, když tam bude viset parte jeho maminky a někdo si do ní praští? Jak to asi má nastavené
takový člověk s úctou k životu? Jsem optimistka, protože se v Nýrsku najdou i malé děti, kterým zkrátka „bordel“ vadí.
Sylva Kalianková

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE

Členové kroužků se připravují na přehlídku
Velikonocemi jsme letos
ukončili v našem kraji nejen masopustní období, ale také společenskou sezónu a sezónu zimních
sportů.
Skončila i zimní sezóna v DDM Nýrsko, nejen pro děti
a zaměstnance zařízení, ale také pro pořadatele plesů, kteří prostory velkého sálu dlouhodobě využívají k pořádání
plesů. Akce pro děti i dospělé, které pořadatelé v letošním
roce občanům nabídli, proběhly bez problémů, kdo se zúčastnil, byl určitě spokojen. Pořadatelé už zajistili termíny
pro pořádání svých tradičních plesů v roce 2014.
Pro děti jsme připravili karneval, tentokrát pod názvem
„Na vesnickém dvorku“, několik dětských diskoték, které se již staly součástí v DDM pravidelně nabízeného programu pro děti. V zimě proběhlo také místní a okrskové
kolo soutěže ve sportovní gymnastice žactva. Pro připomenutí přikládám několik fotografií a upozorňuji čtenáře, že fotografie z akcí pořádaných
DDM jsou umístěny na internetu, dostanete se
na ně přes úvodní stránku DDM, kde jsou uvedeny odkazy.

Z místního a okrskového kola soutěže ve sportovní gymnastice žactva Natálie Hájková při přeskoku a některé vítězky.

Z dětského karnevalu „Na vesnickém dvorku“.

Jaro je v plném proudu, práce DDM bude
v současné době vrcholit. V dubnu a květnu se
zájmové kroužky připravují na přehlídku domu
dětí a mládeže, která se uskuteční 24. května
od 16.00 hod. ve velkém sále. Děti se představí rodičům i dalším návštěvníkům a předvedou
dovednosti, kterým se během uplynulého školního roku naučily. Mohou si zároveň vybrat
zájmový kroužek, který by chtěly navštěvovat
v následujícím školním roce. V závěru programu bude pro děti připravena diskotéka.
V současné době můžete využít nabídky
prázdninových činností a přihlásit děti do příměstských táborů, kde je ještě volná kapacita.
Pavlína Karlovská
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VÍTÁNÍ NOVÝCH OBČÁNKŮ

Josef Hlaváč.

Miriam Bílá.

Ondřej Dvořák.

Tobiáš Bastl.

Matyáš Marek Trešo.

Kristýna Moskvová.

Šimon Kořán.
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(14. března)

Trampové si u Nýrska vybudovali
osadu, kde navazují na staré tradice
Bývaly doby, kdy slova tramp nebo vandrák byla
vyslovována s opovržením. Trampové byli ztělesněním
problémů, rvaček a opileckého výtržnictví. Tramping byl
v těch časech vnímán veskrze negativně. Jak to tak bývá,
špatné věci a zkušenosti obvykle zůstávají v paměti společnosti mnohem déle než ty dobré a není snadné toto mínění změnit. Dovolte mi tedy, abych se o to alespoň pokusil.
Historie trampingu, která má ve světě své počátky v Americe, je spjata s myšlenkami woodcraftu a lesní moudrosti, jež inspirovaly spisovatele dobrodružných
knih E. T. Setona. Počátky trampingu v Čechách spadají
do období vzniku samostatného Československa a existuje u nás tak už téměř stoletá tradice. Lidé z měst tehdy začali cítit potřebu utéct z rušných center, uniknout z všedních pravidel a stereotypů a začali, alespoň o víkendech,
vyrážet na kratší či delší výlety do přírody. Vybavení
a oblečení získávali ze starých armádních zásob, kterých
bylo po válce dostatek - vyrazit si do lesa ve smokingu
nebo večerních šatech by totiž nebyl zrovna vhodný nápad. Podle maskáčů a částí vojenského vybavení se dali
obvykle trampové rozeznat. Prvním opravdovým trampům se říkalo divocí skauti - byli to většinou bývalí členové skautských oddílů, kteří se odtrhli od oddílových
pravidel a povinností a začali „jezdit“ na vlastní pěst.

Místo s chatou, které trampům poskytlo město.

Podle statistik se v trampském hnutí vystřídaly za sto
let od jeho vzniku stovky tisíc lidí v několika generacích.
Všechny je spojovalo několik zásadních myšlenek - úcta
k přírodě, svoboda, nezávislost a v neposlední řadě pevné pouto - kamarádství a přátelství. Jejich porušení se
mezi trampy velice rychle roznese a ten, kdo porušil nepsaná pravidla, si už mezi ostatními, jak se říká, ani neškrtl. Pravý tramp se na svých toulkách chová tak, aby

Vlajky osad, které se zúčastnily setkání v Nýrsku.

přírodě neuškodil, nezanechal po sobě odpadky a jednal
s přírodou v souladu a s úctou.		
Díky své nezávislosti a svobodomyslnosti byli samozřejmě trampové trnem v oku nejprve nacistickému
a později i komunistickému systému. Za druhé světové
války vyšlo z řad trampů mnoho členů odboje. Komunistický režim se snažil jejich aktivity potlačit nebo alespoň
znepříjemnit, běžné byly kontroly na nádražích a rozhánění trampských setkání. 		
V souvislosti s trampingem můžeme zaslechnout pojem „trampská osada“, zkráceně T. O. Taková osada je
vlastně parta kamarádů, kteří se hlásí k myšlenkám trampingu, na vandry vyrážejí obvykle pohromadě a pořádají a účastní se setkání s ostatními trampy a osadami, kterým se říká potlach. Tato akce se obvykle koná od pátku do neděle. Páteční večer je ve znamení kytar a zpěvu,
v sobotu pak probíhají různé soutěže a vrcholem je večerní zapalování slavnostního ohně, což je symbolem pocty přírodě, přátelství a vzpomínky na kamarády, kteří se
už ze svého posledního vandru nikdy nevrátí. Během celého víkendu si trampové vyprávějí své zážitky z jiných
potlachů a cest.
A právě na takovém potlachu se začala psát historie
T. O. Karlovci, jejíž členové jsou zároveň členy o.s. Karlovci. Shodou různých náhod jsme se vypravili poznat
takovou akci – a to až na druhý konec republiky - k Frýdku-Místku. Strhla nás nepopsatelná atmosféra takové
události a začali jsme přemýšlet o založení vlastní osady.
Od té doby už uběhlo několik let a nakonec jsou v okolí Nýrska trampské osady dvě, T. O. Kůrovci v Úborsku
a T. O. Karlovci v Nýrsku. Při hledání vhodného místa,
kde bychom mohli pořádat vlastní potlachy, jsme začali
jednat s městem Nýrskem, které nám úžasným způsobem
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Oznámení pro majitele psů
Očkování proti vzteklině
MVDr. Josef Vacík oznamuje, že pravidelné očkování psů proti
vzteklině a ostatním nemocem provádí ve městě Nýrsku jako obvykle individuelně - podle potřeb majitele psa, kdykoliv ve své
ordinaci. Psa nutno přeočkovat vždy podle termínu v očkovacím
průkazu, zpravidla jednoročním.
Pro ostatní obce je zachováno hromadné očkování ve vyhlašovaných dnech na obvyklých místech na návsích:
Úterý 16. dubna
Stará Lhota 16.45 – 17.00 hod.
Zelená Lhota 17.15 – 17.30 hod.
Pondělí 22. dubna
Bystřice: 16.00 – 16.30 hod.
Starý Láz: 16.20 – 16.30 hod.
Hodousice: 16.35 – 16.50 hod.
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vyšlo vstříc a nabídlo hned několik lokalit,
z nichž nakonec zvítězil objekt bývalé střelnice pohraniční stráže ve Staré Lhotě. Za
tuto vstřícnost a ochotu podporovat nás bychom samozřejmě chtěli městu a panu starostovi, který nás nakonec i přes své pochybnosti podpořil, velice poděkovat.
Malou splátkou tohoto našeho dluhu
městu je snad propagace Nýrska mezi kamarády, se kterými se setkáváme. Jen v minulém roce, kdy se ve Staré Lhotě konal první potlach, za námi přijelo více jak padesát
trampů ze všech koutů republiky – například z Plzně, Prahy, Českých Budějovic, Ostravy, dokonce i ze Slovenska. Letos doufáme v ještě hojnější účast, takže se povědomí
o našem městě snad ještě více rozšíří.
Pozemek, který nám město propůjčilo
k užívání i jeho nejbližší okolí, jsme v loňském roce vyčistili od hromad odpadků, rozbitých oken, železa a spousty plastových
lahví, obnovili jsme ohniště, vyrobili několik laviček a stolů a vybudovali schody se
zábradlím a suchý záchod. Ten, jak jsme se
dozvěděli od místních, už několik houbařů
a turistů ocenilo. V letošním roce plánujeme
začít rozsáhlejší rekonstrukci starého vojenského srubu – musíme dodat chybějící okna,
dveře, obnovit ztrouchnivělé trámy, udělat
dřevěnou podlahu…
Bohužel, po letošní zimě na nás čekalo nepříjemné překvapení – dveře a okna do
srubu, která jsme před zimou alespoň provizorně zabednili, byla rozbitá, pár kusů nábytku různě převrácených a mezi tím vším
spousta odpadků a airsoftových kuliček.
Jako by to nestačilo, stěny zevnitř i zvenčí
byly pokresleny a popsány různými obrázky a nápisy. Usoudili jsme, že za tím stojí pravděpodobně dětská nerozvážnost, nicméně i tak nás mrzí, že část naší práce byla
zbytečná. Vždyť je škoda zničit místo, které
může přinášet radost a potěšení nejen nám,
ale i všem, kteří ho navštíví. Nemáme ale
v úmyslu nechat se odradit tímto prvním
zklamáním a chceme ve svém snažení pokračovat.
Čeká nás tedy ještě spousta práce. V budoucnu bychom chtěli navázat kontakt například i s DDM a věříme, že naše práce
zpříjemní procházky občanům města, turistům či houbařům.
Závěrem bychom ještě jednou rádi poděkovali městu Nýrsku za podporu, kterou nám
poskytlo a poskytuje a také rodině Skočných, která nám umožnila užívat své pozemky v sousedství. 		
Za T. O. a o.s. Karlovci Jan Polanka

Dubnové 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.
Neděle 7. dubna v 10 hod. od informačního centra. Pojedeme okolím Nýrska ke sv. Markétě.
Trasa: Nýrsko – Pocinovice – Libkov – sv. Markéta –
Miletice – Běhařov – Úborsko – Nýrsko. Trasa dlouhá
kolem 22 km vede po asfaltových komunikacích, pouze ke sv. Markétě po turistické lesní cestě. Výlet je vhodný pro pro všechny cykloturisty na trekových, silničních
nebo horských kolech. Skoro žádné převýšení.
Sobota 13. dubna v 9 hod. od informačního centra. Pojedeme okolo Velhartic.
Trasa: Nýrsko – Děpoltice – Víteň – Čachrov – Nemilkov – Velhartice – Běšiny – Strážov – Nýrsko. Trasa,
která je dlouhá okolo 60 km, vede z 95% po asfaltových
komunikacích a zpevněných cestách, zbytek tvoří lesní
cesty. Výlet je vhodný pro aktivní cykloturisty. Doporučuji horské nebo trekové kolo. Mírné převýšení.

Sobota 27. dubna od 9 hod. od informačního centra. Pojedeme po vodních dílech na Úhlavě.
Trasa: Nýrsko – údolní nádrž Nýrsko – Hamry – přečerpávací nádrž Brčálník – Špičák – Černé jezero – Bílá Strž
– Hamry – Nýrsko. Trasa, která je dlouhá okolo 55 km,
vede z 80% po asfaltových komunikacích, zbytek tvoří zpevněné a lesní cesty. Výlet je vhodný pro všechny
cykloturisty. Doporučuji horské, nebo trekové kolo. Větší
převýšení pouze na Špičák.
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

Škola bezpečné jízdy
na kole pro každého

Přijďte si po zimě zopakovat, jak bezpečně ovládat
své kolo. Ve dnech 7. a 8. dubna se od 16.00 hod. sejdeme ve sportovním areálu Buvolss pod sjezdovkou a společně si řekneme a prakticky odzkoušíme bezpečnou jízdu na kole.
Cílem této akce je zopakovat si před sezónou návyky jízdy na kole, jeho vybavení a jízdu v terénu a po komunikaci.
O čem si budeme povídat a co si ukážeme a odzkoušíme?
1. vybavení kola a drobné opravy na výletě,
2. způsoby brzdění,
3. řazení převodů,
4. technika jízdy v terénu a po komunikaci,
5. bezpečnost při jízdě na kole.
Pokusím se odpovědět na případné dotazy, každý si
vyzkouší to, co ho bude zajímat.
Akce je bezplatná, děti do 15 let v doprovodu rodičů a každý se akce účastní na vlastní nebezpečí. Doporučuji mít kolo v dobrém technickém stavu, použít helmu a rukavice.
Tato akce je pro každého – mladý, starý, žena, muž...
František Bechyně
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Jarní setkání turistů v Zelené Lhotě
23. března se uskutečnilo tradiční jarní setkání turistů,
tentokrát u Čadů v Zelené Lhotě. Přes nepříznivé počasí se
akce zúčastnilo 25 turistů (včetně cyklistů). Někteří příznivci turistiky se vydali do Zelené Lhoty pěšky, někteří na kole.
Po příchodu k Čadům jsme se ohřáli u táborového ohně,
opekli si vuřty a ochutnali specialitu paní Čadové. Při čekání na zpáteční vlak do Nýrska jsme strávili velice příjemné chvíle v rodinném penzionu pana Zacha a při té příležitosti jsme si vyslechli poutavou přednášku paní Žákové, která působí jako redaktorka časopisu pro příznivce cyklistiky.
Tímto jsme oficiálně zahájili turistickou sezónu v Nýrsku a okolí.
Srdečně Vás zveme na další turistické akce:
6. dubna pojedeme do Pece pod Čechovem na tradiční otevírání České studánky, odjíždíme v 8.30 hod. od KD-DDM.
1. května pořádáme tradiční Prvomájový přespolní běh
v Bystřickém parku, letos se koná již 35. ročník.
Josef Mayer, předseda KČT Nýrsko

Informace Technických služeb
města Nýrska
Nabídka štěpkování pro občany
Technické služby zajišťují pro obyvatele Nýrska
a spádových obcí štěpkování do 5m3 zdarma, nad 5m3
za každý m3 cena 30,- Kč. V případě zájmu o tuto
službu je možno se domluvit telefonicky na mob.:
725 881 964.

Odprodej vyřazeného majetku
Dne 24. dubna 2013 mezi 14.00 a 16.00 hod. se
uskuteční v areálu technických služeb ve Strážovské
ulici odprodej věcí vyřazených z majetku technických služeb. Cena těchto věcí bude symbolická.
		
Jan Hladík, ředitel TSM Nýrsko

Pozvánka
Členové Sboru dobrovolných hasičů v Nýrsku
Vás zvou na tradiční soutěž dětí v hasičském sportu. Bude se konat v sobotu
13. dubna 2013 od 10.00
hodin na hřišti Základní školy ve Školní ulici
v Nýrsku. Přijďte povzbudit všechny soutěžící a ocenit jejich snahu, um a dovednosti. Těšíme se na Vás.
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Turisté si na svém tradičním setkání opekli vuřty v Zelené Lhotě.

Běh je pro mladé
všech generací!
Nejlepší způsob, jak dosáhnout celoživotní kondice, je
podle lékařů pravidelný pohyb. Dobré je, jestliže sportujete
od mládí, ale s běháním můžete začít kdykoli.
Jakékoli pravidelné aerobní aktivity (tedy pohyb vedoucí k vyšší tepové frekvenci a zvýšenému příjmu kyslíku)
znamenají, že získáte silné a odolné svaly, spalujete tukovou tkáň a organismus je lépe prokrvován. Pravidelný běh
znamená podstatný přínos pro imunitní systém po dlouhou
dobu. Běháte v přírodě, na čerstvém vzduchu...
A jak jsem s běháním začínal já? Ztěžka. Můj první souvislý klus byl dlouhý 150 metrů. Tehdy mi bylo 35 let. Přesto jsem se nevzdal. Postupem času se má fyzická kondice stále zlepšovala. Původně jsem běhal jen tak pro sebe
a pro zdraví. Po pěti letech jsem se zúčastnil prvního závodu na 10 km a pak už se počet závodů jen zvyšoval. Zúčastnil jsem se půlmaratonu, maratonu i běhů do vrchu. Běhám
již 35 let a naběhal jsem již tisíce kilometrů. Stále mě to
baví a běh považuji za nejpřirozenější druh pohybu.
Přjďte si zaběhat ve středu 17. dubna v 17.00 hod.,
sejdeme se u hasičské zbrojnice v Nýrsku. Zváni jsou všichni – začátečníci i zdatní běžci! Těším se na Vás!
Josef Mayer

Alena Holá porazila
běloruskou „Barbie“

PROMĚNY MĚSTA

Alena Holá, reprezentující Spartak Žebrák Muay Thai
Kickboxing, si připsala další cennou výhru, když 16. března v Bratislavě na galavečeru ruské promotérské společnosti W5 Fighter porazila běloruskou šampionku Ekaterinu „Barbie“ Vandarievu.
Běloruská zápasnice představuje naprostou světovou špičku a dva roky za sebou ovládla mistrovství světa
v Muay Thai organizace IFMA, kde byla vyhlášena i nejlepší ženskou zápasnicí.
Alena Holá před 4 měsíci vybojovala světový profi titul asociace WKA, a tak tento souboj sliboval skvělou podívanou.

Ze zápasu.

Foto W5 Fighter

Boxovalo se podle pravidel K-1 ve váze 55 kg. První
kolo bylo vyrovnané a na jeho konci česká zápasnice začala soupeřku dostávat pod tlak. Vše se vystupňovalo
v kole druhém, kdy Alena již postupovala vpřed a prosazovala rasanci svých technik. Začala soupeřku tvrdě zasahovat. Po levém zvedáku na tělo byla běloruská zápasnice před koncem kola počítaná. I poslední kolo bylo ve znamení výměn, kde rytmus určovala Alena Holá. Zápas byl
tak rozhodnut. Jednomyslným rozhodnutím všech rozhodčích zvítězila česká reprezentantka, kterou již za necelý měsíc čeká v Holandsku další titulový souboj. Budeme držet
palce!
Jan Landa, trenér

Vyhlášení výsledků.

Foto W5 Fighter

Křižíkova ulice dříve a dnes.

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

2. 4. od 14.00 hod. – Virtuální univerzita 3. věku
– 5. přednáška.
12. 4. od 18.00 hod. – Vernisáž Výstavy obrazů Báry
Jandové a Dana Ďuriše.
12. 4. – 10. 5. – Výstava obrazů Báry Jandové a Dana
Ďuriše.
16. 4. od 14.00 hod. – Virtuální univerzita 3. věku
– 6. přednáška.
18. 4. od 18.00 hod. – Přednáška o zajímavostech ze
života včel, přednáší Ladislav Toman, učitel včelařství.
20. 4. od 18.00 hod. – Beseda o Nýrsku s Lenkou
Sýkorovou.

V Muzeu Královského hvozdu

Do 28. 4. – Architektura z ptačí perspektivy – výstava leteckých snímků Dr. Petra Brauna.

V KD-DDM

8. 4. od 10.00 hod. – O chytré princezně – divadelní představení pro děti (pořádá MěK).

13. 4. od 17.00 hod. – Dětské disco.
17. 4. od 15.00 hod. – Blešák.
19. 4 od 19.00 hod. – Setkání s Fouskem aneb Fousek se
vrací – recitál Josefa Fouska (pořádá MěK).
20. 4. od 8.00 hod. – Prodejní trhy.

Na náměstí

30. 4. – Pálení čarodějnic (pořádá MěK, Lenka a Martin
Vyskočilovi).

Sport a turistika

1. 4. od 13.00 hod. – Tradiční velikonoční vycházka
(sraz u KD-DDM).
6. 4. od 8.30 hod. – Odemykání České studánky pod
Čerchovem (sraz u KD-DDM).
6. a 7. 4. od 16.00 hod. – Škola bezpečné jízdy na kole.
7. 4. od 10. hod. – Cyklovýlet okolím Nýrska k sv. Markétě (sraz u IC Nýrsko).
13. 4. – Jarní setkání turistů Plzeňského kraje.
13. 4. od 9.00 hod. – Cyklovýlet „S kolem okolo Velhartic“ (sraz u IC Nýrsko).
20. 4. – Vycházka po stopách Josefa Blaua: Milence – Dešenice – Stará Lhota – Nýrsko.
27. 4. od 9.00 hod. – „Cyklovýlet Vodní díla na Úhlavě“.
Navštivte městskou knihovnu na facebooku:
www.facebook.com/Mestska.knihovna.Nyrsko

