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O stomatologickou péči
bude v Nýrsku postaráno

Z obsahu

Úvodní slovo
Vážení čtenáři,

když se řekne Husova, Dvořáko-
va či Jiráskova ulice, každý si vyba-
ví významnou osobnost, po které zís-
kala ulice své pojmenování. Všichni 
si tyto a další velikány dobře pama-
tujeme ze školní výuky. V jiných pří-
padech už asi většina lidí bude více 
tápat a představa o jménu v názvu 
ulice bude mlhavější. V Nýrsku jsou 
dvě ulice při řece pojmenovány po 
dvou českých vojácích – Františ-
ku Veitlovi a Josefu Kufnerovi. Tyto 
muže západního odboje na strán-
kách Nýrských novin postupně před-
staví Jan Kolář. V tomto čísle se  
seznámíme s Františkem Veitlem  
a příště budeme pokračovat s dru-
hým jmenovaným.

Příjemné čtení za redakci Nýr-
ských novin přeje

                           Ing. Martin Kříž

Závodit s kočárky
 můžou i tatínkové - 4

 Výroční zpráva 
nýrského muzea - 5

Soutěž má zvýšit zájem 
o technické obory - 6

Děti obhajovaly
své texty před porotou - 8

Malíř má inspiraci 
v biblických příbězích - 9 

Ulice města nese jméno 
Františka Veitla - 10 

Pokud ve městě končí zubní lékař, je to v dnešní době problém. Pokud kon-
čí dva najednou, je to přímo zásadní problém, protože kartotéky stomatologic-
kých ordinací jsou plné a najít stomatologa je jako hledat jehlu v kupce sena. 
A před touto skutečností stojíme v Nýrsku, protože po mnoha letech poskyto-
vání kvalitní stomatologické péče končí k 31. březnu manželé Nových. Mnoho 
jejich pacientů se ve velmi krátkém časovém období obrací na radnici, případ-
ně na paní MUDr. Opluštilovou se žádostí o pomoc při řešení problematiky, 
která se po měsících spekulací stala skutečností. Tím, kdo je zodpovědný za 
zajištění potřebného rozsahu zdravotní péče, je zdravotní pojišťovna, která je  
v tomto případě až třetí v řadě. Ona disponuje potřebnými pravomocemi při 
určování počtu úvazků, potažmo kapacity potřebné pro ošetření občanů z Nýr-
ska a okolních obcí. 

A tady ještě problém nekončí, protože úvazek bez lékaře není k ničemu  
a zdravotní pojišťovna nemá páku na zajištění tohoto stomatologa. Proč tento 
úvod? Pouze proto, abych v krátkosti vysvětlil jádro problému, který nyní za-
jímá občany našeho města.                                        (Pokračování na straně 3)

Nýrské mažoretky při DDM uspěly hned v první soutěži, které se zúčastnily. V neděli 30. března 
obsadily v Praze po urputném boji mladší dívky čtvrtou pozici a starší dívky (na snímku) si přivez-
ly stříbrné medaile. Více na straně 7.
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Zastupitelé schválili poskytnutí
dotací pro spolky a organizace

Zastupitelstvo města na svém 18. veřejném zasedání 
dne 3. března mimo jiné projednalo a schválilo následují-
cí  finanční pomoc občanům města, ale i dalším organiza-
cím působícím na území města:
Půjčka na obnovu bytového fondu

Zastupiteli bylo schváleno vyhlášení výběrové řízení 
na poskytnutí půjček z „Fondu rozvoje bydlení města Nýr-
ska“ ve výši 300 tisíc Kč.  Půjčka je výhodná pro svou níz-
kou úrokovou sazbu. Využít ji lze na obnovu a moderniza-
ci bytového fondu. 

Podrobnější informace i tiskopis žádosti naleznete na  
adrese http://www.sumavanet.cz/munyrsko/dalsi.asp i na Fi-
nančním odboru MěÚ Nýrsko (tel.: 376 377 813).  Žádosti 
lze podávat nejpozději do 18. 4. 2014.
Dotace do sportu, kultury a zájmové činnosti v Nýrsku

Schválena byla také částka ve výši 1 mil. Kč na pokrytí 
dotací k zajištění činnosti sportovních a zájmových orga-
nizací. Dotace se vztahují také na vybrané kulturní akce. 
Lze je využít na údržbu nemovitostí, na zajištění pravi-
delné činnosti, na jednorázovou reprezentaci města v ČR  
a v zahraničí. Další možnost je i získání dotace na granty 
při pořádání výstav a divadelních představení. 

Podrobné informace a žádost lze získat na stránkách 
města na adrese http://www.sumavanet.cz/munyrsko/dal-
si.asp. (prováděcí směrnice č. 22/2011) a také na Finanč-
ním odboru MěÚ Nýrsko (tel.: 376 377 812). Žádosti lze 
podávat nejpozději do 18. 4., některé dotační tituly pak  
v průběhu celého roku 2014.

Dalšími body programu bylo projednání rozpočtů 
Dobrovolného svazku obcí Úhlava a Dobrovolného svaz-
ku obcí Údolí pod Ostrým, dále pak rozpočtový výhled 
města do roku 2019. Na programu bylo také projednání 
poskytnutí dotace Domu dětí a mládeže Nýrsko a dotace 
na opravu střechy kostela sv. Tomáše. Zastupitelé vyslech-
li zprávu o bezpečnostní situaci a kriminalitě ve služebním 
obvodu Policie ČR, obvodní oddělení Nýrsko, za rok 2013 
a výroční zprávu Městské policie Nýrsko za stejné období.

Podrobné informace lze získat na stránkách města na: 
http://www.sumavanet.cz/munyrsko/usneseni.asp.      (MěÚ)

Město nabízí k prodeji 
stavební parcely 

Město Nýrsko nabízí v lokalitě u hydroglobu (nad cen-
trální kotelnou) k prodeji stavební pozemky pro individu-
ální výstavbu rodinných domků o výměře 819 až 900 m2

včetně přípojek vody, kanalizace, elektřiny a plynu.  

INFORMACE 
Z RADNICE

V roce 2014 se počítá v této lokalitě s výstavbou komuni-
kace. Cena pozemků je 600,- Kč/m2 včetně přípojek vody, 
kanalizace, elektřiny a plynu. 

Bližší informace na tel.: 376 377 818 nebo na MěÚ  
v Nýrsku, p. Soušek, č. dveří 2, po předchozí telefonické 
dohodě. Informace o dalších pozemcích určených k vý-
stavbě naleznete na webových stránkách města na odkazu:  
http://www.sumavanet.cz/munyrsko/prodeje.asp.     (MěÚ)

Stromy byly pokáceny
z bezpečnostních důvodů

V březnu byly pokáceny stromy na křižovatce ulic Prá-
ce a Jiráskovy. Důvodem je, že RWE provedlo na přelo-
mu tohoto roku revize plynovodů a zjistilo po mnoha le-
tech, že tyto stromy stojí přímo nad plynovodem, což není 
z bezpečnostních důvodů možné. Ze stejných důvodů byl 
pokácen další strom, který rostl na odbočce z Jiráskovy 
ulice na parkoviště za panelovými domy. Jako náhrada za 
pokácenou zeleň budou vysázeny na vhodných místech 
stromy nové. Tento zásah byl nutný. Ostatní údržba zele-
ně bude pokračovat v souladu se zpracovaným projektem, 
kdy je přerostlá či nevhodná zeleň nahrazována novou. Po 
předcházejících zkušenostech budou ve větším počtu vy-
sazovány stromy na úkor keřů.                                 (MěÚ)

Historická vojenská technika při oslavách osvobození v roce 2013.

Na tradiční májové oslavy
opět přijedou historická vozidla

30. dubna od 17:00 hodin - stavění máje, sraz účastníků 
akce „Pálení čarodějnic“ na náměstí u máje, průvod čaro-
dějnic městem do „Areálu pod sjezdovkou“.
3. května - výročí osvobození Nýrska americkou armá-
dou, vzpomínka obětí 2. světové války:
10:30 - 11:30 hodin – ukázka vojenských historických 
vozidel Klubu 3. armády Plzeň a Old Car Rangers Praha,
v 11:00 hodin - oslava osvobození u pamětní desky na bu-
dově MěÚ Nýrsko,
v 11:30 hodin - položení věnce u památníku obětí fašismu 
na městském hřbitově,
v 12:00 hodin - položení kytice u památníku obětí fašis-
mu za tratí u Bystřice nad Úhlavou.                         (MěÚ)
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Přefinancování úvěru 
je pro město výhodné

Zastupitelstvo města na svém posledním jednání roz-
hodlo o přefinancování úvěru, který město získalo v roce 
2012 na nákup nýrské pily. Od vlastníka, který byl na po-
kraji insolvence, zakoupilo město areál pro potřeby své-
ho dalšího rozvoje. Vzhledem k podmínkám uvedeným 
ve stávající úvěrové smlouvě a s ohledem na situaci na fi-
nančním trhu organizuje FO města poptávkové řízení na 
přeúvěrování stávajícího úvěru a to i přes to, že původ-
ní úvěr byl sjednán za velmi výhodných úvěrových pod-
mínek (necelá tři procenta). Předpokládaná výše úspory je 
předběžně odhadována na cca 200 tis. Kč za rok.   (MěÚ)

Radnice bude žádat o dotace
na rekonstrukci komunikací

Spolu s RRA Plzeňského kraje město zpracovává dal-
ší žádosti o dotační prostředky. Tentokráte je řešena pro-
blematika místních komunikací přímo v Nýrsku. Připra-
vují se dvě žádosti. První se týká vybudování nové ko-
munikace pod hydroglobem společně s Thámovou ulicí. 
Druhou připravovanou žádost tvoří silnice přes náměstí, 
spolu s křižovatkou do ulice Práce a poslední etapou Kla-
tovské ulice. Obě akce představují náklad cca 35 mil. Kč.  
V případě úspěchu žádostí budou obě akce realizovány do 
30. června příštího roku. Finanční spoluúčast města bude 
tvořit 15 % celkových nákladů.                                (MěÚ)

S plánem rozvoje Nýrska
se seznámili poslanec a senátor
Město navštívili zástupci Parlamentu a Senátu ČR.  

11. března přijel pan poslanec Jakubčík a o den později pan 
senátor Látka. V průběhu obou jednání seznámil starosta 
města Ing. Rubáš návštěvu s plánem rozvoje našeho měs-
ta. Jedním z hlavních témat bylo projednání možné pod-
pory města při čerpání dotací na úrovni kraje a i na celore-
publikové úrovni. 

Při jednání byla značná pozornost zaměřena na proble-
matiku demolice již nefunkčního zdravotního střediska. 
Jeho neustále zhoršující se technický stav začíná postup-
ně ohrožovat občany našeho města a nájemníky sousedních 
bytů. S panem senátorem navíc byla podrobně projednává-
na problematika výstavby malometrážních bytů v Nýrsku, 
kterou má radnice již několik let připravenou.           (MěÚ)

Starosta hovořil s chovateli
o dostavbě jejich aerálu

V pátek 14. 3. navštívil starosta města výroční člen-
skou schůzi místní organizace svazu chovatelů. Ve své 
zprávě předseda Pavel Volmůt zhodnotil uplynulý rok. 
Kromě běžné činnosti připomněl i některé úspěchy na jed-
notlivých výstavách. V diskusi se členové organizace zají-
mali o dostavbu svého areálu. V připomínkách upozornili 
hlavně na absenci sociálního zázemí. To se projevuje ze-
jména při pořádání větších akcí (pouťová a regionální vý-
stava a další). Pan starosta přislíbil projednání podpory na 
výstavbu ve výši cca 260 tis. Kč. Uvedená částka vyplývá 
z předloženého rozpočtu na výše uvedenou akci a z před-
pokladu, že si členové organizace většinu stavebních pra-
cí provedou svépomocí.                                            (MěÚ)

A jak problém řešit? Již s velkým předstihem (cca 8 mě-
síců) zahájilo město jednání s paní MUDr. Opluštilovou  
o možnosti příp. rozšíření její zubní ordinace. To zname-
ná, že jsme jednu část a to tu nejpodstatnější – zajištění 
dalšího stomatologa – přehodili na lékařku, která má fun-
gující ordinaci, a kterou k jejímu rozšíření v podstatě nic 
nenutí. Tato jednání byla opakovaná. Naštěstí jsme na-
razili na velkou dávku pochopení. Paní doktorka vedla 
úspěšná jednání a rozšíření personálu se podaří. 

Další částí problému je přestavba volné ordinace v na-
šem zdravotním středisku. Jedná se o záležitost technic-
kou, organizační a finanční. Tuto stránku věci si vzalo na 
starost město a jsem přesvědčen o tom, že všechny po-
třebné činnosti budou ukončeny do konce srpna letošního 
roku, tedy do termínu, kdy nastoupí nová paní doktorka.

 Z výše uvedeného je zřejmé, že rozšíření stávající ka-
pacity stomatologické péče proběhne v termínu k 1. září. 
A co více, snahou všech zainteresovaných stran bude 
kompletně nahradit do poloviny příštího roku chybějící 
kapacitu odcházejících manželů Nových. Jednání, která 
jsou v současné době v běhu, naznačují reálnost tohoto 
našeho společného záměru.               Ing. Miloslav Rubáš

O stomatologickou péči...
Pokračování ze strany 1

Prodej  slepiček 
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, 

oznamuje zákazníkům, že opět prodává slepičky 
snáškových plemen Lohmann hnědý, Tetra hnědá  

a Dominant – černý, modrý, žlutý, kropenatý a bílý. 
Neprodáváme malé kuřice, ale téměř dospělé slepičky 

pouze z našeho chovu! 

Stáří slepiček 15 – 20 týdnů, 
cena 149 – 185,- Kč/ks dle stáří. 

Prodej se uskuteční: v neděli 4. května a 1. června,
 Nýrsko – u vlakového nádraží – v 17.50 hod.

Případné bližší informace (po – pá od 9 do 16 hod.) 
na tel.: 601 576 270, 606 550 204, 728 605 840

Při prodeji slepiček zajišťujeme i výkup 
králičích kožek, cena dle poptávek
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Malí hasiči se utkají
v požárním sportu

Pokračuje odkanalizování obcí 
kolem Nýrské přehrady

25. února se uskutečnil již 34. kontrolní den na stavbě ka-
nalizace, kterou organizuje svazek obcí Údolí pod Ostrým. 
Kontrolního dne se účastní vždy investor akce, dodavatel 
akce a stavební dozor. Snahou je vždy reagovat na připomín-
ky jednotlivých zástupců obcí a hledat řešení při zjištění pro-
blémů, které stavbu takovéhoto rozsahu vždy provází. Ze zá-
znamů stavebního dozoru je patrné, že k dnešnímu dni jsou 
prakticky hotové hlavní kanalizační řady a provádí se jed-
notlivé přípojky, které byly součástí budované kanalizace. 
Celkem je prostavěno cca 85 % celkových nákladů. Zhruba 
od dubna letošního roku bude zahájena výstavba tlakových 
přípojek k jednotlivým objektům. Z tohoto důvodu budou 
majitelé dotčených objektů navštíveni zástupci dodavatele  
a investora a budou seznámeni s postupem realizace.       (MěÚ)

Mateřská škola v Palackého ulici 
bude vytápěna úsporněji

V rámci investičních akcí města bude v mateřské ško-
le v Palackého ulici provedena rekonstrukce kotelny. Cí-
lem této akce je snížit provozní náklady na vytápění. Akci 
bude na základě poptávkového řízení provádět firma pana 
Klímy. Celkové náklady ve výši 450 tis. Kč budou hrazeny  
z rozpočtu města.                                                           (MěÚ)

Sbor dobrovolných hasičů v Nýrsku zve všechny 
zájemce na XVI. ročník Jarní soutěže dětí v požár-
ním sportu. Soutěž tříčlenných družstev se koná jako  
obvykle v areálu základní školy ve Školní ulici  
v sobotu 12. dubna od 10:00 hodin dopoledne. Počasí 
máme opět objednané, tak doufám, že i letos se nám 
vydaří. Přijďte podpořit malé i větší hasiče v jejich 
zápolení. Těšíme se na setkání s vámi.

Martina Volmútová, 
vedoucí mládeže SDH Nýrsko

Na více než 35 místech po celé České republice se 
bude konat 3. ročník celorepublikových závodů ve spor-
tovní chůzi s kočárky („Strolleringové závody“). Závody 
budou na všech místech v jeden den a ve stejnou hodinu –  
v neděli 13. dubna od 15:00 hodin. Jedná už o třetí ročník, 
první se konal v Nýrsku, loňský v Klatovech a letos se usku-
teční opět v Nýrsku (viz pozvánka vedle tohoto článku).  
Organizaci závodu zde zajišťuje Zdenka Brettschneidero-
vá z Klubíku Nýrsko.

Podstatou samotných závodů je chůze s kočárkem na 
100 - 150 kroků dlouhé trati v co nejkratším čase. Na kaž-
dý „rozchod“ budou dohlížet rozhodčí, jejichž úkolem je 
kontrolovat především regulérnost stylu chůze. Zcela zá-
měrně je zde kladen důraz na chůzi, neboť sportovní chů-
ze je základem každé lekce Strolleringu®. 

Každý závodník se předem registruje a uhradí startov-
né ve výši 50 Kč. Polovina z výtěžku ze startovného ze 
všech závodů po celé republice poputuje na účet vybrané 
neziskové organizace. Závodníci se mohou zúčastnit zá-
vodu hned ve třech soutěžních kategoriích: maminky, ta-
tínkové a celé rodiny. Pro vítěze jsou připraveny, stejně 
jako vloni, hodnotné ceny. Součástí závodu je také bohatý 
doprovodný program.                                                  -red-

Závodit s kočárky
 můžou i tatínkové



 Výroční zpráva muzea
 Muzeum Královského hvozdu v Nýrsku, o. s., má za 

sebou čtrnáctou sezónu oficiální existence. Nedávno vyšel 
článek v periodiku „5 + 2“, který popisoval poměrně přesně 
historii našeho vývoje. I tam bylo konstatováno, že máme 
za sebou několik poměrně významných počinů (přinejmen-
ším místního významu). K tomu je třeba přičíst i projekt 
„Odpuštění“, který má přeshraniční dosah, a bez kterého by 
naše práce nemohla být úplná, a již druhý ročník připomí-
nek nýrských spisovatelů. 

Program výstav začínal výstavou „Andělé“, zahájenou 
již v r. 2012, pokračoval „Hrady Plzeňska“, hlavní výsta-
vou roku „Ztráty a nálezy“, dále „Josef Blau – život a dílo“ 
a končil započetím výstavy „Vánoční radosti“. Některé vý-
stavy byly finančně méně úspěšné, jiné více. Přesto je tře-
ba říci, že trend je lehce stoupající. Významně se na na-
šich výsledcích podílí i prodej knih v antikvariátu. Dostá-
váme je zdarma, a proto je také nemusíme draze prodávat 
a o to častěji si zde lidé něco koupí. Další hledisko úspěš-
nosti práce je význam výstav pro místní historii. I když tře-
ba výstava „Ztráty a nálezy“ nebo vánoční témata místní 
historii příliš neobjevovaly, jiné, jako „Josef Blau – život  
a dílo“, měly význam nadregionální, dokonce bychom 
mohli říci objevitelský.

Mimo program výstav jsme se celý rok zabývali náplní 
„Roku Josefa Blaua“, do kterého patřily vycházky, autobu-
sové zájezdy, umístění dalšího pamětního kamene do Parku 
paměti, konference a s přesahem do r. 2014 vydání sborníku 
ke konferenci. Dalšími souběžnými aktivitami bylo zaháje-
ní pátrání po tábořišti krále Karla IV, ve kterém se začínají 
rýsovat principy jeho možného pobytu zde a na podzim také 
bádání o prehistorii okolí, což bylo korunováno nálezem již 
pěti lokalit pobytu prehistorického člověka a dokonce i uni-
kátním nálezem hlíz pazourku a kamenným drtidlem.

Malé zvýšení počtu členů je potěšitelné, ale mnohem 
více potěšitelné je větší zapojení členů do společné prá-
ce. Úkolů tím ovšem neubývá, protože již svoji práci dělá-
me propracovaněji, zodpovědněji, takže vyžaduje větší na-
sazení. 

Pro tento rok máme následující plány. Chceme probá-
dat archiv muzea ve Frauenau, z něhož čerpáme doklady  
k osobnosti Josefa Blaua. Jestliže od tohoto muzea získá-
me souhlas k užití jejich dokumentů, rádi bychom se stali 
k této osobnosti badatelským centrem pro Českou republi-
ku. Dál budeme pracovat na bádání o prehistorii okolí a tá-
bořišti Karla IV a rok 2014 vyhlásíme jako rok Hanse Mul-
terera, dalšího nýrského literáta. Současně je třeba se při-
pravovat na rok 2015, jenž je rokem konce Druhé světové 
války. Hlavní výstava roku bude na téma „Poznej a chraň“, 
které tomuto kraji dlužíme. Dalšími výstavami budou té-
mata „100 tváří nábřeží“, „Středověké hrazení pozemků“  

Z NÝRSKÉHO MUZEA
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a vánoční téma „Zvony“. Nesmíme ovšem zapomínat ani 
na úkoly související, jako je uspořádání depozitáře a tím 
příprava na inventarizaci sbírky. Tato práce musí být prove-
dena s dostatečnou odborností, aby nebyl depozitář zatížen 
bezcennými předměty. 

Mimo to ovšem doufáme, že své spoluobčany překvapí-
me objevy či nálezy, které budou mít zásadní význam v po-
znávání historie tohoto kraje.

Karel Velkoborský, Muzeum Královského hvozdu

Fotbal
Kluci si hráli na vojáky. V mezi při jejich ulici měli vyko-

pané úkryty, některé vybudovali společně, jiné si vystavěli 
sami. Měly dokonce střechu z prken, která se dala nasbírat 
na blízkém staveništi. Čas od času se strhla téměř oprav-
dová bitva, větší nebo menší kusy drnů létaly z obou stran, 
bylo slyšet supění vrhačů a dunění dopadajících kusů hlíny. 
Pak nutně musel na nějaký čas nastat mír, protože bylo tře-
ba opravit vrhací stroje, natěžit někde nové drny, případně 
posbírat ty, které se daly ještě znovu použít. A když někoho 
z kluků nenapadla jiná, lákavější zábava, prostě se vyhlá-
sila další bitva. A pak se kluci sesedli před některým „bun-
krem“, hodnotili válečnou taktiku a vymýšleli, jak vylepšit 
jednotlivé stavby.

To bývalo hlavně za nedělních odpolední, protože rodi-
če si chtěli užít chvilku klidu, a proto polevili ve své ostra-
žitosti. Proto se podařilo kalhoty a bundy umazat k nepo-
znání ještě dříve, než přišel některý rodič na kontrolu. Ono 
těch rodičů vlastně bylo během nedělního odpoledne pří-
mo nedostatek! A to hlavně tehdy, když hrál místní fotba-
lový klub doma. Fanoušci za ním nemuseli nikam jezdit.  
A pokud hrál v mužstvu někdo z ulice, nebo z „činžáku“, 
byla účast na zápase téměř povinností. Třeba pan Vodička. 
Už začínal patřit mezi staré pány, ale ještě uměl, takže prá-
vě za ním chodili tátové téměř bez výjimky. Někteří „hod-
ní“ synové mohli chodit dokonce s nimi, ti kteří nebyli pří-
kladně hodní, nebo se o fotbal nezajímali, si mohli užívat 
volnosti bez omezení. Ale jen do času. Když se z druhého 
konce města přestalo ozývat burácení diváků, dalo se oče-
kávat, že se v ulici objeví několik vracejících se otců. Klu-
ci už to znali. Dokonce je napadlo, že se mohou i vsadit, 
jak to dopadne. O cíněnku, o odrazové sklíčko, nebo o hrst 
cvičných nábojů do pušky či samopalu, kterých se dalo na 
blízkém cvičišti nasbírat, kolik kdo chtěl. Totiž, když bude 
muset Vašek jít domů, je to jasná prohra. Když Vaškův táta 
jen tak zkontroluje, že je jeho syn ještě živ, domácí zvítězi-
li. I tentokrát se někteří vsadili. Vaškův táta přicházel s klo-
boukem hluboko naraženým do čela, takže se nedalo roz-
poznat, jestli je zamračený, nebo ne. Před domem se zasta-
vil a podíval se na syna. Zdálo se to být nadějné!

„Vašku domů!!“                              Karel Velkoborský

Příspěvky do Nýrských novin zasílejte 
na e-mail: nyrskenoviny@gmail.com
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Z NÝRSKÝCH ŠKOL
Základní škola, Školní ul. 

Regionální hospodářská komora Plzeňského kraje reali-
zuje od 1. března 2012 projekt nazvaný „Podpora technic-
kých dovedností žáků Plzeňského kraje“. Hlavním cílem 
projektu je především zvýšení zájmu mladé generace o stu-
dium technicky a řemeslně zaměřených studijních a učeb-
ních oborů a celkové posílení prestiže technických profesí. 
Projekt je registrován pod číslem CZ.1.07/1.1.30/01.0032 
a je spolufinancován Evropskou unií, Evropským sociál-
ním fondem a Operačním programem vzdělávání pro kon-
kurenceschopnost.

Cílem této soutěže je zvýšit motivaci vycházejících 
žáků ZŠ k technickým oborům tak, aby se při úvahách  
o svém dalším profesním směřování rozhodli v souvislos-
ti s vývojem poptávky na trhu práce po technicky vzděla-
ných pracovnících.

24. února 2014 se do soutěže technických dovedností 
zapojili také žáci 8. a 9. ročníku naší školy. V rámci hodiny 
fyziky pracovali s moderní elektronickou stavebnicí Boffin 
750, která jim umožnila seznámit se zábavnou a atraktiv-
ní formou s principy sestavování a fungování elektrických 
obvodů. Žáci soutěžili ve dvojicích a sestavili 2 - 5 projektů 
(elektrických obvodů) podle zadaného schématu. Dle po-
stupu prací při sestavování projektů, rychlosti, funkčnosti 
a také kvality zpracovaných výstupů vyhodnotili členové 
realizačního týmu ve spolupráci s vyučujícím fyziky nejú-
spěšnější soutěžní dvojici. Tito žáci postupují do finálové-
ho kola, které proběhne v červnu 2014 na Středním odbor-
ném učilišti elektrotechnickém v Plzni. Ve finále se setka-
jí dvojice žáků ze 7 okresů Plzeňského kraje, kteří sestaví 
složitější varianty projektů a zároveň zodpoví formou po-

Soutěž má zvýšit zájem o technické obory

V hodině fyziky žáci pracovali  s moderní elektronickou stavebnicí.

čítačového testu soubor teoretických otázek. Nejlepší řeši-
telé budou vyhodnoceni součtem výsledků z praktické části  
a ze znalostního kvízu z fyziky.

Naši školu budou reprezentovat a do finálového kola po-
stupují: za 8. ročník David Macner a Martin Jiřík; za 9. roč-
ník Pavlína Málková a Dominik Süttö. Přejeme jim hod-
ně štěstí!

Z pohledu vyučující fyziky hodnotím projekt velmi po-
zitivně. Všichni žáci pracovali s nadšením, bavila je týmo-
vá práce, společné hledání problémů, měli radost a prožitky 
ze správného zapojení a funkčnosti elektrických obvodů, 
velmi se líbily zvukové a jiné efekty sestavených projek-
tů. Elektronickou stavebnici Boffin vidím jako velmi dobrý 
doplněk pro oživení učiva fyziky, který přínosnou formou 
propojuje teorii s praxí. Logickým závěrem bylo tedy roz-
hodnutí, že se tyto stavebnice stanou od příštího školního 
roku využívanou učební pomůckou v naší škole.

Ing. Jana Oceláková

Základní umělecká škola Nýrsko 

V týdnu od 19. do 23. května se uskuteční zápis nových 
žáků do Základní umělecké školy Nýrsko pro školní rok 
2014/2015. V tomto školním roce bude probíhat výuka  
v těchto oborech:

Hudební – výuka zobcové flétny, klarinetu (saxofonu), 
klavíru, keyboardu (elektrofonické klávesové nástroje), 
žesťových nástrojů, kytary, houslí, zpěvu a sborového zpě-
vu. Do přípravného ročníku hudebního oboru jsou přijímá-
ni žáci od 6 let.

Taneční – výuka v přípravném a základním studiu pro 
děti od 6 let. Žáci během studia získají základy společen-
ského, klasického a moderního tance.

Škola nabízí výuku ve třech oborech
Výtvarný – výuka v přípravném a základním studiu od 

6 let. Výuka je organizována ve dvou skupinách základní-
ho studia. Studium je zaměřeno na výrobu keramiky, kres-
bu, grafiku, malbu a dekorativní činnost.

Zápis se koná v budově ZUŠ Nýrsko čp. 373 v ulici Čsl. 
legií v době od 13:30 do 17:30 hod. 

Bližší informace o výuce na naší škole vám budou po-
skytnuty na telefonních číslech: 376 571 159, 604 446 480, 
nebo přímo v budově školy.

  Luboš Vacek, 
ředitel školy
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V roce 2012 začala v DDM pracovat slečna Eva Bě-
lohoubková. Na pozici pedagoga volného času připravuje  
s děvčaty sestavy mažoretek. Po určité době přípravy a po-
ctivé práce nastal čas, kdy dívky pod jejím vedením vystu-
pují nejen na různých kulturních akcích, ale přihlásily se 
na svoje první soutěže. Cílem, který si pro začátek daly, je 
vejít do povědomí ostatních vyznavačů této ryze dámské 
disciplíny a časem si vybudovat co nejlepší pozici.

S potěšením mohu oznámit čtenářům Nýrských novin, 
že děvčata uspěla hned v první soutěži, které se zúčastnila. 
Proběhla 30. 3. 2014 v Praze v Chodově. Dívky soutěžily 
v kategorii týmů – začátečníků. Sestavy, které předvedly, 
choreograficky i provedením diváky velmi zaujaly. Mlad-
ší dívky obsadily v urputném boji čtvrtou pozici, když na 
medaile chyběly pouhé tři body. Starší dívky si odvezly 
své první medaile – stříbrné.

Všem dětem děkuji za vzornou reprezentaci DDM  
i našeho města. Rodičům za podporu, bez které by dív-
ky nemohly finančně ani časově náročný sport vykonávat.  
A Mgr. Bělohoubkové za velmi profesionální přístup, bez 
kterého by úspěchy nebyly možné.

Nebudeme příliš překvapeni tím, že v Domě dětí  
a mládeže v Nýrsku pracují kromě interních pracovníků 
také lidé, kteří mají svá hlavní povolání v jiných oborech. 
Tito dlouholetí příznivci tráví svůj volný čas s dětmi, kte-
rým předávají svoje životní zkušenosti nebo umělecké, 
sportovní či jiné dovednosti. Dělají to dlouho, dobrovol-
ně, za práci jsou minimálně honorováni. Přesto je práce 
baví a tito pracovníci si při přípravě na hodinu v ničem 
nezadají s profesionálními pedagogy. Protože školský zá-
kon č. 561/2004 Sb. nařizuje všem pracovníkům určitý 
stupeň pedagogického vzdělání, museli si i naši externis-
té doplnit požadované pedagogické vzdělání v rozsahu 
40 hodin prezenční části. 

Školení se v DDM zúčastnilo 23 externistů z Nýrska, 
Stoda, Kaznějova a Klatov. Na závěr víkendového setká-
ní museli absolventi prokázat celou řadu vědomostí. Mu-
seli projít náročným testem z oblasti psychologie, peda-
gogiky, metodiky řízení pedagogického procesu a proble-

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE

Nýrské mažoretky napoprvé uspěly

Externí pedagogové prošli školením

DDM Nýrsko bude věnovat mažoretkám dostatek pro-
storu i v příštím školním roce. Přípravu bude zajišťovat 
nejen slečna Bělohoubková, ale některé kategorie pove-
de i slečna Jiříková. Dívky se mohou do mažoretkového 
kroužku hlásit už nyní. Jedinou podmínkou je kombina-
ce mažoretek s dalším pohybovým kroužkem, protože bez 
rozvinutých pohybových dovedností nemají děvčata šanci 
uspět v konkurenci družstev z měst celé republiky. 

Bc. Pavlína Karlovská

Mladším dívkám unikl bronz jen o tři body. 

matiky volného času. Součástí ukončení kurzu bylo vy-
pracování závěrečné práce na zvolené téma z oblasti pří-
pravy na vyučovací jednotku. Studium bylo ukončeno 
závěrečnou zkouškou před komisí. 

Práce externistů si velice vážím a věřím, že v budouc-
nu se dočkáme lepšího finančního i společenského ohod-
nocení těchto činností. Výchova a vzdělávání budoucí 
generace patří mezi nejdůležitější způsoby udržení hod-
not ve společnosti a nelze je opomíjet.

Bc. Pavlína Karlovská

uProdám zahrádku v Nýrsku s hezkou chatkou na pěk-
ném místě u potoka blízko města. Vjezd z Klatovské ulice.
Další informace na mob.: 607 613 766.

SOUKROMÁ INZERCE

Z kurzu pro pedagogy vykonávající dílčí pedagogickou práci.
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Podrobnosti o programu táborů obdrží zájemci v DDM 
Nýrsko. Přihlášku je třeba odevzdat v DDM do 31. 5. 
2014. Do tohoto data je nutno tábor i uhradit. Upozorňuje-
me, že od 16. 6. 2014 je DDM z provozních důvodů uza-
vřen a na pozdější přihlášené nebude brán zřetel. Zápisné 
vracíme po předložení lékařského potvrzení o nemoci a to 
kromě storno poplatku ve výši 10 %. 

Tábory začínají zpravidla v 8:00 hod. a končí ve  
14:30 hod. Týdenní program obdrží účastníci vždy první 
den akce. Přednostně jsou na tábory přijímáni žáci ZŠ. Na 
tábory konané v budově DDM je možno zajistit dítěti oběd 
ve školní jídelně.

 Připomínáme, že kapacita přihlášených na většinu tá-
borů je omezená. Uchazeči nemohou být přijímáni doda-
tečně.                                                                            -red-

Děti obhajovaly
své texty před porotou

Kapacita táborů
je omezená

Ve čtvrtek 6. března se konala v Domě dětí a mládeže  
v Nýrsku obhajoba první ročníkové práce dětí z kroužku 
„Reportér“ na téma „Co mám nejraději“.

„Náš kroužek navštěvují velice šikovné děti. Každý 
měsíc vydávají jeden časopis, ve kterém si na své přijde 
opravdu každý.“ říká vedoucí kroužku Martina Jiříková. 
Děti měly zhruba dva měsíce na sepsání a promyšlení prá-
ce. Nejdůležitější bylo zvolit si vhodné téma. ,,Líbilo se 
mi, že jsme nebyli omezeni tématem, protože téma „Co 
mám nejraději“ je opravdu obsáhlé, takže si mohl každý 
vybrat to, co je mu nejbližší. Já si vybral videohry, proto-
že jsem jejich veliký milovník“, vysvětluje David Kalman, 
který navštěvuje kroužek „Reportér“ už třetím rokem.

 Potom už jen stačilo veškeré svoje myšlenky sepsat  
a obhájit je na společném setkání členů kroužku a pozvané 
poroty. Porotu tvořilo deset členů.

Nebyla to úplně veřejná akce, pozvali jsme pedagogy  
z domu dětí a mládeže a samozřejmě nesměla chybět pod-
pora dětí ze strany rodičů. Příští obhajoba už bude taková 
veřejnější „Bylo to pro mé děti něco nového, tak si veřej-
nou produkci musely nejprve zkusit u menšího počtu lidí – 
přece jenom nervozita udělá své“, dodává Jiříková. 

Ze soutěže v Klatovech
přivezl pár stříbro

Eliška Záňová a Sebastian Bissinger ze Základ-
ní umělecké školy Nýrsko (pár uprostřed) se 2. břez-
na zúčastnili své druhé soutěže ve společenských tan-
cích, která se konala v Klatovech. Tentokrát obsadili 
druhé místo. Je to velký úspěch pro oba tanečníky i pro 
paní učitelku Pánovou. Děti trénují v malém sále ZUŠ 
Nýrsko a poděkování patří i DDM Nýrsko za umožnění 
zkoušky na velkém sále vždy před soutěží.            -red-

uHledáme obsluhu, kuchaře, kuchařku (i nevyu-
čené, vaříme českou kuchyni) na příležitostní sezónní 
výpomoc v kuchyni v okolí Nýrska (do 5 km).
Vhodné pro důchodce, studenty nebo ženy na mateř-
ské dovolené – pouze seriozní zájemci.

Info na mob.: 602 441 523

INZERCE

Velice zajímavé téma si vybrala i Simona Přerostová, 
která také navštěvuje kroužek již třetím rokem. „Zvolila 
jsem si téma „Zábava“. Je to slovo, pod kterým si kaž-
dý člověk představí něco jiného, proto jsem ráda, že jsem 
mohla psát právě o mé zábavě, do které spadá i kroužek 
„Reportér“. Nejvíce mě baví vymýšlet básničky, každý mě-
síc si vyberu jednu zajímavou věc, která se týká daného ob-
dobí a na tu začnu vymýšlet verše“, říká Simona.

„Akci hodnotím jako velice vydařenou, návštěvníci 
mohli využít drobného občerstvení a věřím, že příště naší 
akci navštíví opět. Tentokrát to budou mít děti těžší, dosta-
nou téma určené, ale jaké, to Vám zatím nepovím“, směje 
se Jiříková.                                      Bc. Pavlína Karlovská

Děti z kroužku „Reportér“ obhajovaly své práce před porotou.
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Komedie z naší doby
diváky pobavila

Václav Lamr se svými obrazy.

Malíř má inspiraci v biblických příbězích
Zlaté slunce a Davidova hvězda. To jako první padne 

návštěvníkům do očí. Výstava obrazů a kreseb Václava 
Lamra nad nýrskou knihovnou je vpravdě skvělá. A má co 
nabídnout jak odborníkům, kteří se v oblasti umění pohy-
bují denně, tak i laikům a široké veřejnosti.

Nemusíte rozumět umění. Svou barevností a provede-
ním si obrazy najdou cestu i k vám. Máte-li raději jedno-
duché kresby, budete také spokojeni.

Nýrská výstava je zaměřena především na tvorbu inspi-
rovanou biblickými příběhy, vyjádřenými v konturách Da-
vidovy hvězdy. Je až neuvěřitelné, co všechno autor v tom-
to jednoduchém symbolu objevil a do něj zakomponoval. 
V šesticípé hvězdě, kterou známe spíše jako symbol útla-
ku židů během druhé světové války, se pod štětcem pana 
Lamra znenadání objevuje boj Davida a Goliáše, písmena 
řecké abecedy, či znázornění židovských svátků. Jednodu-
ché linky hvězdy a hra barev daly vyniknout obsahu jinak 
netušenému a skrytému.

Ale obrazy nejsou jen o symbolech. Na několika dal-
ších dává Lamr vyniknout postavám z biblických příbě-
hů. Návrat marnotratného syna, Rut a Boáz, Ježíš a cizo-
ložnice. To vše se může „jen“ líbit. Ale také to může oslo-
vovat, inspirovat, či se stát předmětem podrobného zkou-
mání. Lamrova tvorba je totiž zajímavá jak z dálky a při 
letmém pohledu, tak při objevování drobných detailů, kte-
rých jsou obrazy plné.

Také technické provedení je dokonalé. Lamr je zkrát-
ka profesionál. S přestávkami tvoří již od roku 1964, kdy 
absolvoval uměleckoprůmyslovou školu v Brně, a na jeho 
tvorbě je vyzrálost umělce znát. Jistá ruka, sladění barev, 
jednoduché křivky i preciznost detailů, myšlenky, napětí  
i klid – to vše lze na výstavě zažít a vychutnat.

Z divadelního představení „Z louže pod okap“.

Ve všem, co Václav Lamr v Nýrsku prezentuje, je pa-
trná jeho umělecká osobnost. Pan Lamr je však i výraz-
nou osobností občanskou a lidskou. V tom by mi moh-
lo dát za pravdu i několik nýrských šťastlivců, kteří měli 
možnost setkat se s autorem již během instalace výstavy  
a také při přednášce paní Ireny Vaňkátové o historii Nýr-
ska. Ta byla také zajímavá a přínosná. Ale především mě 
oslovilo načasování obou akcí. Přestože to nebylo pláno-
vané, obě dvě spolu krásně prolnuly a došlo při nich k zají-
mavému a velmi silnému souznění: historie nýrských židů 
v atmosféře Lamrových obrazů s židovskou a křesťanskou 
tématikou.

Zmíněnou přednáškou ale příležitost k setkání s panem 
Lamrem neskončila. V neděli 30. května proběhne slav-
nostní zakončení výstavy za přítomnosti autora. Zváni jsou 
všichni. A já dodávám: určitě přijďte. Setkání s Václavem 
a shlédnutí jeho tvorby je zážitek, který vám z paměti ne-
vymizí.                                                          Samuel Kaleta

V pátek 7. března zavítala do Nýrska Fanny agentura 
– divadlo Dany Homolové s komedií z pera Zory Kostko-
vé s názvem „Z louže pod okap“. Inspirací pro tuto diva-
delní hru byly kauzy, kterých se v našem prostředí posled-
ní dobou objevilo značné množství, a které nás nenecháva-
jí klidnými. V příběhu jde o boj majitelky rozlehlých po-
zemků, vědecké pracovnice paní Anděly (Dana Homolo-
vá) se zastupitelem Heřmanem Korýtkem (Vladimír Krati-
na). Ten usiluje o jejich získání za co nejnižší cenu. Je kvů-
li tomu ochoten slíbit i manželství. Paní Anděle se zpočát-
ku snaží pomoci její dlouholetá přítelkyně, úspěšná mak-
léřka Karin (Michaela Dolinová), ale nakonec je to mla-
dičký, trochu naivní, koktavý brigádník Albert (Filip Tom-
sa), který paní Anděle otevře oči. Příběh byl veselý, vtipný, 
trefný, výkony herců obdivuhodné, zvláště grimasy paní 
Homolové. Diváci odcházeli pobavení a spokojení.

MěK Nýrsko
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František Veitl jako ochránce prezidenta. Šipkou je označen dům, kde  
v Anglii bydlel prezident Edvard Beneš.

V letošním roce si připomínáme 75 let od začátku nej-
většího válečného konfliktu v dějinách lidstva. I když bylo 
naše město osídleno především sudetskými Němci, našli se 
i u nás muži odhodlaní zapojit se do boje za naši svobodu na 
straně spojenců. Je příznačné, že se jednalo o dva kamarády, 
kteří se přátelili již před vypuknutím války. V tomto článku 
si připomeneme prvního z nich.

František Veitl se narodil 26. srpna 1903 v Praze. Ve tři-
cátých letech sloužil na četnické stanici v Nýrsku v hodnosti 
strážmistra. V roce 1938 byl zařazen do jednotky SOS. Jed-
notky „Stráže obrany státu“ byly organizovány z četníků, fi-
nanční stráže a vojáků a jejich úkolem byla ochrana hranic 
před bojůvkami „ordnerů“. Zde se ještě více upevnilo jeho 
přátelství s Josefem Kufnerem, které pokračovalo později  
i v odboji. Po záboru pohraničí a okupaci na něj čekalo těžké 
rozhodnutí. Volil mezi pasivitou a odchodem do zahraniční-
ho odboje. Neváhal však dlouho.

12. srpna 1939 odjel z Prahy rychlíkem do Frýdku – Míst-
ku. Zde ho očekávala spojka a s její pomocí se dostal do Pol-
ska. Po překročení hranice byl zadržen hlídkou finanční strá-
že. V „Lig. Kamerálné“ byl zadržován do 22. srpna. Odtud 
odjel následující den přes Těšín a Krakov do Malých Bro-
nowic. Zde byl zařazen do skupiny, které velel škpt. Divo-
ký. Po vypuknutí války došlo brzy k evakuaci tohoto tábora.  
5. září odjel Fr. Veitl ve skupině asi 185 mužů vlakem po ose 
Tarnow, Mielce, Rozwadov a Lublin. V Lublině byl trans-
port bombardován. Došlo k tomu 10. září asi v 9:30 hod. 
ráno. Dva vojáci byli zraněni a František Leskota byl za-
bit. Jedním ze zraněných byl Fr. Veitl, kterého zasáhla stře-
pina do obličeje. Zranění naštěstí nebylo vážné, a tak mohl 
s oddílem pokračovat v další cestě. Po strastiplném puto-
vání vlakem, povozem i pěšky skupina dorazila do tábora  
u Leszna, kde se měla spojit s hlavním oddílem. Tábor byl 
však prázdný. Stopy hlavního oddílu vedly do Rowna. Stej-
ným směrem se vydala i skupina štkpt. Divokého. V okolí 
Sarny však jakékoliv další zprávy o hlavním oddíle zmizely. 
Další cesta tak vedla do Czortkowa, kde se skupina připojila  
k polskému vojenskému transportu. V té době se již na  
obzoru rýsovala nová hrozba. 17. 9. vtrhla do Polska sovět-
ská vojska. Čs. transport se tak ocitl mezi nůžkami, jejichž 
ostří se každou hodinou přibližovala. Skupina proto odboči-
la směrem na Stanislawow a Delatyn. V Karpatech překro-
čila polsko-rumunské hranice a dorazila do Kuty. Cestu 21. 
září dokončilo 117 mužů z původní skupiny „Bronowice“. 
V Rumunsku byli umístěni do internačního tábora v Pan-
ciu a později v Pietisti. František Veitl využil zmatku a utekl 
do Bukurešti. Zde původně projevil na fr. velvyslanectví zá-
jem o vstup do cizinecké legie. Pak ale odjel s dalším trans-
portem čs. vojáků do Konstance. Odtud lodí Besarabia přes 
Cařihrad, Dardaneli, Bospor, Atény, Alexandrii, Tel-Aviv  
a Haifu do Bejrútu. Další jeho cesta vedla do Marseille.  
28. 10. 1939  ve dvě hodiny ráno dorazil do Agde.

Zde byl nejprve přidělen k vznikajícímu 3. čs. pluku. 
Nepobyl zde však dlouho. Od 3. listopadu byl odvelen do 
Paříže. Jeho cesta pokračovala 31. ledna 1940, kdy odplul  

Ulice města nese jméno Františka Veitla

z přístavu Dieppe do Anglie. V Londýně ho čekalo náročné, 
ale především vskutku čestné poslaní. 3. února 1940 byl ve 
12:45 hod. představen prezidentovi Dr. Edvardu Benešovi. 

Od tohoto dne se stal jeho osobním strážcem. Pro tuto 
odpovědnou službu byl vybrán nejen pro své zkušenosti  
z četnictva a zdatnou postavu (měřil téměř dva metry), ale 
především pro své mimořádné morální vlastnosti. V této 
funkci doprovázel prezidenta při většině jeho akcí. Jistě si 
nemohl stěžovat ani na hmotné zajištění. Ale on odešel, aby 
bojoval. Proto se dobrovolně přihlásil k letectvu. Po odbor-
ném kurzu přešel na začátku podzimu 1943 k 311. čs. peru-
ti jako palubní střelec. Peruť už v té době operovala v rám-
ci „Coastal Comand“.

10. listopadu 1943 se v „Liberatoru GR. Mk. V BZ774 
(D)“ v posádce „F/Sgt Žanty“ zúčastnil protiponorkové pat-
roly, která úspěšně zaútočila na ponorku U966. Ponorka na-
konec uvízla na mělčině u španělského pobřeží a byla po-
topena dalším letadlem. Posádce „F/Sgt Žanty“ byl přiznán 
50% podíl na potopení této ponorky. František Veitl se na 
útoku podílel kulometnou palbou z palubních zbraní. 

Pak už následovala jedna z nejslavnějších akcí 311. pe-
rutě za dobu její činnosti v rámci „Coastal Comand“. Fran-
tišek Veitl byl členem posádky Oldřicha Doležala, která  
27. prosince úspěšně zaútočila na loď „Alsterufer“. Tato 
loď patřila mezi takzvané prorážeče blokády a jejím úkolem 
bylo přivést do Německa nedostatkové vzácné kovy pro vý-
robu zbraní. Po útoku letounu začal „Alsterufer“ hořet. Po-
sádka byla donucena loď opustit a byla nakonec vylovena 
britským královským námořnictvem. Tolik tedy vzpomín-
ka na jednu ze slavných akcí 311. perutě, které se zúčastnil  
i František Veitl. Přišly další a další dny, vyplněné patro-
lami nad mořem. Až přišel osudný 3. říjen 1944. Toho dne  
vzlétl „Liberator K“ ser. čísla FL937 pod velením P/O  
J. Haly. Na jeho palubě byl jako palubní střelec i František 
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Kineziologie „One Brain“ je jedna z nejznámějších me-
tod alternativní medicíny, kterou uznávají psychologové, 
lékaři, učitelé i laici po celém světě. Postupně se tato meto-
da začíná stále více rozšiřovat i u nás. Kineziologie se týká 
studia svalů a pohybů těla. Tuto metodu objevil americký 
chiropraktik George Goodheart v 60. letech minulého sto-
letí. Ten při své práci zjistil, že stlačováním různých bodů 
na lidském těle je možno posílit odpovídající svaly.

Metoda využívá poznatky o mozku, který koordinu-
je veškerou naši činnost a zaznamenává tyto údaje do 
naší paměti. Přes propojení svalů s mozkem je možné se  
k těmto údajům dostat a zjistit příčinu problémů, které se 
v současnosti projevují. Metoda nastoluje rovnováhu mezi 
mozkovými hemisférami a ty následně spouští samoléčí-
cí síly organismu.

Díky této jednoduché metodě je možné odstranit fyzic-
ké i psychické potíže, poruchy učení, stres, deprese, alergii 
a další. Tuto metodu je možné využít u dětí i dospělých. 

Chcete-li se o kineziologii dozvědět více, přijďte na 
přednášku Mgr. Miloslavy Rutové v pátek 11. dubna od 
18:00 hod. ve společenském sále městské knihovny.Markéta chodí do páté třídy základ-

ní školy na Klatovsku. Velkou zálibou té-
hle copaté slečny je zpěv. Ještě minulé léto 
však měla velké starosti se školou a do 
zpěvu jí ani jejím rodičům rozhodně neby-

Veitl. Radiotelegrafista se naposledy ozval v 15:29 hod. sig-
nálem „O-A“, což znamenalo v otevřené řeči – „jsem napa-
den nepřátelským letounem“. Pak se letoun odmlčel. Všich-
ni z posádky byli prohlášeni za nezvěstné. Určitou stopou, 
objasňující jejich osud, bylo hlášení jiného „Liberatoru“ od 
547. peruti. Ta nahlásila, že v 15:24 hod. zahlédla jakýsi  
blíže neurčený letoun padat v plamenech do moře zhruba 
100 km severozápadně od Stavangeru v jihozápadním Nor-
sku. Až usilovná práce p. Rajlicha přinesla definitivní roz-
luštění jejich konce. Halův letoun sestřelil dvoumotorový 
„Bf 110 od IV./ZG 26 Horst Wessel“ pilotovaný Lt. Peterem 
Bathgem (10./ZG26). Pilot utrpěl při tomto souboji zraně-
ní pravé ruky. Čs. posádka tedy neprodala svou kůži lacino.

Tak se uzavřel příběh druhého z dvojce přátel. Poznám-
ka v jeho spisu: „missing, presumed killed“ (pohřešovaný, 
pravděpodobně zabit) se po válce změnila na mrtvý. Jeho 
jméno je uvedeno na panelu č. 223 v Runnymede u Wind-
sdoru v hrabství Surrey. Jedna z hlavních ulic v našem měs-
tě nese rovněž jeho jméno.                                   Jan Kolář

Člověk v tísni hledá
dobrovolníky

Knihovna chystá besedu
o alternativní medicíně

lo. V minulém školním roce totiž vyvrcholily její školní pro-
blémy. Markéta často vyrušovala, měla stále větší problémy 
s prospěchem a na konci čtvrté třídy propadla z matematiky. 

Rodiče sami na přípravu školačky nestačili. Během 
prázdnin proto rodina začala spolupracovat s Alenou Čer-
noškovou, pracovnicí společnosti Člověk v tísni. Nejprve 
bylo nutné začít s přípravou na reparát. „Ten se Markétě po-
dařilo zvládnout a v novém školním roce začala i s doučo-
váním dalších předmětů,“ upřesňuje Černošková. Prospěch 
i chování ve škole se během prvního pololetí zlepšily a paní 
učitelka Markétu začala chválit. „Když jsme spolu začínaly, 
Markéta z doučování nebyla moc nadšená. Teď už ji učení 
baví. Poznám to podle toho, že si při vypracování úkolů zpí-
vá,“ usmívá se Alena Černošková.

Společnost Člověk v tísni na Klatovsku poskytuje sociál-
ní služby již 5 let, doučování a další podporu vzdělávání na-
bízí od jara. Za tuto dobu se již podařilo navázat spoluprá-
ci se školami a dalšími odbornými institucemi. Úspěchem 
je i otevření školního klubu na základní škole v Janovicích. 
„Dětem zde pomáháme s úkoly a učením, ale máme pro ně 
připravené i různé hry,“ uzavírá Alena Černošková.

Ze strany dětí, rodičů, škol i dalších institucí je o službu 
na Klatovsku velký zájem. Společnost Člověk v tísni pro-
to pro práci s dětmi hledá dobrovolníky. Dobrovolníkem se 
může stát kdokoli, kdo má čas dvě hodiny týdně a je při-
praven na pravidelnou spolupráci. Zájemci o dobrovolnictví 
mohou volat na mob.: 739 320 231 nebo napsat e-mail na 
adresu: alena.cernoskova@clovekvtisni.cz.    Člověk v tísni

Městský úřad Nýrsko
Náměstí 122, 340 22 Nýrsko

tel.: 376 377 811, fax: 376 571 959, 
Úřední hodiny

pondělí a středa 8 - 17 hodin,
úterý 8 - 15 hodin, 

čtvrtek 12 - 15 hodin
pátek 8 - 14.30 hodin 

Mgr. Míla Rutová se profesionálně zabývá metodou ki-
nezilogie „One Brain“ od roku 1995. Nejprve jako porad-
ce při práci s klienty a později i jako instruktorka při výu-
ce této metody. Jako první v České republice se stala člen-
kou fakulty „Three In One“, která zastřešuje metodu „One 
Brain“. Vyprávění o metodě, vlastním životním příběhu  
a pozitivním vlivu této metody na životy, je velmi poutavé 
a poučné.                                                         MěK Nýrsko
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Šumavské nábřeží v první polovině 20. století a v současnosti.
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Blížící se jaro láká mnohé zahrádkáře a vlastníky po-
zemků k jarnímu vypalování trávy, ale i k pálení rostlin-
ných odpadů (listí, větve…). Každoroční statistiky potvr-
zují, 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 roz-
hodnete pálit větší množství biologického odpadu na 
vlastním pozemku, je nutné nahlásit pálení na operač-
ní středisko HZS Plzeňského kraje na telefonním čísle:  
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 bu-
 dov a hořlavých předmětů,
u mít připraveny hasební prostředky (kbelík s vo-
 dou, 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.

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

Jan Václavovic, preventista JSDH Nýrsko

Povinnosti při pálení
biologického odpadu

Oznámení pro majitele psů

Očkování proti vzteklině

MVDr. Josef Vacík oznamuje, že pravidelné očko-
vání psů proti vzteklině a ostatním nemocem prová-
dí ve městě Nýrsku jako obvykle individuelně – pod-
le potřeb majitele psa, kdykoliv ve své ordinaci. Psa   
nutno přeočkovat vždy podle termínu v očkovacím 
průkazu, zpravidla jednoročním.

Pro ostatní obce je zachováno hromadné očková-
ní ve vyhlašovaných dnech na obvyklých místech na 
návsích: 

 Úterý 15. dubna                                                                                                              
Stará Lhota     16:45 – 17:00  hod.                                         
Zelená Lhota  17:15 – 17:30 hod. 

Pátek 18. dubna                                                         
Bystřice:     16:00 – 16:20 hod.                                            
Starý Láz:   16:20 – 16:30 hod.                                            
Hodousice: 16:35 – 16:50 hod.        
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