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Úvodní slovo
Vážení čtenáři,

o květnu se říká, že je nejkrásněj-
ším a nejromantičtějším měsícem  
v roce. Doufám, že to o něm bude-
me říkat i v letošním roce. Jeho za-
čátek je trochu deštivý a po dlou-
hé zimě bych si ho představoval  
i trochu teplejší, ale až budete číst 
tyto řádky, bude snad už krásné slu-
nečné počasí. To vás možná vybíd-
ne k nějakému výletu na kole či pěš-
ky, nebo třeba návštěvě divadelního 
představení v Lesním divadle.

V tomto čísle najdete napří-
klad článek o správném nakládá-
ní s různými odpady, na následující 
straně se dozvíte, jak se chce měs-
to vypřádat s vandaly, kteří ničí la-
vičky, a na závěr si přečtěte rozho-
vory s mladými výtvarníky. Ti před-
stavili své dílo v městské knihovně. 

Příjemné čtení za redakci Nýr-
ských novin přeje

 Bc. Martin Kříž

Malí hasiči musí ovládat
vázání uzlů i čtení map Sběrný dvůr nabízí

bezplatný odběr odpadu - 5

IX.A bude opět pomáhat 
s květinovou sbírkou - 7

Na přehlídce se představí  
i kroužek vaření - 8

Alfa chystá přednášku  
o závislostech - 9

Lidé si prohlédnou
kostel sv. Tomáše  - 10

V sobotu 13. dubna dopoledne bylo ve sportovním areálu základní školy 
ve Školní ulici velmi rušno. Po roce zde členové Sboru dobrovolných hasičů  
v Nýrsku opět pořádali tradiční (již 15. ročník) soutěže dětí v hasičském sportu. 
Sluníčko konečně převzalo vládu nad zimou a přispělo tak k celkově příjemné 
atmosféře této části dne, kdy malí předškoláci i žáci všech tříd základních škol 
ze širokého okolí předváděli, co se v hasičském sportu naučili.

A v čem se soutěžilo? Děti musely prokázat své znalosti topografie - dva zá-
vodníci určovali topografické značky a třetí člen hlídky předvedl svou orienta-
ci v mapě. Nejen znalost mapy však byla potřeba. Soutěžící museli umět vázat 
uzly, lépe řečeno jeden z pěti základních uzlů. Jako správní hasiči pak určovali 
požární technické prostředky. Každý závodník si vylosoval 3 kartičky s názvem 
nebo grafickou značkou a přiložil je k vystavenému prostředku. 

(Pokračování na straně 3)

Děti si 13. dubna vyzkoušely pod dohledem hasičů kromě jiného i práci s buzolou a mapou.
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INFORMACE 
Z RADNICE

Jarní modernizace 
dětských hřišť

S příchodem jara a hlavně přijatelnějších teplot byla 
dokončena výměna hracích prvků na třech dětských hřiš-
tích spravovaných technickými službami. Hrací prvky 
musí splňovat přísné bezpečnostní normy a podléhají také 
pravidelným ročním revizím. Na hřišti mohou děti vyu-
žívat různé druhy houpaček, minikolotoč a lanové prvky. 
Opravena byla i pískoviště.                                      (MěÚ)

Ničení opravených laviček
mají zabránit fotopasti

Po zimních měsících byly zpět instalovány opravené 
lavičky. Jedná se zejména o prostor náměstí, dále pak při 
řece Úhlavě od Komenského ulice až k Lesnímu divadlu. 
Zejména tyto lavičky jsou využívány při procházkách se-
niorů a rodičů s dětmi. Lavičky se vrátily i na místa, odkud 
byly v loňském roce odvezeny z důvodu častého poškozo-
vání (např. i vhazováním do řeky). Za poslední dva roky 
opravami prošlo asi 90 % všech laviček a náklady na to 
dosáhly částky cca 40 tis. Kč. Většina škod je způsobena 
zejména vandalismem. Na vandaly nyní město zakoupilo 
fotopasti. Ty mohou i v nočních hodinách zachytit osoby, 
které majetek úmyslně ničí.                                     (MěÚ)

V ulicích města byl rozšířen 
kamerový systém 

Další krokem k zajištění pořádku a bezpečnosti ve měs-
tě je instalace 4 nových otočných bezpečnostních kamer 
na vytipovaných místech. Kamery jsou nonstop připoje-
ny na monitory na místním oddělení Policie ČR v Nýrsku, 
včetně datového úložiště záznamu. Akce byla uhrazena  
z větší části (75 %) dotací poskytnutou Plzeňským krajem 
v rámci projektu Plzeňský kraj - bezpečný kraj, a to ve výši 
1,3 mil. Kč, zbývající částku 440 tis. Kč uhradilo město 
Nýrsko ze svého rozpočtu.                                        (MěÚ)

Zastupitelé schválili zákaz 
podomního prodeje

Velmi často se občané Nýrska setkávají s prodejci, kteří 
zastavují občany, nebo je navštěvují v jejich domácnostech, 
a nabízejí jim zboží, či služby za „výhodné“ ceny. Ne vždy 
je nabídka ze strany prodejce skutečně výhodná. Nepříjem-
ný může být i způsob nabízení zboží či služeb. Z tohoto dů-
vodu je nařízením města Nýrska č. 1/2010 článkem 3 zaká-
zán pochůzkový a podomní prodej zboží či služeb. V pří-
padě, že budete takovým prodejcem kontaktováni, můžete  
o této skutečnosti informovat Městskou policii města Nýr-
ska na tel. čísle: 376 571 601.                                             (MěÚ)

Dětské hřiště v Husově ul. bylo modernizováno za částku 86 400,- Kč.

Po zimě osazené lavičky.

Dětské hřiště v Jiráskově ul. bylo modernizováno za cenu 74 100,- Kč.

Dětské hřiště v Hodousicích bylo modernizováno za částku 68 600,- Kč.
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Vázaní uzlů na soutěži dětí v hasičském sportu.

 Dále musely děti přelézt určitý úsek pomocí vodorov-
ného lana. Ti malí s pomocí vedoucích, ti větší to již mu-
seli zvládnout sami. Poté ze vzdálenosti 3,5 m každý člen 
hlídky srážel kuželky pomocí hadice. A pak již sbírali body  
v tom pravém hasičském sportu - museli správně vytvo-
řit požární útok a soutěžili v hadicové štafetě. Samozřejmě 
důležitý byl i výsledný čas.                 

Malí hasiči musí ovládat...
Pokračování ze strany 1

Jak letošní jarní soutěž dětí dopadla pro místní? V ka-
tegorii předškoláků Nýrsko vybojovalo zlatou a stříbrnou 
medaili. Mezi dětmi 1. až 4. tříd zvítězilo družstvo Bystři-
ce a hned za ním se umístilo Nýrsko. Také v další katego-
rii - žáci 5. až 7. tříd - se našim mimořádně dařilo. První 
a druhé místo obsadili mladí hasiči z Bystřice. V nejstarší 
kategorii opět zvítězili Bystřičtí. Není se proto čemu divit, 
že celkovým vítězem se stala Bystřice nad Úhlavou, která 
si dovezla s sebou domů také putovní pohár. Srdečně bla-
hopřejeme. 

Ráda bych poděkovala všem pořadatelům, za jejich per-
fektní práci, soutěžícím za snahu a také divákům za po-
vzbuzování. Jistě se už všichni těšíme na další ročník.

                                                              Jitka Vlková                          

Uzavření knihovny
Městská knihovna Nýrsko oznamuje svým uživatelům, 

že v pátek 17. května 2013 bude otevřena do 15.00 hodin.
V době od 24. června do 5. července 2013 bude knihov-

na uzavřena z důvodu revize knihovního fondu. Děkuje-
me za pochopení.

16. dubna ukončili studenti Virtuální univerzity 3. věku 
letní semestr poslední přednáškou na téma „Kouzelná geo- 
metrie“. V tomto kurzu rozšířilo své znalosti a vědomos-
ti z oboru geometrie 18 seniorů. Semestr bude slavnostně 
ukončen 23. května závěrečným seminářem v Horažďovi-
cích. Toto setkání studentů z celého Plzeňského kraje bude 
doplněno komentovanými prohlídkami historických pamá-
tek ve městě. 

Zimní semestr 2013 zahájíme v úterý 1. října ve 14.00 
hodin ve společenském sále Městské knihovny Nýrsko. 
Studenti si k dalšímu vzdělávání zvolili téma „Historie 
a současnost české myslivosti“. Cena kurzu je 300,- Kč. 
Přednášky probíhají pravidelně jednou za 14 dní. Během 
semestru se studující setkají celkem šestkrát. Rádi mezi se-
bou přivítáme nové zájemce o studium. Přijďte aktivně trá-
vit volný čas!                                                   J. Poupová, MěK                                

Další semestr bude
zaměřen na myslivost

Účastníci Virtuální univerzity třetího věku.

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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Mezi kapkami deště
Nevyzpytatelné jaro nás chtělo doběhnout. Snad to 

zkoušelo na mě a možná ještě na jednom či dvou dalších, 
kteří se vydali na první vycházku po stopách života a prá-
ce Josefa Blaua v okolí Nýrska. Na účastnících výletu  
z řad nýrských turistů to přece zkoušet nemohlo, proto-
že podle jejich vyprávění by stejně neuspělo. Ti chodí, ať 
je slunko nebo mráz, sucho, nebo je třeba se vyhýbat kap-
kám. Takže, i když vlastně pršelo po celou dobu výletu, 
nemohu říci, že by nám to vadilo. Trochu jsme byli mokří, 
to je pravda, no a co?

Z NÝRSKÉHO MUZEA

Na místě, kde stávala v Dešenicích stará škola.

První strážovský automobil
Docela se ve třicátých letech minulého století strážov-

ským sedlákům dařilo. Kolem náměstí se opravovaly cha-
lupy a dokonce ještě nějaké peníze zbývaly. Co s nimi, aby 
to nebylo jen o stavění a dobrých doutnících, přemýšlel 
jeden z nich, Karel Kalivoda, řečený Kchodlwirth. Něja-
ký čas mu nedalo spát, než to vymyslel, pak se zase něja-
ký čas bál přijít za manželkou a o svém nápadu jí povědět.  
A dlouhý čas trvalo, než se naskytla příležitost. Nějaká fir-
ma zkrachovala a auto pana ředitele bylo na prodej. Ani 
ten ho nekupoval nové, ale zachovalé bylo, to se muse-
lo nechat! Tmavě hnědý lak byl vyleštěný a na dveřích ve 
zlaté lince byl dokonce vepsán monogram! Sedlák byl tak 
natěšený a popravdě, dosud jiných aut mnoho neviděl, že 
se mu málem zdálo, že je kolem toho skvostu svatozář. Ně-
kde se dočetl, že někteří tomu stroji říkají také „můj vůz“,  
a byl by také rád používal nějakého vznešeného názvu, 
jenže tento módní se mu nějak nezdál, protože vozů má 
přece na svém dvoře hned několik, takže by to vlastně žád-
né rozlišení nebylo. A když viděl, že na kupní smlouvě je 
použito slovo automobil, zůstal u toho. 

Už před nějakým časem, tajně, protože se ještě tro-
chu styděl, složil v okresním městě vůdčí zkoušky, tak-
že věděl trochu co a jak. Agent, zastupující zkrachova-
lou firmu, sice nabízel, že kupci auto doveze třeba až na 
dvůr, ale to by tak hrálo, aby si všichni mysleli, že umí jen  
s koňmi. Hrdě vytáhl z kapsy vůdčí list a s potěšením po-
zoroval, že přece jen byl agent překvapen. No, nechal si to  
obsluhování trochu vysvětlit, pacholka s kočárem poslal 
napřed a s manželkou se usadili na měkkých kožených se-
dadlech. Jistě, že měl trochu strach, ale mohl se držet vo-
lantu a to mu dávalo jistoty. Manželka vedle něj se zase 
držela madla dveří a podle děr v silnici, zatáček a rych-
losti se držela mimoděk pevněji. Ale šlo to dobře. Dokon-
ce se sedlák jednou nebo dvakrát stačil podívat na krajinu 
kolem a v těch chvílích se neubránil spokojenému úsmě-
vu. Silnice byla prázdná až na jednoho koníka s malým vo-
zem, který když uviděl tu rachotící hrůzu, splašil se a ute-
kl do zasetého pole. Sedlák byl rád, že se nemusí nikomu  
vyhýbat, byl nejjistější přímo ve středu silnice. 

Když vjížděl ve Strážově do náměstí, už se považoval 
za zkušeného automobilistu. Představoval si, jak bude  
v hostinci vyprávět. Zastavil před domem, pacholek ote-
vřel bránu a… Brána přece jen nebyla tak široká jako sil-
nice. Kdo se do ní strefí? Několikrát nabral odvahu, ale 
když si představil, že se to nemusí podařit… Co teď? To 
byla jediná nepromyšlená věc.  

Auto stálo na náměstí až do samého večera. Pacholek 
měl co dělat, aby stroj před těmi spousty čumilů ochránil. 
Někteří si dokonce dovolili sáhnout na nablýskaný lak! Si-
tuaci zachránil šofér ze zámku ve Veselí. Přivezli ho kočá-
rem téměř za soumraku, ale podařilo se. Trochu s o tom 
mezi lidmi mluvilo, ale když už příště sedlák pomoc ne-
potřeboval, bylo to spíše hrdinství než ostuda. A navíc  
se brzy stal v obci velmi důležitý. Vozil poštu z Běšin  
od vlaku.                                                Karel Velkoborský

Trochu jsme aktuálně výlet upravili a do Dešenic jeli 
vlakem. Úpravu a i celou trasu měl pan Majer promyš-
lenou, takže jsme si něco o učiteli Blauovi řekli v čekár-
ně na nádraží, v Dešenicích se zastavili před školou, ale  
i na místě kde stávala škola, ve které Josef Blau učil, pak 
jsme za družného hovoru dorazili do Staré Lhoty ke ško-
le, dnes dům Povodí Vltavy. Pochopitelně jsme nemoh-
li vynechat první bydliště Blauových, kde tragicky zahy-
nula manželka pana učitele, necelý rok po narození syna 
Karla, to je ten bývalý mlýn, dnes kovodílna, na začátku 
obce Milence. Pak jsme přes louky zamířili k Lesnímu di-
vadlu, což je další stopa Josefa Blaua v našem kraji a podí-
vali se na pamětní kámen, který ale teprve čeká na vztyče-
ní a vytesání nápisu. Poslední zastávka patřila těm dvěma 
stejným domkům, naproti parčíku u řeky, které dnes vlast-
ní rodina Turečkových. Ten, který je blíže městu si nechal  
v r. 1920 - 1924 postavit Josef Blau, tehdy už řídící učitel 
ve Staré Lhotě.

Jak jsem se zmínil, i když se šlo pěkně, doufám, že  
18. 5. to bude ještě lepší, bez deště. A část cesty pojedeme 
buď auty, nebo Šumavabusem. A na povídání během ces-
ty toho máme tolik!

Karel Velkoborský, Muzeum Královského hvozdu
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Od roku 2007 je pro potřeby obyvatel, ale i pro práv-
nické osoby, k dispozici sběrný dvůr ve Strážovské ulici  
v Nýrsku. Je zde možno ukládat nebezpečné odpady 
(mimo jiné např. oleje, obaly od barev a ředidel, akumu-
látory, baterie, staré barvy a lepidla…), využitelné odpa-
dy (mimo jiné železo, papír, sklo, plasty...), elektroodpa-
dy (mimo jiné např. zářivky a jiný odpad obsahující rtuť  
a veškeré elektrické spotřebiče) a dále pak objemný odpad 
(mimo jiné např. nábytek, koberce, dřevotřísku, stavební 
materiály obsahující azbest a pneumatiky osobních auto-
mobilů). Téměř veškerý odpad je ve sběrném dvoře ode-
bírán od občanů zdarma, pouze je omezen bezplatný odběr 
pneumatik do 4 ks/rok a objemný odpad do 100 kg/měsíc. 

Sběrný dvůr bezplatně odebírá odpad,
někteří občané to však ignorují

Náklady za provoz sběrného dvora se každoročně zvy-
šují, v roce 2010 to bylo cca 297 tis. Kč, v roce 2011 cca 
345 a půl tisíce Kč a za rok 2012 cca 395 a půl tisíce Kč, 
tyto náklady byly uhrazeny z rozpočtu města. 

V předchozí části článku je uveden výčet položek, 
které lze ve sběrném dvoře ukládat, a to prakticky zcela 
zdarma. Přesto se pracovníci technických služeb a stráž-
níci městské policie téměř denně setkávají s nedovoleně 
uloženým objemným odpadem zejména v okolí popelnic  
a kontejnerů, ale i kolem autobusových zastávek. 

Je zřejmé, že důvody pro nedovolené ukládání  
odpadu nejsou rázu ekonomického, ale spíše se jedná  
o pohodlnost a nezodpovědnost některých spoluobčanů. 
V kritických místech byly a budou umisťovány fotopasti, 
které pomohou k častějšímu zjištění původce těchto nedo-
volených skládek. Větší měrou budou využity i další ka-
mery městského kamerového systému. V případě zjištění 
viníka je toto řešeno jako přestupek.

Zajištění provozu sběrného dvora v souladu s platnými 
zákony je věc poměrně složitá, z tohoto důvodu uzavře-
lo město Nýrsko smlouvu s provozovatelem Západočeské 
komunální služby, a.s., Plzeň, který likviduje komunální  
i separovaný odpad i z nýrských domácností a z firem, kte-
ré o spolupráci projevily zájem.

Někteří občané si u kontejnerů na tříděný odpad udělali skládku.

Areál sběrného dvora.

Starý gauč sem rozhodně nepatří.

Odběrné místo elektroniky firmy Asekol ve sběrném dvoře.

Poplatek je vybírán i za odběr stavebních materiálů ob-
sahující azbest za částku 5,- Kč/kg. Bezplatný odběr není 
také určen pro právnické osoby, které až na výjimky hradí 
odběr částkou stanovenou ceníkem. 
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Zpětný odběr elektrozařízení v nýrském sběrném dvo-
ře zajišťují tři firmy:

Firma ELEKTROWIN likviduje větší spotřebiče, jako 
jsou např. ledničky, pračky, sušičky, vysavače, ruční elek-
trické nářadí atd. Tyto spotřebiče je nutno odevzdávat kom-
pletní. Jinak mohou nastat problémy s jejich bezplatným 
odběrem. Další je firma ASEKOL, která odebírá zejména 
elektroniku, jako jsou televize, radiopřijímače, videa, moni-
tory atd. V neposlední řádě je zde firma EKOLAMP, která 
zajišťuje likvidaci zářivkových trubic a další svítidel.

Vedle kontejnerů na sklo, papír a plasty se čím dál 
častěji objevují červené kontejnery na drobné spotřebiče 
(umístění v Nýrsku: náměstí za knihovnou a u prodejny 
COOP Diskont). Zajišťují větší pohodlí obyvatelům, kteří 
mají zájem pokračovat v třídění odpadů. Právě malé spo-
třebiče až dosud nejčastěji končily ve „směsce“ odpadů. 

Vážit kvůli nim cestu do nejbližšího sběrného dvora se ne-
chtělo ani těm, kteří jinak odpad třídí víceméně poctivě. 
Pouze 25 % z těchto malých spotřebičů se tak donedávna 
dostalo na místa k tomu určená. I díky červeným kontejne-
rům, instalovaných firmou ASEKOL, se neustále zkracuje 
vzdálenost, na jakou musejí ekologicky uvažující občané 
dopravit spotřebič po skončení jeho životnosti. 

Jan Hladík, ředitel TSM Nýrsko

Provoz sběrného dvora Nýrsko, Strážovská ul.:
středa, pátek 14 - 17 hodin; 

sobota 8 - 11 hodin

Uzávěrka pro zaslání příspěvků 
do dalšího čísla je 28. května. 

Číslo 6 vyjde z technických důvodů
až ve druhém červnovém týdnu.

16. března 2013 se v Nýrsku konal již  
48. ročník Zahrádkářského plesu. K jeho 
zdárnému průběhu přispěl nejen velký zá-
jem účastníků plesu, ale i přístup k našim 
požadavkům ze strany DDM. Jeho ředitel-
ka Pavlína Karlovská splnila do detailu vše, 
co bylo zájmem naší organizace. Děkujeme  
a naším přáním do budoucna je kladný přístup 
jako doposud.

Za ZO ČZS Nýrsko N. Pellerová

PODĚKOVÁNÍ

Pozvánka na školní sraz
Milé spolužačky a spolužáci,

máme za sebou již mnohá životní vítěz-
ství i zápasy, a tak po letech opět navrhu-
ji naše školní setkání, na které vás záro-
veň srdečně zvu! Konat se bude 25. 5. 2013 
od 16 hodin v pizzerii Miláno na pěší zóně  
v Nýrsku. Písemné pozvánky jste již mnozí 
ode mne obdrželi, ale pokud je někdo mimo 
náš dosah a vy o něm víte, dejte mu prosím 
vědět též!

Na setkání se těší 
Soňa Křečanová 

(e-mail: sona-k@centrum.cz)                                                              

SOUKROMÁ INZERCE

u PRODÁM / PRONAJMU byt v Nýrsku v osob-
ním 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.
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Z NÝRSKÝCH ŠKOL
Základní škola, Školní ul. 

Po vzoru loňských deváťáků se i ti naši 
letošní rozhodli zapojit do smysluplné akti-
vity, kterou již 17. rokem pořádá nezisková 
organizace Liga proti rakovině pořádáním 
„květinové sbírky“ v rámci Českého dne 
proti rakovině. Pod dohledem své třídní uči-
telky Mgr. M. Rožánkové chtějí být zřejmě 
naposledy „užitečnými“ ještě před ukonče-
ním povinné školní docházky. V této třídě 

IX.A bude opět pomáhat 
s celonárodní květinovou sbírkou

matem letošního ročníku je „Nádorové onemocnění tlus-
tého střeva“.

Loňskou sbírku jsme za Nýrsko posílili o úžasných 
6.094,- Kč, takže věříme (teenageři jsou přesvědčeni), že 
letos tuto částku překonáme.

„Podle nejnovějších statistických údajů se onkologic-
kým pacientem stane každý třetí občan České republiky  
a dva ze čtyř nemocných umírají... Dodržováním jednodu-
chých zásad zdravého životního stylu však lze podle nej-
novějších poznatků až 50ti% všech onkologických one-
mocnění předejít!“ Například i tuto informaci se dozvědě-
li žáci školy při rozhovorech na toto téma. Někteří přispě-
li do diskuse také vzhledem ke zkušenostem z rodiny nebo 
bezprostředního okolí. Máme dobrý pocit, že v našich žá-
cích podporujeme empatii nejen ke čtyřnohým kamará-
dům (sbírka pro psí útulek v Klatovech), ale že jim stej-
ně tak nejsou lhostejné problémy a starosti „člověčí“. Rádi 
bychom jim předali i to povědomí, že i když si jistě všich-
ni přejeme, aby nám tyto starosti byly hodně vzdálené, ne-
může dělat, že neexistují.              Mgr. Alena Linhartová

se totiž pravidelně našlo více ochotných a obětavých žáků, 
kteří „přiložili ruku k dílu“, když bylo něco potřeba. 

Ve středu 15. 5. 2013 tedy potkáte v ulicích Nýrska 
naše žáky ve žlutých tričkách a se známými žlutými ky-
tičkami měsíčku lékařského, jejichž prodejem za 20,- 
Kč se budou snažit navýšit finanční sbírku na boj proti 
rakovině a její léčbu. 

Cílem této sbírky je pomoci získat prostředky na ná-
dorovou prevenci, pro zlepšení kvality života onkolo-
gických pacientů, na podporu onkologické výchovy, pro  
výzkum a vybavení onkologických center. Ústředním té-

Ani v zimě nýrští turisté nezahálí
Letošní zimní sezóna a dlouhodobé množství sněhu svá-

dělo členy KČT Nýrsko ke zvýšené aktivitě. Nejen že se i na-
dále chodilo na pěší vycházky v okolí Nýrska, ale také jsme 
si užívali upravené běžecké stopy v blízkém i vzdáleném 
okolí. Také proč nevyužít možností, když hned za hranicemi 
jsou velmi dobře upravené stopy. 

V Langlaufzentrum Rittsteig jsou stopy upravovány ne-
jen pro sportovce, ale pro každého, kdo se chce na běžkách 
projet nebo projít. Stopy jsou upravovány i přes státní hra-
nice až k Černému jezeru. Jde o pěknou celodenní procház-
ku. Na začátku běžkařské sezóny jsme ve větší míře vyu-
žívali každodenně upravovaných stop v Langlaufzentrum  
Scheiben pod Javorem. O něco horší jsme měli zkušenos-
ti s upravováním stop na Šumavě, kde jsou stopy udržová-
ny jednou, max. dvakrát za týden a často i bez ohledu na po-
větrnostní podmínky. To jsme nejvíce pocítili, když jsme jeli 
z Prášil na Poledník a víc něž polovinu trasy jsme si museli 
prošlapávat. Ale zážitek ze zimního království na Poledníku 
nám to vynahradil. Hezky jsme se „svezli“ ve stopě z Ger-
lovy Hutě na jezero Laka, z Modravy přes Březník a Čer-
nou horu na Modravu, z Ecku po magistrále pod Javor a zpět 
se zastávkou na občerstvení na Scharebenu. Jediný sluneč-

ný den ve stopě jsme zažili v Zwieslerwaldhausu. Příjem-
né ježdění bylo v okolí Železné Rudy. Běžkařská turistika 
má mnoho výhod a to zejména, pokud v upravené stopě sví-
tí sluníčko. Pak je to relax, který můžeme každému doporu-
čit, a snad se v příští běžkařské sezóně opět sejdeme ve stopě 
ještě ve větším počtu.                                                 KČT Nýrsko

Účastníci výletu na Poledník.
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Na přehlídce se představí i kroužek vaření

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE

Dům dětí a mládeže v Nýr-
sku zve své příznivce na násle-
dující akce. Dne 16. 5. 2013 bude 
pro všechna děvčata i odvážné 
kluky připravena soutěž v aero-

biku Master class. Soutěže se mohou zdarma zúčastnit 
děti, které mají v DDM zaplacen alespoň jeden zájmový 
kroužek. Úkolem pro soutěžící bude zacvičit sestavu pod 
vedením cvičitelky a naučit se jí v co nejrychlejším čase  
a vysoké kvalitě. O výsledku rozhodne mnohačlenná po-
rota složená z cvičitelek a cvičenek zájmových kroužků 
pro dospělé. Začátek soutěže je v 17.00 hod., zváni jsou 
všichni diváci. Vstup je zdarma.

Dne 24. 5. 2013 bude pro diváky připravena Přehlídka 
DDM Nýrsko. Děti připraví pro rodiče a další diváky pro-
gram složený ze všech oborů zájmového vzdělávání, kte-
rého se můžete v našem DDM zúčastnit. Za pozornost sto-

jí nejen sportovní, taneční a hudební čísla, ale také prezen-
tace kroužků vaření, „Reportéra“ a dalších. Přijďte si vy-
brat z bohaté nabídky zájmových kroužků aktivitu pro dal-
ší školní rok! Začátek akce je v 16.00 hod. Vstup je dob-
rovolný.

Z loňské Přehlídky DDM Nýrsko.    

29. 5. 2013 se uskuteční další tradiční 
akce, kterou je Divadlo v Lesním divadle. 
Program připraví útvary zájmového vzdělá-
vání, které v Nýrsku působí. Jsou jimi nejen 
DDM Nýrsko, ale také školní družiny obou 
základních škol. Do programu se připojí dět-
ský divadelní kroužek působící v Lesním di-
vadle. Srdečně jsou zváni všichni diváci.

Začátek akce je ve 14.00 hod. Vstup je 
opět dobrovolný. V případě nepříznivého po-
časí bude akce přeložena do DDM Nýrsko.

                  Pavlína Karlovská
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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 spor-
tovní akci, ale o výlet, kde si ukážeme krásy okolí Nýr-
ska, nádherné výhledy, kulturní památky a přírodní zají-
mavosti.

Sobota 18. května v 9 hod. od informačního centra. 
Pojedeme „Na Chodsko za Kozinou“
Trasa: Nýrsko - Pomezí - Kout na Šumavě - Sv. Vavři-
nec - Trhanov - Hrádek - Baldov - Chrastavice - Záhořany 
- Podzámčí - Branišov - Pocinovice - Nýrsko. Trasa, která 
je dlouhá okolo 90 km, je vhodná pro aktivní cykloturis-
ty. Vede převážně po asfaltových komunikacích a zpevně-
ných cestách (zbytek lesní a polní cesty). Střední převýše-

Květnový cyklovýlet z Nýrska 
ní. Detaily na: http://www.cykloserver.cz/f/9d89115371/.

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. Za-
stávám 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

Občanské sdružení Alfa Nýrsko, o.s., připravilo na  
16. 5. 2013 od 18.00 hod. v sále nad Městskou knihovnou 
v Nýrsku přednášku pro veřejnost na téma Příčiny vzni-
ku závislostí. Akce má za cíl objektivně představit účast-
níkům oblast drogových i jiných závislostí a seznámit je 
s přehledem faktorů rozhodujících pro vznik a rozvoj zá-
vislosti. Hlavní témata jsou: Potřeba vyhnout se duševní  
a fyzické bolesti, Krize identity, Absence správných du-
chovních hodnot a Vliv rodiny.

Lektory akce budou: ředitel organizace Point 14 se síd-
lem v Plzni Karel Nyerges (16 let praxe v oboru) a terén-
ní pracovník a poradce v K-centru v Plzni Jan Růžička  
(9 let praxe v oboru). Setkání je určeno pro širokou veřej-
nost, rodiče i pedagogické pracovníky a všem, kterým není 
lhostejný osud mladých lidí v Nýrsku. Přijďte si pro dů-
ležité informace o tom, jak předejít problémům, případně 
jak je řešit. Prostor necháme i pro konkrétní otázky a sou-
kromé rozhovory.

Každoročně pořádáme přednášky na základních ško-
lách v Nýrsku na téma vztahy a chození, šikana, intimita 
a pornografie, mediální džungle, image nebo charakter… 
Oceňuji velmi dobrou spolupráci a vstřícnost vedení zá-
kladních škol v Nýrsku. Každá příležitost působit na hod-
notový žebříček dospívajících je k nezaplacení. Letos po-
prvé jsme koncem května pozváni i do škol v Janovicích 
nad Úhlavou a v Železné Rudě. 

Minulý rok jsme finančně a organizačně podpořili ces-
tu mladých lidí z „Nýrska za polární kruh“. Zprávu z této 
cesty můžete najít na stránkách Alfy. Výprava se osvědči-
la jako výborný katalyzátor vztahů, přátelství, zodpověd-
nosti jeden za druhého a v neposlední řadě příležitost po-
znat kus světa. Letos připravujeme podobnou cestu, ten-
tokrát do Skotska. Už nyní se můžete těšit na „Cestomá-
nii“, tedy vyprávění a fotografie v podání mladých lidí  
z Nýrska a okolí. 

Alfa chystá přednášku o závislostech
Z pravidelných aktivit bych zmínil Klub ALFA ve sru-

bu u „dolní“ školy každou středu, pátek a neděli od 16.00 
hod., středeční fotbal od 18.00 hod. a streetwork (pomoc 
lidem ohroženým nějakou formou závislosti) jednou za 14 
dní. Pokud máte potřebu se osobně setkat nebo poradit, 
můžete volat terénního pracovníka Jana Růžičku na mob.: 
777 570 659.

Pokojný začátek léta a pohodové dny vám za Alfu Nýr-
sko, o.s., přeje                                                  Petr Vaňkát
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Daniel Ďuriš a Bára Jandová.

Letos podruhé se Římskokatolická 
farnost v Nýrsku připojí k celostátně ko-
nané Noci kostelů, která proběhne 24. 
května. Návštěvníci budou mít možnost 
prohlédnout si zevrubně nejstarší stavbu 
ve městě a dozvědět se něco z její histo-
rie, úzce spjaté s minulostí města. Tento 

Od pátku 12. dubna 2013 je možné v prostorách spo-
lečenského sálu Městské knihovny v Nýrsku zhlédnout  
výstavu mladých výtvarníků našeho města - Báry Jandové 
a Daniela Ďuriše. Přijďte se podívat na některá díla z jejich 
tvorby. Výstava potrvá už jen do 10. května a je přístupná  
v otevírací době městské knihovny. Abyste je alespoň trošku 
poznali, položila jsem oběma autorům několik otázek.

Lidé si prohlédnou
kostel sv. Tomáše 

Mladí výtvarníci
vystavují v knihovně

Daniel Ďuriš
Kdo Vás k malování přivedl?

„Na to se těžko dopovídá, protože žádná konkrétní osoba 
ani instituce to nebyla. Lidé kolem mě, kromě mé přítelkyně, 
by mne v začátcích spíše od malování odvedli. Pro mnoho 
lidí je to činnost nevýdělečná a tudíž neprospěšná. Věřím ve 
smysl dějů a vzájemných propletení nenáhodných náhod. To 
neznamená, že jsem se najednou ocitl před papírem. Tím chci 
říci, že k tomu vedlo mnoho okolností a nikoliv žádný příkaz 
či nápad kolemjdoucího.“ 
Jak dlouho malujete?

„Pro mě je život samotná malba. Člověk sleduje své oko-
lí, tvoří si představy a dle nich si pak maluje vše, co se mu i 
děje. Já si maluji život pestrou barvou a častěji se nechávám 
překvapit, kam mi život - štětec - zavane. Dělat na papír čáry 
přímé jsem začal před dvěma lety. To jsem se rozhodl, že vy-
hodím z domu televizi.“ 
Jakou techniku upřednostňujete?

„Technika je krkolomné slovo, neboť jsem patlal a spíše 
se nechávám vést, než abych se držel techniky. Jsem netech-
nický typ, co se snaží najít techniku v přítomném okamžiku. 
Na výstavě můžete vidět prachové křídy, jež v mém případě 
dodávají papíru zdobnost šmouhy.“ 
Co je převážným tématem Vašich obrazů?

„To je otázka, kterou hledám také. Obraz většinou na za-
čátku malování v sobě nevidím. Začnu malovat a v ten pra-
vý čas i skončím. Pak se na obrázek dívám a říkám si, co vše 
má smysl. Především mě baví sledovat, jak některé tahy čar  
i úhlů nabývají svého smyslu až po čase. Až s odstupem času 
a s věděním posunutém zas o krok dále, vylézají na povrch 
hlubší podstaty, které jsou pro mě velmi důležité. Aneb jak je 
trojúhelník mocný.“ 

rok nýrskou Noc kostelů oživí hudba - pozvání přijali pís-
ničkář Samuel Kaleta s přáteli a Lamer - Winkel - Vierge-
sang čtyřčlenný mužský sbor z Lamu.

Současně se během noci kostelů otevře i kostel sv. Mi-
kuláše v Dešenicích, kde bude od 17 hodin koncert dět-
ských sborů Berušky (ZŠ Čapkova) a Fialky (ZUŠ Josefa 
Kličky) z Klatov. Více na www.nockostelu.cz

Program v kostele sv. Tomáše:
19.00 hod. - přivítání a úvodní slovo P. Ryszard Potęga,
19.15 hod. - Samuel Kaleta a přátelé,
20.15 hod. - koncert Lamer Winkel Viergesang, sbor,
21.00 hod. - komentovaná prohlídka kostela s Lenkou Sý-
korovou.
Výstavy:
Zaniklé kostely v okolí Nýrska (Červené Dřevo, Svatá Ka-
teřina) a Úcta ke 14 svatým pomocníkům.
Srdečně vás zve a na setkání se těší 

Římskokatolická farnost Nýrsko
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PROMĚNY MĚSTA

Křižovatka ulic Práce a Klatovské v minulosti a dnes.

 noviny
Informační měsíčník města. Vydalo Město Nýrsko,  
Náměstí 122, Nýrsko. Číslo 5. Ročník: XL. 
E-mail pro zasílání příspěvků: nyrskenoviny@gmail.com.
Redakce: Bc. Martin Kříž (e-mail: kriz.arkada@gmail.
com), Jitka Vlková (e-mail: vlkovi.nyrsko@seznam.cz, 
mob.: 606 781 104). Inzeráty přijímá Mgr. Ladislav Janou-
šek - městský úřad, tel.: 376 377 811. 
Redakční uzávěrka vždy do 20. každého měsíce. Nevyžá-
dané rukopisy se nevracejí. Redakce si vyžaduje právo na 
krácení příspěvků či jejich nezařazení. Za původnost a ob-
sahovou správnost jednotlivých příspěvků ručí autor, za ob-
sahovou stránku inzerátů zadavatel. 
Registrační číslo titulu: MK ČR E 19658.

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

Z vernisáže.

Máte nějaký vzor?
„Vzory mám ve všem, co mě obklopuje. Život sám ve 

své vznešené rozmanitosti vjemů, pocitů i dojmů je mocným 
vzorem, který mi dává slabou a přesto viditelnou linii řádu, 
kterou se snažím v dílech zachytit.“ 
Tvorba jakých malířů se Vám líbí nebo je Vám blízká?

„Doma mi visí kopie Mony Lisy a stále se mi neokoukala. 
Líbí se mi díla starých alchymistů, co se týče obrazové strán-
ky. Ale v umění celkovém mě inspirují civilizace z dob ka-
menných. Jsem fascinován dílem starých Egypťanů i stavi-
telským citem toltéckých mistrů.“ 
Kromě malování máte ještě nějaké jiné zájmy a koníčky?

„Největším koníčkem je myšlení a největším zájmem je 
žít v myšlení. Procházím se přes temena šumných lesů, ob-
klopuji se díly mistrů. Čtu nebo poslouchám slova Čapka, 
Shakespeara nebo Platona. Miluji sledování hvězd a zbožňu-
ji úvahy o cestách elektronů kolem atomu. Baví mě se jen tak 
procházet a sledovat různost lidí, jejich nálad i životních po-
hledů. Rád bych spojil podobné i nepodobné lidi, abychom 
spojili umění, vědu i lidského ducha v rámci projektu Plz-
ně jako Evropského města kultury 2015. Jsem megaloman  
a rád bych postavil v našem okolí astronomický kalendář, 
který (jak bych si přál) by mohl spojovat lidi slova i činy…“ 

Bára Jandová
Jak dlouho malujete?

„Maluji už od dětství, vždycky jsem měla svůj pokoj 
plný pastelek, vodovek a všeho možného, seděla jsem u toho 
prakticky pořád.“
Jakou techniku upřednostňujete?

„Posledních několik let kreslím hlavně křídovými paste-
ly, uhlem a nedávno jsem začala používat fixy, především li-
hové, různé tloušťky. Chci začít pracovat i s tuší. Vyzkouše-
la jsem i olejomalbu, ale baví mě spíš jemné práce s co nej-
tenčím hrotem.“
Co je převážným tématem Vašich obrazů?

„Asi nejvíce teď kreslím různé abstrakty, co mě zkrátka 
napadne, kam se ruce chce jet, ale před nějakou dobou jsem 
byla zaměřená hlavně na akty a portréty.“ 
Máte nějaký vzor? Tvorba jakých malířů se Vám líbí 
nebo je Vám blízká?

„Vzor jako takový asi ani nemám. Líbí se mi různé druhy 
umění a různé styly, ale kdo mě v poslední době hodně zau-
jal je David Ho, má úžasnou tvorbu.“
Kromě malování máte ještě nějaké jiné zájmy a koníčky?

„Kromě malování mám ráda hudbu, od 5 let hraju na pia-
no a nějakou dobu jsem se učila i na flétnu.“     Jitka Vlková



KULTURNÍ AKCE
Kostel sv. Tomáše
24. 5. – Noc kostelů.

V Lesním divadle
12. 5. od 15.00 hod. – C´est la vie – Divadlo Nýrsko, za-
hájení sezóny.
26. 5. od 15.00 hod. – Strašidlo Cantervillské – Divadlo 
Dešenice.
29. 5. – Divadlo v zahradě (pořádá DDM Nýrsko).

Sport a turistika
18. 5. od 9.00 hod. – Vycházka po stopách J. Blaua, sraz na 
náměstí. Trasa: Sv. Kateřina – Červené Dřevo – Krkovice.
18. 5. od 9.00 hod. – Cyklovýlet „Na Chodsko za Kozi-
nou“ – odjezd od IC Nýrsko.

V areálu bývalých kasáren
18. 5. od 9.30 hod. – –Závody RC modelů aut – RC mode-
ly 1:10, pohon elektro.

Připravujeme
1. 6. od 10.00 hod. – Konference Josef Blau.
1. 6. od 15.00 hod. – Den dětí – Na divokém západě, Ko-
lotoč pohádek – potulné loutkové divadlo V. Marčíka ml. 
a A. Bergera. 
7. 6. – Netradiční čtení pro děti.

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 10. 5. – Výstava obrazů Báry Jandové a Dana Ďuriše.
14. 5. od 18.00 hod. – Odpoledne s Justem.
16. 5. od 18.00 hod. – Příčiny vzniku závislostí (pořádá 
ALFA Nýrsko, o.s.).
20. 5. – 14. 6. – Sladké mandaly – výstava mozaikových 
obrazů vytvořených ze sbírky cukříků. Autor: Soňa Kře-
čanová.
23. 5. od 17.00 hod. – Vernisáž výstavy Sladké mandaly.

V Muzeu Královského hvozdu
Od 14. 5. – Ztráty a nálezy – výstava o tom, co se dá na-
jít na zemi.

V KD-DDM
16. 5. od 15.00 hod. – Blešák.
16. 5. od 16.00 hod. – Master Class – soutěž v aerobicu.
22. 5. od 10.00 hod. – Příběhy včelích medvídků – předsta-
vení pro děti (pořádá MěK).
24. 5. od 16.00 hod. – Přehlídka činnosti DDM, dětské disko.
25. 5. od 8.00 hod. – Prodejní trhy.


