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Úvodní slovo
Vážení čtenáři,

když píšeme tyto řádky, za ok-
nem nám sněží. Inu pravé aprílo-
vé počasí – chvíli sníh, pak opět 
sluníčko. Jaro už tu ale máme  
a s ním i spojené aktivity – na-
příklad práce na zahradě či výle-
ty do přírody. Nýrští turisté a cyk-
loturisté už zahájili novou sezo-
nu v sobotu 21. března u jezírka  
v Orlovicích a ve stejný den v cen-
tru města lidé vyprovodili z Nýr-
ska symbol staré zimy – Moranu. 
Přelom března a dubna byl také 
ve znamení různých velikonočních 
akcí. O chystaných akcích během 
jara se dočtete v kulturně - spor-
tovním čtvrtletníku v závěru toho-
to čísla Nýrských novin. 

Přejeme Vám příjemné čtení. 
Vaše redakce
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Morana skončila v řece, 
začaly oslavy jara

„Teto, budeme letos zase v knihovně zdobit vajíčka a věšet je na stromeček?“ 
Ptala se nás „malá treperenda“ z druhé třídy na začátku března. Ano, již třetí rok 
ve spolupráci s městskou knihovnou a partou dobrovolníků pořádáme dva víken-
dy po sobě – „Loučení se zimou“ a „Vítání jara“.

Dne 21. 3. jsme na náměstí vyrobili „Moranu“, jež znázorňuje paní zimu. Děti 
ji společnými silami vytvořily, oblékly a ozdobily šnečími ulitami a vyfouknutými 
vejci. Ve volné chvíli si mohly zasít připravené osení. Pro všechny bylo připravené 
občerstvení za použití staročeských receptů. Domácí pečený chléb s tvarohovou 
či škvarkovou pomazánkou, bramborový báč a v neposlední řadě polévka a bram-
boráky z tuřínu. Velkou radost jsme měli z toho, že si všichni malí i velcí chodili 
„přidat“. A pro milovníky sladkého byly připraveny pečené rohlíčky z bramboro-
vého těsta, či smažené tvarohem plněné rohlíky. Na závěr akce jsme za doprovodu 
živé kapely pana Kalety odnesli vyrobenou Moranu na jez, kde byla podle tradice 
zapálena a vhozena do řeky a tím jsme z Nýrska vynesli zimu.

 Pokračování na straně 3

Na „Velikončním tvoření“ v knihovně si mohli malí i velcí vyzkoušet zdobení kraslic.
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Likvidovat bioodpad 
rostlinného původu lze různě 

V minulém čísle Nýrských novin jsme čtenáře infor-
movali o schválení nové obecně závazné vyhlášky zastu-
pitelstvem města. Jedná se o OZV č. 1/2015, která reagu-
je na změny v zákoně č. 185/2001 Sb., o odpadech. Oproti 
předcházejícímu období mají obce stanovenou povinnost 
zajistit pro občany mimo sběru stávajících komodit i sběr 
biologického odpadu rostlinného původu a kovů. 

Likvidace biologického odpadu rostlinného původu 
je možná několika způsoby. Jako nejefektivnější pro za-
hrádkáře je zakládání vlastních kompostů a následné vyu-
žití tohoto materiálu pro svoji potřebu. Další možností je 
ukládat bioodpad ve sběrném dvoře ve Strážovské ulici do 
kontejneru, a to ve středu a v pátek od 14:00 do 17:00 ho-
din nebo v sobotu od 8:00 do 11:00 hodin. Tento odpad 
je pak odvážen na skládku v Hodousicích pro další vyu-
žití v kompostárně. Poslední možností je pak odvézt ten-
to odpad každou sobotu od 11:30 do 15:00 hodin přímo 
do Hodousic do kompostárny, která je umístěna v prosto-
ru skládky.

Kompostárna byla dokončena v roce 2013 a spolufinan-
cována z Operačního programu Životní prostředí – Zkva-
litnění nakládání s odpady. V loňském roce pak byla z té-
hož programu získána dotace ve výši 85 % na zakoupení 
techniky umožňující další zpracování bioodpadu v kom-
postárně. Jedná se o traktor a „překopávač“, který hmo-
tu drtí a provzdušňuje a tím dochází k postupné přeměně  
bioodpadu na materiál, který bude město využívat pro 
svoji potřebu na úpravu městské zeleně. 

Možnost ukládat kovy je zajištěna také ve sběrném 
dvoře ve Strážovské ulici ve výše uvedené provozní době.

(MěÚ)

INFORMACE 
Z RADNICE

Lisování zefektivnilo nakládání 
s objemným komunálním odpadem

Dalším krokem udržení výše nákladů spojených s li-
kvidací odpadů je nákup lisovacích kontejnerů na sběr-
ný dvůr. Objemný odpad shromážděný ve sběrném dvo-
ře je firmou Marius Pedersen odvážen na skládku Vyso-
ká u Dobřan. Díky lisování objemného odpadu lisem při-
pojeným ke kontejneru se předpokládá díky snížení čet-
nosti vyvážení pokles nákladů s tím spojených z částky  
cca 75 500,- Kč (rok 2014) na částku 25 500,-  Kč, což je 
roční úspora ve výší cca 50 000,- Kč při stejném množství 
likvidovaného objemného odpadu. Na nákup lisovacích 
kontejnerů byla získána dotace ve výši 85 % z Operačního 
programu Životní prostředí.                                        (MěÚ)     

Městský úřad Nýrsko
tel.: 376 555 611
Úřední hodiny

pondělí a středa 8:00 – 17:00 hodin,
úterý 8:00 – 15:00 hodin, 

čtvrtek 12:00 – 15:00 hodin
pátek 8:00 – 14.30 hodin 

Nový traktor.

Nový lisovací kontejner.

Překopávač drtí a provzdušňuje hmotu v kompostárně.
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Morana skončila v řece...
Pokračování ze strany 1

Průvod s „Moranou“ vyšel od knihovny.

Zapálenou „Moranu“ vhodil do Úhlavy Martin Vyskočil.

O týden později dne 28. 3. jsme v městské knihovně při 
akci „Vítání jara“ dětem připravili velikonoční tvoření. Na 
vyfouknutá vajíčka mohly vyzkoušet několik možností zdo-
bení kraslic od použití novinového papíru, barevných moti-
vů z raznic, až po použití temperek či barevného písku. Dále 
si mohly vybarvit velikonoční omalovánky v různých po-
dobách, včetně velikonočního bludiště. Všechny dětské díl-
ničky připravila děvčata z knihovny, za což jim patří velké 
díky. Všichni návštěvníci mohli ochutnat naše jarní menu 
– od tradiční nádivky, beránka či mazance, cibulovou polév-
ku či bochánky se zelím a uzeninou, až po zeleninové jedno-
hubky či klasickou vajíčkovou pomazánku. Na závěr akce 
se všechny děti s rodiči přesunuly na náměstí před knihov-
nu, kde společně své vyrobené kraslice navěsily na líto, ten-
tokráte dle tradice v podobě smrčku.

Obě akce se báječně vydařily, počasí nám přálo a my 
slibujeme, že se naši návštěvníci mohou obou akcí dočkat  
i v příštím roce.

Za pořadatele chceme poděkovat za velikou pomoc děv-
čatům z knihovny a všem dobrovolníkům, kteří se nemalou 
měrou podíleli na hladkém průběhu obou akcí.

Lenka a Martin Vyskočilovi

Článek o založení společnosti s ručením omezeným, kte-
rý byl zveřejněn v minulém čísle Nýrských novin, byl pou-
ze informativního charakteru. Jeho účelem bylo nastínit vizi 
budoucího vývoje tepelného hospodářství v rukou nové spo-
lečnosti. Co se týká různých spekulací o jeho účelovosti, tak 
článek nebyl zaměřen na kritiku současného nájemce, jeho 
dosavadní práce, ani práce kohokoli jiného.

Bc. Soňa Hladíková

V minulém čísle Nýrských novin byl uveřejněn člá-
nek, který v úvodu zdůvodňoval založení nové společnosti  
s ručením omezeným, která bude od 1. 7. 2015 provozo-
vat tepelné hospodářství v Nýrsku. V závěru článku pak 
paní místostaroska vyjádřila přání udržet cenovou relaci  
i v příštím období. Jsem přesvědčen, že udržet přijatelnou 
cenu se ve spolupráci s městem snažila i naše firma po ce-
lou dobu fungování.

Tato paní místostarostka byla pouze jednou na výtop-
ně a dělá úsudky, ale neví, co se tam vše zmodernizovalo. 
A také díky tomu je cena pro odběratele jedna z nejnižších 
v republice. Bylo by dobré, aby to dala paní místostarost-
ka na správnou míru a nedělala z končící firmy neschop-
né lidi, i když to vedli 25 let. Těmito výroky nás jako fir-
mu značně poškodila před veřejností města Nýrska a žá-
dáme veřejnou omluvu. Po dobu trvání naší společnosti 
jsme nezaznamenali jediné porušení, co se týče distribu-
ce a výroby tepla a teplé užitkové vody. Byli jsme kontro-
lováni finančním úřadem, životním prostředím, energetic-
kým úřadem a dalšími úřady. Takové hodnocení jsme do-
stali za dlouhých 25 let provozování a paní místostarost-
ka to vše zvládla za pouhé čtyři měsíce a dovolím si sdělit, 
že o tom neví nic. Pro mě je to těžké a zesměšňující hod-
nocení za 30 let mé práce před veřejností města Nýrska. 
Blahopřeji!!! 

 Za Teploslužby spol. s.r.o. Nýrsko Milan Václavovic

Reakce na článek 
„Město založilo novou společnost 

Nýrská teplárna, s.r.o.“

Odpověď místostarostky
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Dosáhli jsme na vyšší úroveň
Snad se to někomu nebude zdát až tak významné, je to 

skutečně jen dílčí výsledek, ale přece jen se jiná instituce 
v ČR takovým označením prezentovat nemůže. Na zákla-
dě souhlasu Glasmuzeum Frauenau, z jehož archivu pochá-
zí většina dokumentů, se může muzeum v Nýrsku označo-
vat jako studijní centrum Josefa Blaua. Uvedu jeden příklad. 
Asi před sedmi či osmi roky hledalo muzeum v Mariánské 
Týnici alespoň nějaký rukopis tohoto spisovatele a historika, 
aby jej mohli vystavit na výstavě, kterou tehdy připravovali.  
V té době jsme měli v archivu jen kopii pamětní knihy Les-
ního divadla, kterou Josef Blau vedl. Dnes máme více než 
500 dokumentů v elektronické podobě, takže je to soubor, 
který by badatel neprozkoumal ani za týden. Jen pro doplně-
ní podotýkám, že Josef Blau byl dosud nepřekonaný znalec 
historie regionu přiléhajícímu k Nýrsku. 

Jak už jsem naznačil v úvodu, není naším cílem věno-
vat se spisovatelům Nýrska a okolí, pravda, povětšinou ně-
mecky píšících, ale státních občanů Československa, bez 
sledování významnějšího cíle. Zamysleme se společně, jak 
je možné, že v Nýrsku žilo tolik lidí, kteří se potřebovali 
literární formou vyjádřit, a i v době poválečné jich nebylo 
málo, aniž bychom věřili, že kraj pod Statečkem pod Ost-
rým ovlivňuje literární genius loci. Zastupitelé města Nýrska  
v souvislosti s umísťováním pamětních kamenů nýrským 
spisovatelům nedovolilo přidat k nim kámen Hanse Watz-
lika, který byl podle zastupitelů natolik škodlivou osobnos-
tí, že si to nezasluhuje. Uvidíme, snad konference, která se 
bude v říjnu konat, objasní tuto postavu jinak, nebo lépe. 

Jestliže zde před poslední válkou žili převážně němec-
ky píšící spisovatelé, po válce sem přišli lidé ze všech stran.  
A podívejme, pozoruhodný sklon k literárnímu vyjádření 
pokračoval. Přidávám k této úvaze jeden z kouzelných epi-
gramů MVDr. Pavla Ježka, kterého si kdekdo pamatuje. Ne-
patří snad i on do společnosti místních spisovatelů, přestože 
nevydal ani jedinou knihu? Trochu větší pamětníci si vzpo-
menou na historické povídky policisty Františka Mináříka 
uveřejňované v začátcích existence Nýrských Novin. Bude-
me ho také jako literáta cenzurovat a nedáme mu k lesnímu 
divadlu pamětní kámen? A přidám ještě jeden příklad. Už 
před lety začala desetiletá školačka ze Zelené Lhoty psát ro-
mán. Vládne tu genius loci, nebo ne?

Počkáme si. Fenomén Statečku pod Ostrým se totiž nedá 
jen tak zaplašit. Místní ho objevili už před více než stopade-
sáti lety. Něco už tedy pamatuje a ledacos zažil.

  Karel Velkoborský, Muzeum Královského hvozdu

Z NÝRSKÉHO MUZEA
Jak jsem k tomu přišel

Nedávno jsem měl nějaké vyřizování na úřadech v Suši-
ci. Byl jsem objednán na určitou hodinu. Pochopitelně jsem 
přijel dříve, abych předešel komplikacím. Počasí nebylo nic 
moc, foukal studený vítr a chvílemi padal sníh s deštěm. Co-
pak, to by se dalo ještě vydržet, ale trochu mě „honila mls-
ná“, tak jsem se rozhodl čas čekání strávit v nějaké cukrárně. 
Dobroty byly dobré, horká káva zahřála. Ještě krátké pokou-
kání kolem a začalo kolečko kancelářských dveří, přepážek a 
více či méně odborně připravených úředníků. Nakonec to ne-
bylo až tak vyčerpávající a já se mohl vydat na cestu domů.

Druhý den jsem ještě něco potřeboval u nás ve městě vy-
řídit, tak jsem se opět oblékl trochu „do lepšího“. Jen jsem 
se objevil před kontrolním pohledem manželky, s pohoršli-
vým úžasem se mě ptala. 

„Co to máš na kalhotách!?“
Dozadu jsem si neviděl, tak nezbývalo, než si sundat kal-

hoty, abych odhalil příčinu. No, řeknu vám, zatrnulo mi. Na-
prosto realistický velký hnědý flek přímo na zadnici a ještě 
několik menších rozmazaných skvrn a šmouh. Dodal jsem si 
v tom úžasu odvahu a přičichl. Ne, ne, mohu ubezpečit, ne-
páchlo to. Naopak. Voněly mi kalhoty příjemnou čokoládo-
vou vůní. Jenže, vzhledem k tomu, že si ke mně lidé na sušic-
kém náměstí a okolí nemohli přičichnout, nevím nevím, ja-
kou reputaci jsem získal. Naštěstí mě tam nikdo nezná. Tedy, 
alespoň doufám.  

Kolik dalších lidí se v té cukrárně označkovalo? Kdo ví.   
  Karel Velkoborský

  Jedna bába z Chudenína
měla kozla Antonína,

že jí pukl pláchl s jinou
bylo jenom její vinou.

*
Bába chodí do kina,

líbí se jí Marvan,
dědek zase na pivo,
pak řve jako Tarzan.

*
Bába shání povidla, 

že upeče vdolky,
dědek čumí z okna ven,

líběj se mu holky.

                  MVDr. Pavel Ježek

Kulturní a informační centrum města Nýrska
najdete na nové adrese:

Náměstí 123, 340 22 Nýrsko
Uzávěrka pro zaslání příspěvků 

do dalšího čísla je 20. dubna. 
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Prodej  slepiček 
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, 

oznamuje zákazníkům, že opět prodává slepičky 
snáškových plemen Tetra hnědá  

a Dominant – černý, modrý, žlutý, kropenatý a bílý. 
Prodáváme  slepičky pouze  našeho chovu!      

Stáří slepiček 14 – 19 týdnů, 
cena 149 – 180,- Kč/ks dle stáří.

 
Prodej se uskuteční: ve středu 22. dubna,

 Nýrsko – u vlakového nádraží – v 17:50 hod.
Případné bližší informace 

(po – pá od 9:00 do 16:00 hod.) 
na tel.: 601 576 270, 606 550 204, 728 605 840

Při prodeji slepiček zajišťujeme 
i výkup králičích kožek (cena dle poptávky).

V současné době probíhají práce spojené s rekon-
strukcí Chodské ulice, což samozřejmě stěžuje doprav-
ní situaci. Většině z Vás děkuji za to, že máte pro danou 
situaci pochopení a že používáte objížďky, které Vám 
trasu a čas strávený na cestě prodlužují. Avšak Městská 
policie Nýrsko už několikrát musela řešit řidiče, kteří 
tak ohleduplní nebyli a nerespektovali dopravní značení  
v Erbenově ulici, čímž ohrozili ostatní účastníky pro-
vozu na pozemních komunikacích. Díky tomuto jedná-
ní zde mohlo dojít ke kolizi a případným zranění, nebo 
škodě na majetku. Apeluji tedy hlavně na ty z Vás, kte-
ří si cestu takto nebezpečně zkracujete, abyste v této čás-
ti dodržovali dopravní značení. Za porušování zákona 
Vám hrozí nejen pokuta, ale hlavně může dojít ke zraně-
ní, či usmrcení osob.

Dále bych chtěl upozornit všechny majitele psů („pejs-
kaře“) na obecně závaznou vyhlášku 2012/2 k zabezpe-
čení veřejného pořádku, protože Městská policie Nýrsko 
v nemálo případech řeší volné pobíhání psů a neuklízení 
psích exkrementů. Při řešení těchto přestupků skoro ni-
kdo nevěděl o existenci této vyhlášky, nebo alespoň té 
části týkající se pohybu psů na veřejném prostranství. Pro 
připomenutí výňatek z této vyhlášky najdete níže.

Výňatek z vyhlášky města 2/2012
Čl. 4

Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství

(1) Stanovují se následující pravidla pro pohyb psů na 
veřejném prostranství ve městě:

a) na veřejných prostranstvích ve městě je možný po-
hyb psů pouze na vodítku, vodítka musí v každém oka-
mžiku zajišťovat ovladatelsnost psa,

b) není-li osoba, kterou pes doprovází schopna vzhle-
dem ke svému fyzickému stavu či zdatnosti zajistit ovla-
datelnost psa pomocí vodítka, je povinna použít současně 
s vodítkem i náhubek,

c) použitím náhubku se rozumí upevnit psovi náhubek 
tak, aby znemožňoval kousnutí,

d) tato ustanovení se nevztahují na psy zdravotnické, 
služební a slepecké.

(2) Splnění povinností stanovených v odst. 1 zajišťuje 
fyzická osoba, která má psa na veřejném prostranství pod 
neustálou kontrolou či dohledem.

(3) Zakazuje se vodění psů na místa určená pro hra-
ní dětí. Na veřejném prostranství města se zakazuje vý-
cvik psů.

(4) V případě znečištění ulice nebo jiného veřejného 
prostranství výkaly zvířete odstraní neprodleně toto zne-
čištění osoba, která má zvíře v dané chvíli ve své péči.

Dále Městská policie Nýrsko řešila 10 případů zaběh-
nutých psů, které se podařilo vrátit majitelům, ale bohu-
žel v posledním případě, kdy byli nalezeni dva psi, se zjis-
tit majitele nepodařilo a psi jsou umístěni v útulku Bobík 
Milence (http://www.hotelpropsybobik.websnadno.cz). 
Jejich foto  přinášíme. V případě, že znáte jejich majite-
le, kontaktujte Městskou policii Nýrsko. Pokud máte zá-
jem si pejska osvojit, kontaktujte přímo útulek na výše 
uvedené adrese.

Rád bych zde také poděkoval za předávané informace, 
ať již venku v ulicích při pochůzkové službě strážníků, 
nebo e-mailem či telefonem na služebnu městské policie. 
Vaše náměty, návrhy, problémy a stížnosti městská policie 
v rámci svých pravomocí řeší a zabývá se jimi. 

Přeji Vám příjemné prožití velikonočních svátků.
 Ladislav Tenk, velitel městské policie

Městská Policie      
Náměstí 122 (budova městského úřadu) 
340 22 Nýrsko 
tel.: 376 555 655, mob.: 702 027 046
e-mail: policie@mestonyrsko.cz
www.sumavanet.cz/munyrsko/mestskapolicie.asp

MĚSTSKÁ POLICIE INFORMUJE
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Někdy je třeba se pochválit, 
nikdo jiný to za nás neudělá!

Poslední březnové úterý bylo v naší Duhové školce 
zpestřeno návštěvou mobilního planetária. Ve třídě Be-
rušek vyrostl velký stan, na jehož vnitřní straně kupole 
bylo speciální promítací plátno. Děti sledovaly vleže nad 
sebou 3D pohádku, jako by ležely na louce. Díky této 
technologii byly velmi silně vtaženy do děje a ze stanu se 
každou chvíli ozývalo „jůů, jéé...“. Vše korespondovalo 
s interaktivní a zážitkovou výukou. Při sledování pohád-
ky o tom „Jak Měsíc putoval ke Sluníčku na návštěvu“, 

Jsem velmi ráda, že mohu po prvních třech měsících 
nového kalendářního roku veřejně konstatovat, že rok 
2015 začal pro naši školu velmi pozitivně. Na otázku, kte-
rou občas zodpovídám tazatelům došlých e-mailů nebo 
novinářům, „Jaká jste škola?“, odpovídám, že normální.  
V naší škole opravdu tvoří většinu normální žáci, s normál-
ním vztahem ke škole, s normálními projevy, s normálním 
zázemím. Samozřejmě, že jako i jinde, tak i u nás se na-
jdou žáci, kteří se nějak liší. Záleží na úhlu pohledu. Odliš-
ní jsou ve směru kladném nebo záporném. Tento příspěvek 
bude patřit těm žákům, kteří nám letos dělají radost, kteří 
naši školu zviditelňují, kteří šíří její dobré jméno a o kte-
rých můžeme prohlásit, že jsme rádi, že je máme!
1. Matyáš Mráz, VII. A – 1. místo v okresním kole Olym-
piády z německého jazyka
Poznámka: Posílá si s otcem SMS v němčině.
2. Anežka Staňková, VIII. A – 4. místo v okresním kole 
Olympiády z dějepisu
Poznámka: Výrazná osobnost, která umí překvapit.
3. Michal Václavovic, David Macner, IX. A – 6. – 8. místo  
v okresním kole Soutěže mládeže v programování
Poznámka: Osm let nic a nyní úžasná koncovka.
4. Agáta Heřmanová, Petr Pojžárek, Dominik Fikrle, Nela 
Kotrchová, Tereza-Marie Večerková, Marie Vaňkátová, 
Klára Baranová, Natálie Lokajová – vítězství v okrskovém 
kole recitační soutěže a postup do okresního kola
Poznámka: I v dnešní nepoetické době našli cestu  
k poezii.

Žáci školy: Anežka Staňková, Matyáš Mráz, Radek Idlbek.

5. Klára Baranová (VIII. A), Radek Idlbek (VII. A) – po-
stup do krajského kola řečnické soutěže Young Demosthe-
nes
Poznámka: Popřeli přísloví „Mluviti stříbro, mlčeti zla-
to“.
6. A tento bod by mohl patřit všem žákům, kteří se kaž-
dý měsíc účastní pořádaných školních soutěží, i některým 
sportovně založeným žákům, mažoretkám, gymnastkám, 
šikovným keramikům, talentovaným muzikantům, náruži-
vým čtenářům…
Poznámka: Sláva všem, kteří jsou aktivní nad rá-
mec svých povinností! Stávají se „ohroženými druhy“  
a možná jim v budoucnu hrozí i vyhynutí!

               Mgr. Alena Linhartová

Z NÝRSKÝCH ŠKOL
Základní škola, Školní ul. 

Základní škola a Mateřská škola Nýrsko, Komenského ul. 

Putování s Měsícem v Duhové školce
se děti seznámily s fázemi měsíce, s jednotlivými zname-
ními zvěrokruhu, se slušností, vstřícností i nebezpečím. 
Po zhlédnutí příběhu probíhala beseda, kde se děti do-
zvěděly další zajímavé informace, pokládaly „své“ ma-
zané otázky a obdržely omalovánky se znameními zvě-
rokruhu.

Děkujeme tímto p. Brettschneiderové za doporučení  
a zprostředkování této pro děti velmi zajímavé a netradič-
ní akce.                                                Kolektiv učitelek MŠ
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Koncem měsíce února jsem se zúčastnil setkání staros-
tů, ředitelů škol a dalších organizací v Klatovském okrese. 
Tématem byla drogová problematika a protidrogová pre-
vence na Klatovsku. 

Podle celorepublikových průzkumů má alespoň jed-
norázovou zkušenost s drogou minimálně 30 % popula-
ce ve věkové skupině 15 – 64 let. Podle mých zkušeností z 
terénu přicházejí první zkušenosti s drogou daleko dříve. 
Nabídka téměř nikdy nepřichází od neznámého člověka s 
vizáží gangstera, ale především od dobrých přátel. Zpravi-
dla začíná slovy: „...hele zkusil jsem něco super, ...bomba 
zážitek, ...pojď dáme spolu...“. Takové nabídce se těžko 
odolává a proto je tak nebezpečná. Dotýká se téměř každé 
rodiny a Nýrsko není výjimkou.

Pomineme-li diskuzi o tom, zda považovat za drogu  
alkohol a cigarety (tam by to byla v podstatě 100% zkuše-
nost), jsou drogy a jejich užívání skutečný problém, který 
nejen rozvrací rodiny, vztahy, způsobuje promarněné ži-
voty, ale přináší také nemalé finanční ztráty. Léčba, kte-
rá navíc není často úspěšná, dosahuje statisíců. A to ještě 
není řeč o druhotných zdravotních problémech, jako třeba 
žloutenka typu C. Klatovští si uvědomili vážnost situace 
a rozhodli se hledat řešení. Primární prevence, tedy před-
cházení problému, se jeví jako daleko efektivnější a laci-
nější, než napravování problému již vzniklého. 

Kdybych shrnul výstupy z celého setkání, způsoby jak 
předcházet problému jsou dva. Přednášky primární pre-
vence na školách a terénní práce. 

Přednášky na školách jsou výbornou pomůckou, ale 
nejsou samy o sobě záchranou. Měly by poskytovat 

Problému drog je třeba se věnovat
důležité informace, varovat a vytvořit prostor pro ote-
vřenou atmosféru mezi žáky a učitelem. Ta v důsledku 
vede k rychlejšímu odhalení problému a tím možnos-
ti včasného zákroku. Osobně si myslím, že ani nejlep-
ší přenáška ve škole nenahradí dobré a funkční rodinné 
vztahy. Tam si myslím je skutečně ten pravý zdroj pro-
blémů a zároveň místo, kde lze nejefektivněji zasáh-
nout. Škola skutečně není schopna v tomto směru na-
hradit rodinu.

Terénní práce se v zásadě zaměřuje na dvě oblas-
ti. Včasné podchycení již vzniklého problému, a pokud 
už uživatel drogu aplikuje, tak aby neohrožoval zbyteč-
ně sebe a své okolí. V rámci této služby vytváří prostor, 
jak vyjít ze začarovaného kruhu drog a trestné činnosti.

Město Klatovy přišlo s informací – máme problém, 
hledejme jeho řešení. Došlo mi, jak je Nýrsko v této ob-
lasti o několik kroků a let napřed. Nejen, že zde probíhá 
již pátým rokem cyklus přednášek na obou základních 
školách, ale Nýrsko již několik let podporuje a financu-
je tzv. streetwork – tedy onu práci v terénu. Na setká-
ní jsem slyšel nářky, že to je drahé, že si to každá ško-
la musí zařizovat sama a nemá na to lidi ani prostřed-
ky atd. V Nýrsku se to děje a já bych touto cestou chtěl 
znovu poděkovat za prozíravost ředitelům obou škol  
a především městskému zastupitelstvu, které již před 
lety začalo řešit to, co okresní město teprve objevilo 
jako palčivý problém. Ta základní zodpovědnost stále 
zůstává na rodinách, ale město Nýrsko dle mého soudu 
dělá vše, co je v jeho možnostech a kompetenci. Díky. 

Za ALFU Nýrsko Petr Vaňkát

Základní umělecká škola Nýrsko 

Zapsat děti můžete do tří oborů
V týdnu od 11. do 15. května 2015 proběhne zápis no-

vých žáků do Základní umělecké školy Nýrsko pro škol-
ní rok 2015/2016. Ve školním roce 2015/2016 bude pro-
bíhat výuka v následujících oborech.

Hudební obor – výuka zobcové flétny, klarinetu (sa-
xofonu), klavíru, keyboardu (elektrofonické kláveso-
vé nástroje), žesťových nástrojů, kytary, houslí, zpěvu 
a sborového zpěvu. Do přípravného ročníku hudebního 
oboru jsou přijímáni žáci od 6 let.

Taneční obor – výuka v přípravném a základním stu-
diu pro děti od 6 let. Žáci během studia získají základy 
společenského, klasického a moderního tance.

Výtvarný obor – výuka v přípravném a základním 
studiu od 6 let. Výuka je organizována ve dvou skupi-
nách základního studia. Studium je zaměřeno na výrobu 
keramiky, kresbu, grafiku, malbu a dekorativní činnost.

Zápis se koná v budově ZUŠ Nýrsko ulice Čsl. le-
gií 373 v době od 13:30 do 17:30 hod.. Bližší informace  
o výuce na naší škole Vám budou poskytnuty na tele-
fonních číslech: 376 571 159 a 604 446 480, nebo přímo  
v budově školy.                      Luboš Vacek, ředitel školy

Uzavření knihovny
Městská knihovna Nýrsko oznamuje svým uživa-

telům, že bude ve čtvrtek 30. dubna 2015 uzavřena.  
Děkujeme za pochopení.                                      J. Poupová

Příspěvky do Nýrských novin zasílejte 
na e-mail: nyrskenoviny@gmail.com
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V sobotu 14. 3. se nejstarší dívky DDM Nýrsko vydaly na cestu do 
pražské části Vinoř na ples pod názvem ,,Hollywood Night‘‘. Mažoret-
ky Ametyst zde vystoupily s mažoretkovou soutěžní sestavou „Serlock 
Holmes“ a na přání hlavního organizátora plesu jsme nacvičily další 
taneční číslo s názvem „Chicago“. Obě čísla sklidila ohromný aplaus. 
Mladší děvčata, která v tu samou dobu vystupovala na místním za-
hrádkářském plese, měla také veliký úspěch. Obě družstva reprezento-
vala Dům dětí a mládeže a město Nýrsko jak se patří.  

Mgr. Eva Koryťáková

Děti z keramického kroužku nesmí zahálet. Však ono se to nezdá…, než 
se něco vyrobí, vypálí v střep a naglazuje, to dá pořádnou práci. Ale 
protože kroužek navštěvují samé šikovné děti, jde jim práce od ruky. Le-
tos jsme s dětmi vyráběli kohoutky, jarní ozdobný talíř na vajíčka pro 
koledníky a mističku se zajíčkem, do které zasadíme řeřichu. Všichni 
se těšíme na jaro a výrobky spojené s ním. Na fotografii je část dětí ze 
čtvrteční skupiny: Ondřej Fiala, Michal Záň, Barbora Malá, Petruška 
Uldrychová, Lucka Kohoutová a Verunka Nová.

.                                                                      Martina Jiříková

Soutěž o nejhezčí pohybovou skladbu západočeského kraje navštívi-
ly mažoretky Ametyst 19. 3. 2015. Z Plzně přivezly krásné 1. místo.  
V dalších letech se soutěže zúčastníme s dalšími týmy. 

Mgr. Eva Koryťáková

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE

Gymnastkám se na soutěžích dařilo
Mezi další úspěchy sportov-

ních gymnastek z Nýrska se řadí 
okresní přebory žactva, které se 
konaly 19. 3. 2015 v Klatovech. 
Dům dětí a mládeže a svoje do-

movské základní školy reprezentovalo 18 děvčat ve třech 
věkových kategoriích. Družstvo 1. – 3. tříd (ve složení 
Kalná, Sýkorová, Liebermannová a Marková) získalo me-
daile za druhé místo. Družstvo dívek ve složení Trešová, 
Heřmanová a Beková bylo ve své kategorii třetí.

Velký úspěch zaznamenaly žákyně 4. a 5. tříd, kdy No-
votná, Sýkorová, Malátová a Kolářová kategorii vyhrály 
a dívky Karlovská, Večerková a Sudová skončily těsně na 
čtvrtém místě. Tereza Novotná byla celkově druhá v kate-
gorii jednotlivců.

I děvčata z pátých a šestých tříd (Brtnová, Dyková, Lie-
bermannová a Nešetřilová) byla rovněž úspěšná a za svůj 
výkon si odvezla bronzové medaile.

Účastnice zájmového kroužku čekají letos ještě letní 
závody a vystoupení na přehlídce DDM 24. 4. 2015, kam 
srdečně zveme veřejnost.

Bc. Pavlína Karlovská, ředitelka DDM Nýrsko
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Pozvánka na výstavu
na zámku v Merklíně
Ve dnech 23. – 24. května se na zámku v Merklí-

ně u Přeštic koná pod záštitou Velvyslanectví Japon-
ska a hejtmana Plzeňského kraje XII. mezinárodní vý-
stava bonsají a suiseki. Vystavovat zde budou pěstite-
lé z Česka, Německa, Polska, Slovenska a Vietnamu. 
Zváni jsou všichni zájemci.

Program:
 
Demo a workschop bonsají a dai: P. Czerniachowski 
(Polsko), P. Slovák, M. Kopsa a J. Poupa

V průběhu výstavy bude možné:
• Shlédnout ukázky výroby ikebany (zájemci můžou 
vyzkoušet).
• Poslechnout zvuk Tibetských mís a seznámení  
s nimi. 
• Vyzkoušet si intuitivní kresbu „Všechny barvy stro-
mů“, aromaterapii „Všechny vůně stromů“, poskládat 
origami, napsat čínský znak a meditace.
• Podívat se na ukázky asijských bojových umění,  
sekací testy japonským mečem.
• Nechat si během ukázky sokolnictví na ruku přistát 
dravce.

 
Z dalších doprovodných akcí: aukce bonsají, pokra-

čování dlouhodobé soutěže v tvarování, čajovna, ex-
pozice japonských svitkových obrazů, expozice ori-
ginálů japonských KOI, expozice japonských mečů  
a další.

Více na www.bonsaimerklin.cz

Družstvo gymnastek DDM: Kalná, Liebermannová, Marková, Sýkoro-
vá a jednotlivě cvičící Novotná.

11. 3. se konalo okrskové kolo soutěže v recitaci. Soutěže se zúčastni-
lo 54 recitátorů ze 6 škol našeho okrsku. Mezi nejúspěšnější recitáto-
ry se probojovaly tyto děti z Nýrska: Nela Kotrchová – ZŠ Školní uli-
ce, Tereza Marie Večerková – ZŠ Školní ulice, Marie Vaňkátová – ZŠ 
Školní ulice, Klára Baranová – ZŠ Školní ulice, Natálie Lokajová – ZŠ 
Školní ulice. DDM Nýrsko touto cestou děkuje všem pedagogům, kte-
ří připravili děti na soutěž a zároveň děkuje školám za spolupráci při 
zajištění dalších aktivit.                                     Bc. Pavlína Karlovská
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Rockovou kapelu Dymytry, která funguje na Česko-
slovenské scéně dvanáctou sezonu, sice ještě čekají po-
slední koncerty společného turné s kapelou Arakain, ale 
přípravy na první samostatné turné na jaře 2015 už jsou  
v plném proudu.

Dymytry v posledních letech zaznamenávají velký ná-
růst počtu svých fanoušků, letošní rok rozhodně není vý-
jimkou. Po velmi úspěšné jarní části společného tour s le-
gendárním Arakainem navázala skupina ještě úspěšnější 
podzimí částí, během níž se podařilo téměř všech 20 zastá-
vek po kulturních domech Čech a Moravy vyprodat. Me-
zičas mezi jarní a podzimní částí tour kapela Dymytry vy-
plnila neustálým koncertováním na většině prestižních fes-
tivalů v ČR.

Na jaro chystá kapela pro své první samostatné tour 
skutečně velkolepou pódiovou show doplněnou špičkovým 
zvukem, monstrózním světelným parkem řízeným počíta-
čem a LED stěnou. „Připravujeme speciální pódium, vel-
kolepá světla, tématické animace pro každou píseň na LED 
obrazovkách, k tomu samozřejmě nejlepší možný zvuk. Pro-
stě chceme, aby každý fanoušek odcházel s pocitem, že vi-
děl a slyšel opravdu vyjímečný koncert, který se u nás jen 
tak nevidí,“ řekl kapelník Jiří Dymo Urban. Už teď je jis-
té, že se všichni fanoušci kapely Dymytry mají na co těšit!

Dymytry připravují svoje první turné
28. 2. 2015 – Stříbro – KD
  7. 3. 2015 – Milovice u Hořic – KD
13. 3. 2015 – Čelákovice u Prahy – KD
14. 3. 2015 – Plzeň - Šeříkovka
20. 3. 2015 – Herálec u Žďáru nad Sázavou – KD
21. 3. 2015 – Tábor - Club Milenium
28. 3. 2015 – Hoštěradice okr.Znojmo – KD
  3. 4. 2015 – Boskovice – KD
  4. 4. 2015 – Kozlovice – KD
  5. 4. 2015 – Břest u Kroměříže – KD
10. 4. 2015 – Jablonec nad Nisou – Klub Woko
11. 4. 2015 – Kolín – MSD
17. 4. 2015 – Telč – Sokolovna
18. 4. 2015 – Rakovník – KD
22. 4. 2015 – Brno - Semilasso
23. 4. 2015 – Olomouc – U – Klub
24. 4. 2015 – Valašské Klobouky – KD
25. 4. 2015 – Katovice – KD
  2. 5. 2015 – Nýrsko – KD
  8. 5. 2015 – Draženov u Domažlic – KD
  9. 5. 2015 – Kovářov
11. 5. 2015 – Praha – Palác Akropolis.                                    

Václava Knězová, DiS,
Kulturní a informační centrum města Nýrska

O výstavu obrazů
byl velký zájem

V sobotu 28. února proběhla ve společenském sále 
Městské knihovny Nýrsko vernisáž výstavy obrazů 
Mgr. Jitky Chaloupkové. Na zahájení výstavy místní 
autorky se přišlo podívat téměř 40 návštěvníků. Po ce-
lou dobu vernisáže panovala příjemná atmosféra, k dis-
pozici bylo občerstvení, slané i sladké. Všechna vysta-
vená díla jsou namalována pastelkami, většina z nich 
vznikla automatickou kresbou. O výstavu, která probí-
hala po celý březen, byl velký zájem.              IC Nýrsko



11

Turistickou sezonu
zahájili u jezírka

Úspěch v taneční soutěži

V sobotu 21. 3. se konal v místě „U jezírka“ náš tradiční  
jarní sraz. Akce se konala jako dostředný pochod. Nejdel-
ší trasa byla 15 km a vedla z Hadravy do Dvorce – rozcestí 
pod Jezvincem, dále na Orlovickou horu, do Orlovic a ko-
nec byl na jezírku. Poseděli jsme u táboráku, opekli uzeni-
ny, pili svařák a jedli koláče a jiné dobroty. Počasí nám přá-
lo a náláda byla výborná. Přijelo i hodně cykloturistů.

Program dalších turistických akcí
11. 4. – Otevírání české studánky – pořádáme zájezd, sraz 
v 8:00 hod. u KD, pojedeme auty.
18. 4. – Jarní setkání turistů Plzeňského kraje – koná se 
v Sušici. Odjezd auty bude upřesněn ve vývěsní skříňce.
1. 5. – Bystřický park – koná se již 36. ročník tohoto jarní-
ho přespolního běhu. Start v 10:00 hod..
2. 5. – Za Kdyni štíhlejší – odjezd auty, čas bude ještě 
upřesněn ve vývěsní skříňce klubu. Další akce v květnu 
dle dohody.
7. 6. – Den turistiky – Pěší trasy 5 – 25 km, cyklotrasy 25 
– 50 km. Start a cíl je u nýrské moštárny. Další informace 
budou upřesněny.
21. 6. – Běh na Hraničář – 15. ročník, pět kilometrů dlouhá 
trasa běhu je zařazena do celostátní soutěže. Start je u Les-
ního divadla v 10:00 hod..
27. 6. – Sportovní den firmy UVEX – účast na organizaci 
sportovního dne. 

Josef Mayer

V městské knihovně
9. 4. od 18:00 hod. – Madeira a Djerba – cestopisná před-
náška Jany Dvorské a Miloše Kašpara.
11. 4. od 16:00 hod. – Vernisáž výstavy „Dílo vedle díla, 
v jednotě je síla“.
11. 4. – 29. 5. – „Dílo vedle díla, v jednotě je síla“ – výsta-
va prací z kurzu „Malování pro radost“.
16. 4. od 18:00 hod. – CHARLIE HEBDO přednáška 
Mgr. V. Bundy –  reportáž z míst, kde se nedávno střílelo 
Francie – PARIS.
23. 4. od 16:30 hod. – Čarodějnické čtení – čtení pro děti 
s výtvarnou dílnou.
 
V Muzeu královského hvozdu
14. 4. – 20. 9. – Výstava „Stopy války“ – o průběhu a kon-
ci 2. světové války v Nýrsku a okolí.
 
Cyklovýlety
4. 4. v 10:00 hod. – Sraz u  autobusového nádraží u Oku-
ly, pojedme na skalky k Drslavicím. Trasa: Nýrsko – Úbor-
sko – Janovice – Bezděkov – Tupadly – Drslavice – Tětě-
tice  – Koryta – Bezděkov – Janovice – Úborsko – Nýrsko.
Celkem cca 45 km, po asfaltových komunikacích, pouze 
na Bezí po lesní cestě, vhodná pro treková a horská kola. 
Trasa je vhodná pro všechny cykloturisty, malé  převýšení.
18. 4. v 9:00 hod. – Sraz u autobusového nádraží u Oku-
ly, pojedeme na Kokšínský hrádek. Trasa: Nýrsko – Bez-
děkov – Dolany – Malochov – Kokšínský  hrádek – Švi-
hov – Vosí – Točník – Klatovy – Janovice – Nýrsko. Cel-
kem cca 60 km, mírné převýšení, vhodné pro aktivní cyk-
loturisty. Zhruba 85 % tvoří asfaltová komunikace a zpev-
něné cesty, zbytek lesní cesty.

8. března se děti z Nýrské ZUŠ zúčastnily taneční 
soutěže O cenu města Klatov. Zde se  těsně před me-
dailovou pozicí, tedy na krásném 4. místě, umístil pár 
Michal Záň a Verunka Fikrlová. Ve starší kategorii nám 
do Nýrska přivezl stříbro pár Roman Šlehofer a Eliška 
Záňová. Gratulujeme.                                               -red-

POZVÁNKY

Ze srazu turistů a cykloturistů u jezírka u Orlovic.



PROMĚNY MĚSTA

Zbořené domy na náměstí v minulosti a dnes.
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Návštěvníci Plzně, letošního Evropského hlavního 
města kultury, se v jarních měsících mohou těšit na desig-
nové výstavy v nově otevřené kreativní zóně DEPO2015, 
novocirkusová vystoupení, pokračující výstavu věnova-
né Mnichovské malířské škole nebo plzeňskému rodáku  
Jiřímu Trnkovi, ale i unikátní portréty maorských obyva-
tel Nového Zélandu.

V Galerii města Plzně a Galerii Jiřího Trnky je do  
10. 5. k vidění profilová výstava „Ateliér Jiřího Trnky“, kte-
rá autora prezentuje jako tvůrce animovaných filmů, socha-
ře, loutkáře, malíře a ilustrátora. Prolne se s výstavou „Trn-
kova Zahrada 2“, která se koná v Západočeském muzeu do 
24. 5. a interaktivní formou vdechne nový život slavné Trn-
kově knize. Se Západočeskou galerií v Plzni se až do 6. 4. 
vydáte do Mnichova – zářící metropole umění na výtvar-
né umění Mnichovské školy v dílech českých i německých 
umělců. Následovat bude výstava Gottfried Lindauer –  
plzeňský malíř novozélandských Maorů (6. 5. – 20. 9.). 

Týdenní Bavorské kulturní dny představí 20. – 26. 4. 
současné bavorské umělce: ve Velké synagoze vystoupí 
pěvecký sbor Domspatzen z Regensburgu, v hudebních 
klubech pak další bavorští hudebníci, tanečníci, česko-ně-
mecké divadlo, autorské čtení a další akce. 

V hale DEPO2015 vznikne unikátní prostorová in-
stalace. Domus – poutní místo designu (22. 4. – 31. 12.) 
představí několik evropských autorů: Wernera Aisslin-
gera, Jiřího Příhodu, Henryho Wielguse s Janem Plechá-
čem a Maximem Velčovským. S otevřením kreativní zóny 
DEPO2015 rezonuje také dílo Čestmíra Sušky s příznač-
ným názvem „reSTART“ (26. 4. – 31. 12.) se sochami  
z vyřazených kovových objektů.

Vstupenky na akce lze zakoupit v síti Plzeňská vstu-
penka v Plzni  a na třiceti místech v regionu (seznam míst 
na www.plzen2015.cz ). Pokračování příště.

Mirka Reifová

Hlavní město kultury
zve na různé akce

Májové oslavy 2015
30. dubna

17:00 hodin – stavění máje 
5. května

Výročí osvobození Nýrska americkou armádou, 
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 budově MěÚ Nýrsko,
v 11:30 hodin – položení věnce u památníku obětí 

fašismu na městském hřbitově,
v 12:00 hodin – položení kytice u památníku obětí 

fašismu za tratí u Bystřice nad Úhlavou






