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Úvodní slovo
Vážení čtenáři,

 
letošní květen je jednoznačně ve 

znamení celorepublikových oslav 
70. výročí osvobození. Podobně je 
tomu i v Nýrsku, i když zde osvo-
bození vypadalo v roce 1945 tro-
chu jinak, dramatičtěji, než dále 
ve vnitrozemí. Vždyť město tenkrát 
bylo převážně německé, i když vět-
šina tehdejších občanů jistě konec 
války přivítala s úlevou. 

I na letošní oslavy opět přije-
li nadšenci s historickými vozi-
dly z Klubu 3. armády Plzeň a Old 
Car Rangers Praha, kteří navodi-
li atmosféru doby před sedmdesá-
ti lety.

Přejeme Vám prosluněný kvě-
ten a příjemné čtení. 

Vaše redakce

Z obsahu
Archa pro rodiny s dětmi 

poradí s výchovou - 3

Dílo vedle díla, v jednotě 
je síla - 5
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i lezeckou stěnu - 6

Ohlednutí za činností
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Děti musely na soutěži
předvést i vázání uzlů 

Krásné sobotní dopoledne plné sluníčka přilákalo malé soutěžící a diváky na 
hřiště Základní školy ve Školní ulici v Nýrsku. 11. dubna 2015 tu Sbor dobrovol-
ných hasičů z Nýrska uspořádal již XVII. ročník „Jarní soutěže dětí“. Soutěžily 
malé i větší děti ve tříčlenných družstvech rozdělených dle věku do 4 kategorií – 
předškoláci, I. kategorie (děti z 1. – 4. třídy základních škol), II. kategorie (žáci z 
5. – 7. tříd) a III. kategorie (nejstarší žáci z 8. a 9. tříd).

Také letos děti prokazovaly své znalosti topografických značek, vázání základ-
ních uzlů či určování prostředků potřebných k hašení. Kromě teoretických znalos-
tí museli soutěžící prokázat fyzickou zdatnost a ukázat i to, co se v jednotlivých 
oddílech naučili. Třeba jak jim jde zapojení požárního útoku, rychlost, šikovnost 
a souhra mezi členy družstva. Nebo lezení po vodorovném laně a srážení kuželek 
pomocí hadice C.                                                             Pokračování na straně 3

Na dubnové hasičské „Jarní soutěži dětí“ malí účastníci také určovali topografické značky.
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Jednání s Českou poštou
o kvalitě doručování zásilek

V minulém období došlo v Nýrsku ke zhoršení práce 
České pošty, s.p., v oblasti doručování zásilek. Z tohoto 
důvodu starosta města Ing. Miloslav Rubáš jednal 15. 4. 
2015 se zástupcem České pošty, s.p., odpovědným za do-
ručovací síť. Z jednání vyplynula mimo jiné nutnost infor-
movat co nejširší veřejnost o důvodech zhoršení kvality 
poskytované služby a o výhledu vývoje úrovně této služ-
by v nejbližší době. V následující části uvádíme oficiální 
stanovisko paní Libuše Chlanové, vedoucí DEPO Klatovy 
70.                                                                              (MěÚ)

INFORMACE 
Z RADNICE

Projekt „Klidné příhraničí“
umožní monitoring provozu

Pozornosti občanů Nýrska pravděpodobně neunik-
la přítomnost nově instalovaných zobrazovačů rychlosti 
s kamerami v ulicích Palackého a Komenského a kamer 
bez zobrazovače rychlosti před kruhovým objezdem ve 
směru od Železné Rudy a v ulici Klostermannově. Tato 
zařízení jsou součástí projektu „Klidné příhraničí“, kte-
rý realizuje Plzeňský kraj (odbor informatiky) a to z do-
tačního programu evropské územní spolupráce Cíl 3 Čes-
ká republika – Svobodný stát Bavorsko 2007 – 2013 (IN-
TERREG IV). 

V rozsáhlém projektu je instalováno 86 obdobných za-
řízení pro monitoring provozu a to ve vybraných obcích 
a městech v okresech Klatovy, Domažlice a Tachov. Tato 
zařízení fungují s vysokou efektivitou na poli prevence. 
Získané údaje o rychlosti vozidel neslouží k represi (vy-
bírání pokut), ale mohou být samozřejmě využity Policí 
ČR, případně městskými strážníky pro organizaci reálné-
ho měření. Zařízení umí zaznamenávat rychlost, registrač-
ní značky vozidel, počítat množství projíždějících vozidel 
a třídit je dle kategorií (jednostopé vozidlo, osobní auto-
mobil, malý nákladní automobil, velký nákladní automo-
bil). Díky napojení všech zařízení do centrálního systé-
mu je možné vytvářet statistiky pro plánování případných 
opatření v organizaci dopravy. V současné době probíhá 
zkušební provoz, přechod do rutinního provozu je pláno-
ván na přelomu jara a léta 2015.                               (MěÚ)

Oprava Chodské ulice
pokračuje

Již počtvrté prostřednictvím Nýrských novin informu-
jeme o probíhající opravě Chodské ulice, která komplikuje 
nejen dopravní situaci v Nýrsku, ale i obyvatelům Hadravy. 
Opravu komunikace zajišťuje a financuje Plzeňský kraj za 
finančního přispění ROPu Jihozápad. Město Nýrsko využi-
lo situaci a zároveň s akcí Plzeňského kraje v této lokalitě ze 
svého rozpočtu zajišťuje výměnu a prodloužení vodovodní-
ho řadu a pokládku plynovodního potrubí včetně přípojek  
k jednotlivým nemovitostem. Nahrazeno bude stávající 
nadzemní elektrické vedení kabelem uloženým do země, 
tato přeložka bude také financována z prostředků města,  
z rozpočtu bude hrazeno i vybudování chodníku, veřejného 
osvětlení a plotu kolem školní jídelny. Za průběh celé akce  
a smluvní vztahy se zhotovitelem je odpovědný Plzeňský 
kraj, zástupce města se snaží vzniklé problémy řešit při pra-
videlných kontrolních dnech. V uzavřené smlouvě mezi  
Plzeňským krajem a zhotovitelem je termín dokončení  
stanoven na 30. 6. 2015.                                                                           (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 

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

Vážení občané,
rádi bychom Vás touto cestou informovali o změnách  

v doručování zásilek, u kterého dochází k centralizaci. 
S účinností od 1. 6. 2015 Vám budou veškeré zásilky do-

ručovány prostřednictvím doručovatelů přímo z Klatov. Dů-
vodem je reorganizace vnitřních procesů v naší společnosti.

Pro zákazníky České pošty se nic nezmění. Zásilky bude-
te mít ve Vašich schránkách, pokud Vás doručovatel neza-
stihne, bude Vám zásilka stejně jako dosud uložena na Vaší 
ukládací poště v Nýrsku.

Doručovatelé České pošty udělají maximum pro Vaši 
spokojenost. Věříme, že se doručování ustálí na výborné 
kvalitě a Vaši noví doručovatelé si získají důvěru. 

Žádáme všechny občany, aby své domy měli viditelně 
označeny číslem popisným a poštovní schránku a zvonky 
označeny příjmením, případně i jménem. Tímto pomůžete 
našim novým doručovatelům se lépe orientovat a doručo-
vat v patřičné kvalitě.

Vaše podněty a jakékoliv připomínky k doručování mů-
žete směrovat na pana Aleše Kozu, tel.: 734 876 359, popř. 
na e-mail: dodejna.p305012@cpost.cz

Děkujeme za pochopení.
Libuše Chlanová, 

vedoucí Depo Klatovy 70,
Česká pošta, s.p. 
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Děti musely na soutěži...
Pokračování ze strany 1

Vázání uzlů.

Spojování hadic.

I když se všichni závodníci snažili za všech sil, vyhrát 
může vždy jen jeden. Mezi předškoláky zvítězilo družstvo 
Luby II. Za nimi následovalo Nýrsko a na další příčce pak 
hlídka z Klatov. Kategorii I. ovládli malí hasiči z Nýrska – 
umístili se na 1., 3. a 4. místě. Mezi ně se na 2. místo dosta-
lo jen družstvo z Klatov. Ve II. kategorii získala zlatou me-
daili Bystřice II, stříbrnou Klenová I a bronzovou Staňkov. 
Bystřičtí vybojovali ještě 5. místo. V nejstarší kategorii pak 
zabojovali hasiči z Bystřice, kteří obsadili první dvě příčky. 
Za nimi skončil Horšovský Týn I. A ještě s jedním výsled-
kem Vás musím seznámit. Putovní pohár, jenž může získat 
jen kolektiv, který zapojí do soutěže nejméně 3 hlídky v růz-
ných kategoriích, získala letos Bystřice.

Na těchto závodech se sešlo více jak 150 závodníků. 
Myslím, že soutěže dětí jako byla tato je potřeba pořádat  
i nadále. Děti se setkají se svými vrstevníky, porovnají své 
znalosti a hlavně zasportují si a nesedí jen u počítačů nebo 
televizorů.  Je třeba poděkovat pořadatelům i vedoucím jed-
notlivých družstev za jejich snahu, trpělivost a vstřícnost.  
A všem divákům za to, že přišli podpořit a povzbudit závod-
níky v jejich úsilí.                                                   Jitka Vlková

Za podpory Plzeňského kraje 
připlula i k vám „Archa pro rodiny  
s dětmi“. Našim cílem a snahou 
je provázet všechny rodiče, kte-

Archa pro rodiny s dětmi 
poradí s výchovou

ří potřebují podporu pro sebe a pro své děti nebo hleda-
jí odpovědi na své otázky související s rodičovstvím nebo  
s aktuální náročnou situací v rodině. Každý rodič se do ta-
kové životní situace může dostat. Přichází náhle nebo po-
zvolným zhoršováním menších obtíží a mají nejrůznějších 
důvody. Taková období kladou na rodiče velké nároky  
a vyvolávají v nich řadu otázek a nejistot.

Neví-li rodič najednou s výcho-
vou kudy kam nebo se objeví pro-
blémy ve škole, potřebuje porozumět svému dítěti a na-
jít si k němu ten pravý výchovný přístup. Potřebuje po-
chopit důvody, poznat potřeby dítěte a najít cestu k řešení. 
Při rozpadu partnerství mohou mít rodiče obavu, jak dítě 
prožívá celou situaci a zda budou vědět, jak mu pomoci ji 
nejlépe překonat. K pohodě rodiny nepřispívají také naru-
šené vztahy, zdravotní omezení či výskyt závislostí všeho 
druhu. Velmi mladí rodiče mohou zažívat nejistoty v péči  
a rozvoji dětí i ve vedení domácnosti.

Možná se pouze potřebujete ujistit v tom, co děláte, na-
čerpat podporu pro sebe nebo své dítě, ověřit si svůj názor, 
nasměrovat se, prodiskutovat co vás trápí s odborníkem, 
nebo jen získat informace a přehled o možnostech řešení. 
Můžete využít služeb v jakékoli naší ambulanci (po před-
chozím objednání), nebo můžeme přijet za vámi. Vaše 
nejbližší pracoviště je na adrese: Vídeňská 181, 339 01 
Klatovy. Kontaktovat nás můžete na mob.: 733 614 645  
a e-mailu: archa.zapad@diakonie.cz. Projekt je financo-
ván z Evropského sociálního fondu prostřednictvím ope-
račního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a rozpoč-
tu ČR. Díky tomu je pro rodiny s dětmi zdarma. 

Více na www.diakoniezapad.cz.             Diakonie západ

V prodeji publikace 
„Nýrsko a okolí“ 

z edice Z Normandie přes Ardeny až k nám

Na přelomu roku vydal Ing. Bohuslav Balcar pro-
střednictvím nakladatelství Rezonace Domažlice pu-
blikaci, která pojednává o cestě a bojích americké 
armády od vylodění v Normandii až po osvobození 
Nýrska. 

Publikaci je možno v současné době zakoupit  
v Kulturním a informačním centru Nýrsko 

(Náměstí 123).
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Stopy války
Bývá čas boje a čas míru. Naše město v posledních 

dvou stoletích nebylo prostorem válečné fronty. Prusko – 
rakouská válka jej minula, první světová válka nás pozna-
menala jen přítomností zajatců a raněných, kteří se ve měs-
tě léčili. Ani druhá světová válka nezvolila za bojiště náš 
kraj. Když se však probíráme historií města v souvislosti  
s koncem druhé války, uvědomíme si, že jen několik dní při 
postupu osvobozovacích bojů přineslo tolik zkázy a utrpe-
ní, že se to od běžného obrazu válečných oblastí příliš neli-
šilo. Kolem deseti domů rozbitých palbou děl, několik vy-
hořelých stodol, v Optické továrně rozbitá a vyhořelá star-
ší část provozních budov, zásah dostal i horní most. Bys-
třice a Skelná Huť dopadly podobně. Zmatek posledních 
dnů války umocnily ještě i kolony zajatců, transport vězňů 
z koncentračních táborů, který se zastavil na několik dnů 
na nýrském nádraží a nechal po sobě několik hromadných 
hrobů s celkem 108 oběťmi, pěší transport židovských žen, 
který prošel městem směrem na Dešenice, z něhož zůsta-
ly na ulici dvě mrtvé ženy, ustupující skupiny německého 
vojska, velké i malé skupiny uprchlíků, které zvolily radě-
ji americké zajetí než ruské a dokonce i oddíly Vlasovců. 

Tyto události, včetně začátku a průběhu války jsme se 
pokusili zdokumentovat na naší současné výstavě. Opět 
díky laskavosti nejrůznějších pamětníků jsme shromáždi-
li fotografie dokumenty a předměty, které tuto dobu do-
kládají. Z nejvzácnějších fotografií můžete na výstavě vi-
dět autentický snímek hořícího Nýrska hned po ostřelová-
ní americkou armádou, který pořídila paní Kožená, rozená 
Heidlerová, několik záběrů z bývalých nýrských kasáren, 
které za války sloužily jako výcvikový tábor RAD (Říšské 
pracovní služby), dosud neuveřejněný snímek Američanů 
v Hubenově u Běšin, Janovicích či Strážově. Již před ča-
sem se nám podařilo koupit zdánlivě obyčejnou pohledni-
ci města Nýrska, ale na druhé straně byl velmi vzácný zá-
znam o odchodu ČSL armády z města před obsazením ně-
meckou armádou, kde je podepsán, tehdy jako voják zá-
kladní služby, Vilém Douša, první poválečný předseda 
Národního výboru a Svazu československo-sovětského 
přátelství v Nýrsku. Také se můžete podívat na uniformu 
kapitána Kufnera a další jeho osobní věci, který byl ved-
le praporčíka Veitla hrdinou, který neváhal ilegálně opustit 
obsazenou republiku, aby se zapojil do boje proti nacistic-
kému Německu. Pochopitelně je k vidění mnoho dalších 
zajímavostí, ale ty si jistě najdete sami.

Do tohoto bloku informací se už nevejdou všelijaké no-
vinky, kterými muzeum nabírá sílu k další práci. Ale věřte 
mi, že právě v těchto dnech jsme napnuti jako před rozluš-
těním detektivního příběhu. A ono se také o něco podobné-
ho jedná. Ale o tom až příště, snad i s výsledkem.

  Karel Velkoborský, Muzeum Královského hvozdu

Z NÝRSKÉHO MUZEA
1. máj

Venda Mráz žil už dobře půl roku jako ve snách. Od-
jakživa, když se někde s kamarády trampy po cestách Šu-
mavou zastavili a byla poblíž nějaká zbořenina chalupy, 
neodpustil si, aby ji neprolezl a v jejich troskách nesnil  
o tom, jak to tam vypadalo kdysi. A také aby nesnil, jak 
by to mohl případně opravit. Když poprvé přišel na úřad 
s dotazem, jak by mohl jednu pobořenou chalupu koupit, 
tak mu úředník překvapený jeho naivitou řekl: „Ale tobě 
ještě není osmnáct let, chlapče…“

No, nejde všechno v životě tak, jak by si člověk před-
stavoval. Vendu ty jeho sny na dlouhou dobu pustily. Voj-
na, svatba, začátky v zaměstnání… Až před rokem se na 
jednom výletu s rodinou za mohutným křovím vylouply zdi 
ještě docela pevné stavby. Poslední díl krovu se zbytky šin-
delů kryl polovinu stáje, připojené ke stavbě. Vendovi se 
rozbušilo srdce jako tehdy. Manželka už ho trochu znala  
a proti chalupaření někde na samotě vůbec nic nenamíta-
la. Takže od nového roku už je TO jejich. Zatím se tomu 
totiž nedá říkat jinak, než TO. Pár zdí a roztroušených 
trosek se začíná klubat z houštin. Venda koupil od sta-
rého zahradníka užitkovou verzi téměř vysloužilé „pé se-
dmdesátky“ a nikdy nejel s prázdnou tam ani zpátky. To-
hle pracovní volno se mu náramně hodilo. Sobota, neděle  
a k tomu volný 1. máj. Pustil se do bourání zbytku krovu. 
Nahnilé trámy padaly dolů, zbytky sena v koutech a sem 
tam nějaká sklenice či láhev. Náhle něco klaplo jinak než 
dřevo nebo kámen. Podíval se ze zdi dolů. Co to tam…? 
Sešplhal po zaklesnutém trámu, shýbne se, panečku! Bu-
bínkový revolver, sice se spráchnivělou rukojetí, ale plný 
nábojů! Vendu zas takové poklady moc nevyváděly z míry, 
dal revolver do tašky ke svačině a věnoval se dál své prá-
ci. Dařilo se, co zboural, také stačil uklidit. Kolem šesté 
sedl do auta a vyrazil zpět. No to ještě nezažil! Ujel sot-
va dvacet a silniční kontrola. Dobře, to se stane. Ujel pat-
náct kilometrů, další silniční kontrola. Pokaždé to zname-
nalo vyštrachat z tašky doklady a vysvětlovat odkud jede  
a kam. Se zatnutými zuby vydržel další kontrolu. Ujel 
přesně osmnáct kilometrů a další kontrola! To už bylo na 
Vendu moc. 

„Už jste třetí kontrola na padesáti kilometrech,“ po-
koušel se protestovat.

„Já jsem od kriminálky,“ dostal odpověď.
Venda se rezignovaně natáhl do kabiny pro tašku, aby 

ji nemusel v tom stísněném prostoru probírat, postavil ji 
na blatník před uniformovaným mužem a vytahoval dokla-
dy. Najednou uviděl hlaveň revolveru. Zmateně cosi zab-
lekotal, honem zavřel víko tašky a vysvětloval, že má do-
klady uvnitř auta. Rázem byl zpocený, jako když tahal trá-
my a křoviska na stavbě. Prošlo to. Všechno příslušník VB 
zkontroloval, v nákladovém prostoru i v kabině, ale tašky 
v ruce Vendy si nevšiml. Ten památný Enfield No. 2 dnes 
leží na polici v opravené chalupě a vzpomínka na silniční 
kontroly VB občas zazní při pohodovém grilování.

  Karel Velkoborský
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Třetí týden v září loňského roku se poprvé sešly účast-
nice kurzu v sále městské knihovny na první hodiny kres-
lení. Zakřiknuté, nejisté a v oblasti kreslení nesebevědomé.

Paní učitelka a výtvarnice Jitka Chaloupková rozda-
la velké čtvrtky, štětce a tempery. Popsala techniku i téma 
„Afričanka“ a mile se na nás usmála. Z naší strany následo-
valo dlouhé ticho a vyděšené pohledy. Nejistě jsme vzaly 
štětce do ruky a pomalými tahy jsme začaly. Na konci prv-
ní lekce jsme doslova s otevřenou pusou koukaly, co se za 
skvosty objevilo na papíře před každou z nás.

Během pár měsíců jsme vyzkoušely mnoho technik od 
vodovek, temperek a anilinek, přes tužky, uhly, voskovky 
a pastelky, až po tuš či obyčejný škrob. Naučily jsme se stí-
novat, míchat barvy, rozvrhnout si téma na čtvrtku. Postup-
ně jsme získávaly jistotu a sebevědomí, takže když Jitka po-
prvé vyslovila slovo „výstava“, naše protesty byly spíše na-
oko. Popravdě s chutí jsme se pustily do výběru obrázků  
a s velikým očekáváním plného sálu návštěvníků jsme sta-
tečně s hlavou vztyčenou dne 11. 4. 2015 v 16:00 hod. při-
vítaly v předsálí městské knihovny prvního návštěvníka na 
naší první vernisáži s názvem „Dílo vedle díla, v jednotě je 
síla“. Vernisáž byla báječná. Pravda, návštěvníků bylo po-
skrovnu. Na druhou stranu jsme se každému mohly věno-
vat, ukázat své výtvory a po očku s pýchou sledovat, jak si 
je prohlíží a hodnotí a věřit, že zrovna ten „náš“ označí za 
ten nejzdařilejší. Rády bychom všem, kteří nás osobně přišli 
podpořit a leckdy i hezky pochválit, moc poděkovaly za je-
jich čas a zájem a pro všechny ostatní máme vzkaz: „Neboj-
te se přijít podívat. Ať už na výstavu či na jednotlivé lekce, 
které se konají každou středu od půl sedmé. Všichni jste ví-
táni. Ženy, muži, děti, studenti či babičky i dědečkové. Ne-
bojte se.“ My jsme se také nebály ukázat svá díla. Vše si mů-
žete v klidu prohlédnout až do 29. 5. 2015 v předsálí měst-
ské knihovny.

Velké díky patří především naší skvělé učitelce kresle-
ní, paní Jitce Chaloupkové, za její čas, cenné rady, slova 

Dílo vedle díla, v jednotě je síla

útěchy i chvály. Za její nadhled i smích a za skvělou par-
tu báječných lidí, které svým přístupem spojila v jeden ce-
lek. Druhé díky patří děvčatům z knihovny, paní Jarmi-
le Poupové a Mileně Linhartové, které neustále zlepšují  
a zvyšují úroveň poskytnutých služeb knihovny jako takové, 
ale především umožňují příjemná setkávání široké veřejnos-
ti při nejrůznějších akcích, kurzech či besedách. Děkujeme.

Pokud Vás toto téma zajímá, navštivte „Malování pro 
radost v Nýrsku“ také na facebooku. A na závěr ještě jed-
na informace: Městská knihovna v Nýrsku na červen při-
pravuje také výstavu malých dětí, které navštěvují stejný 
kurz každé úterý od pěti hodin. 

Kolektiv kurzu Kreslení pro radost

Účastnice kurzu Kreslení pro radost.
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Na zahradě školy mají nově
i pyramidu s lezeckou stěnou

„Paráda, prima!“ To jsou první nadšené reakce dětí. Díky 
velmi štědrému sponzorskému daru mohly školní zahradu  
u Základní školy v Komenského ulici čp. 388 v Nýrsku zapl-
nit houpačky, tabule, dvojhrazdí, koš na basketbal, pyramida  
s lezeckou stěnou, hrazdami a lezeckou sítí. Slavnostní 
„zatěžkávací zkouška“ – hry, soutěže s odměnami – pro-
běhla v týdnu od 20. dubna. Ale zahrada nebude využívá-
na pouze v odpoledních hodinách dětmi z družiny. Nain-
stalované tabule určitě využijí paní učitelky při výuce na-
příklad prvouky a přírodovědy.

Lze předpokládat, že v uzavřeném areálu budou všech-
na zařízení dlouho rozdávat radost, ale i sloužit výuce  
a rozvoji motorických dovedností dalších dětí navštěvují-
cích naši školu.                  Mgr.  Ivan Pavlík, ředitel školy

Dětské hřiště slavnostně otevřeli ředitel školy Mgr. Ivan Pavlík  
a Alexander Göndör.Nové hřiště.

Z NÝRSKÝCH ŠKOL
Základní škola a Mateřská škola Nýrsko, Komenského ul.

Základní umělecká škola Nýrsko 

Zápis je už za dveřmi
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 studiu pro děti od 6 let. Žáci 
během studia získají základy společenského, klasického 

a moderního tance. Výtvarný obor – výuka v příprav-
ném a základním studiu od 6 let. Výuka je organizována 
ve dvou skupinách základního studia. Studium je zamě-
řeno na výrobu keramiky, kresbu, grafiku, malbu a deko-
rativní 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
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Maškarní v roce 2003 a současná interní vedoucí Martina Jiříková; 
nynější vedoucí malých gymnastek v roce 2003 Lenka Bednářová.                     

Markéta Štochlová (nyní vedoucí logopedie) jako tehdejší vedoucí pří-
městského tábora a studentka.                                

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE

Dům dětí včera a dnes
Čas od času nastane chvíle, kdy 

je třeba se zastavit a ohlédnout se 
zpátky. Protože v letošním roce 
končí patnáctý rok, kdy pracuji 
jako ředitelka DDM Nýrsko, tak 

je teď ten správný okamžik.
DDM Nýrsko byl v Nýrsku založen v roce 1988, tenkrát 

to byl ještě Dům pionýrů v Nýrsku. Po organizačních změ-
nách i změnách sídla organizace se dům dětí a mládeže pře-
sunul do prostor bývalé školní družiny v budově školní jídel-
ny. Tam jsem začala pracovat i já. Podmínky pro práci vol-
nočasového střediska v klubovnách nad školní jídelnou ne-
byly ideální. Pro sportovní činnosti byly využívány tělocvič-
ny v celém městě. Přesun žáků byl časově náročný, usklad-
nění pomůcek problematické. Přesto mám na tuto dobu vel-
mi krásné vzpomínky. Výsledky činnosti u této práce nejsou 
měřitelné žádným obvyklým způsobem. Na kladné odezvy 
se čeká roky a pro mě je nejzásadnější poznatek, že se do 
domu dětí a mládeže vracejí tehdejší žáci a pokračují ve vol-
nočasových aktivitách na pozicích vedoucích. 

která si předškolní a mimoškolní pedagogiku zvolila jako 
svoji odbornost a dnes ještě dále studuje. Časem se připo-
jili mnozí další tehdejší žáci – Jarda Bečka, Jan Polomis 
– florbalisté, pro které bude florbal zálibou na celý život.

Velmi úsměvné jsou vzpomínky na klubové aktivity. 
Do klubu „Sluníčko“ docházejí děti ve věku dvou let. Vy-
střídalo se jich nespočet, z malinkých prcků vyrostli klu-
ci a holky, které v kroužcích DDM vídám denně. A opět 
za všechny budu některé jmenovat – Michaela Strnadová, 
Mirka Sloupová, Eva Fialová – to jsou dnes slečny, které 
začínaly v DDM jako malá batolata. Tyto dívky v součas-
nosti patří mezi nejstarší mažoretky a už nyní se pod vede-
ním paní Koryťákové připravují na svůj první tábor, kde 
budou pracovat jako instruktorky. Třeba v budoucnu také 
posílí řady pedagogů. Za kluky jmenuji Aloise Pöschla, 
který je do dnes zapálený plastikový modelář.

Co říci závěrem? Účastníků zájmových aktivit, kteří pro-
šli domem dětí a mládeže, jsou dnes stovky. Podmínky pro 
zájmové vzdělávání se v Nýrsku v průběhu patnácti let vel-
mi změnily a mě těší, že k lepšímu. Časem výrazně vzrost-
la i kvalita výsledků vzdělávání a obliba zařízení na veřej-
nosti. Jistě se za tu dlouhou dobu stala i řada chyb, ale kla-
dy převažují. V současné době působí dům dětí a mládeže 
v prostorách bývalého kulturního domu a svoji nabídku za-
měřuje na všechny obyvatele Nýrska a okolí. Volný čas zde 
tráví celé rodiny. A mě těší, že stále mohu být při tom.

Ostatní fotky, videa i aktuální informace z dění v DDM 
Nýrsko najdete na https://www.facebook.com/ddmnyrsko.                           

                                   Bc. Pavlína Karlovská, ředitelka

Nejmladším dětem, které ve školním roce 2000/2001 
docházely do zájmových kroužků, bylo pět let. Dnes jsou 
to dvacetiletí mladí lidé. Je velmi příjemné se s tehdejší-
mi předškoláky pravidelně potkávat i dnes. Řada jich pra-
cuje jako moji současní kolegové na pozici interních a ex-
terních pracovníků DDM. Svoje dovednosti předávají dal-
ší generaci. Za všechny mohu jmenovat například Lenku 
Bednářovou – v současnosti vedoucí kroužku sportovní 
gymnastiky, Martinu Jiříkovou – nyní interní pracovnice 
– vedoucí kroužků keramiky, mažoretek a flétniček. Po-
tkávám se s Markétou Štochlovou, která v minulosti vedla 
letní tábory a dnes pracuje jako kvalifikovaná logopedka. 
Jako vedoucí letních aktivit pracuje i Michaela Hošková, 
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Padesát čtyři mažoretek a jejich rodinní příslušníci tvoří velké delega-
ce, které bezvadně propagují naše město.                                 

Ametyst si vysoutěžil 
postup

Zažili jste ten pocit, když stojíte před lidmi, kteří roz-
hodují o tom, jestli se vám vyplní momentální sny a tou-
hy? Držíte se za ruce, oči zavřené, srdce vám tluče a na-
jednou se z mikrofonu ozve, že to vyšlo? Že se sny vypl-
nily? Děvčata z Ametystu to zažila a postoupila na mezi-
národní festival „Děti fitness aneb sportem proti drogám“ 
do pražské Lucerny, který se bude konat 24. 5. a ze semifi-
nálového kola přivezla dvě zlaté, tři stříbrné, tři bronzové  
a dvě bramborové medaile. 

Úžasné také je, jak se lidé z Nýrska a okolí v jeden oka-
mžik semknou a nadchnou pro jednu věc – a to podpo-
řit vlastní dítě v něčem, co ho baví. Za to Vám rodiče pat-
ří velké dík...                                    Mgr. Eva Koryťáková

Děti na fotografii už nepatří mezi nejmladší. Najdou se na ní tehdejší 
malá „Sluníčka“? 

INZERCE
Přijďte s námi oslavit 

roční výročí
V červenci to bude rok, co se v domě čp. 66 v uli-

ci Prap. Veitla v Nýrsku otevřela poradna kineziolo-
gie a kadeřnictví. Současně s námi bude slavit i kos-
metický salon, který tam působí 3 roky. Každý může 
nahlédnout do salonu, kde se pečuje o vnější krásu, 
podívat se na ceník a zjistit si rozsah služeb. 

Dále tu bude možnost se podívat do poradny, kde 
se pečuje o vnitřní krásu, štěstí a klid člověka. Na-
víc bude i ukázka, jak probíhá „odblok“ osoby, kte-
rá si přišla vyřešit svůj problém. První ukázka bude 
v 15:00 a druhá v 17:00 hodin. 

Slavný den otevřených dveří vychází na čtvrtek 
11. 6. 2015 mezi 14:00 a 18:00 hod.

Občerstvení zajištěno. Prosíme, přijďte jej pomo-
ci sníst. 

Těšíme se na Vás.
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Interiér kostela na dobových fotografiích.

Kostel sv. Tomáše.

Akademický malíř prof. Ferdinand Staeger se narodil  
3. 3. 1880 v Třebíči v německé rodině. Jeho rodný dům se 
nachází na ulici Smila Osovského. Snad díky tomu, že vět-
šinu života prožil mimo svou rodnou zem, je tento malíř ve 
své vlasti velmi málo známý.

Od svých čtrnácti let se vzdělával na textilní odborné 
návrhářské škole v Brně. Odtud přešel na Uměleckoprů-
myslovou školu do Prahy. Zde významně ovlivnili jeho 
další vývoj profesoři E. K. Liška a J. B. Šikander. Prahu 
miloval, romantická zákoutí staré Prahy měla na jeho tvor-
bu významný vliv. Stala se námětem jeho raných kreseb  
a obrazů.

Během svého života namaloval tento malíř velké množ-
ství děl. Zabýval se technikou leptu, kterou užíval nejčas-
těji, akvarelem i olejomalbou. Ilustroval časopis „Švanda 
dudák“ a literární díla některých našich významných auto-
rů např. „Malostranské povídky“ od Jana Nerudy nebo ně-
které básně od Jaroslava Vrchlického.

V roce 1907 přijel na pozvání knížete Viléma Hohen-
zollernského do Nýrska, kde zhotovil fresky v kostele  
sv. Tomáše. Jedná se o jedno z jeho největších děl. Celou 
práci dokončil o rok později. Staeger Nýrsko znal, přátelil 
se s Hansem Watzlikem.

Zapomenutý autor fresek v kostele

Poté, co dokončil své dílo v Nýrsku, odešel do Bavor-
ska. Mnichov byl tehdejším velmi významným centrem 
německého výtvarného dění. Zde vznikla nejpodstatněj-
ší část jeho díla. Ferdinand Staeger se postupně vypraco-
val mezi významné německé malíře. Stejně jako v Praze 
ilustroval soudobá literární díla německých básníků. Jako 
profesor vyučoval na akademii v Mnichově. Jeho obrazy 
byly vystavovány a velice dobře hodnoceny i mimo Ně-
mecko. 

Po první světové válce ilustroval Ferdinand Staeger li-
terární díla Adalbetra Stiftera, Eduarda Mörika, Josepha 
von Eichendorffa a jiných.

Přesto, chceme-li pravdivě hodnotit celkovou jeho tvor-
bu, musíme konstatovat, že má i svou zápornou stranu. Ve 
třicátých letech se Staeger významně zapojil mezi umělce 
tvořící mýtický realismus. Tento směr podporoval vznika-
jící nacistickou pseudogermánskou kulturu. 

V roce 1945 se z nálety zničeného Mnichova přestě-
hoval do Pernzbergu. Jeho posledním bydlištěm se stal po 
smrti jeho manželky v r. 1958 Waldkrainburg. Zde zemřel 
v požehnaném věku 96 let 11. 9. 1976.

Přesto, že většinu života strávil v Bavorsku, se poměrně 
často vracel do své rodné vlasti. Ve třicátých letech dokon-
ce uvažoval o trvalém návratu. V letech 1932 a 1933 trávil 
léto u vladislavského faráře, konzistorního rady a bývalé-
ho poslance P. Arnošta Tvarůžka ve Vladislavi a v Třebíči. 
Během tohoto pobytu namaloval řadu obrazů, které od něj 
P. A. Tvarůžek koupil. Ten je později vydal svým nákla-
dem jako pohlednice. Přesto v jeho rodném městě nenajde-
me jediné jeho vystavené dílo. Autoportrét, který věnoval 
ZMM v Třebíči je uložen kdesi v depozitáři. Jeho obrazy 
zdobí celou řadu prestižních převážně německých galerií. 
O významu jeho celoživotního díla svědčí například i to, 
že jej osobně v jeho ateliéru ve Waldkrainburgu navštívila 
při své oficiální návštěvě Německa britská královna Alžbě-
ta II.                                                                      IC Nýrsko
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VÍTÁNÍ NOVÝCH OBČÁNKŮ (16. dubna)

Vojtěch Lažánek

Jan Burghauser

Jan KohoutEliška Miškovičová

Jiří Soušek

Antonín Opluštil

Jakub Pašek

Jakub Souček             Foto 8 x Martina Korbelová
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PROMĚNY MĚSTA

Křižíkova ulice a dům čp. 160 dříve a nyní.

 noviny
Informační měsíčník města. Vydalo město Nýrsko, Ná-
městí 122, Nýrsko. Číslo 5. Ročník: XLII. 
E-mail pro zasílání příspěvků: nyrskenoviny@gmail.com.
Inzeráty přijímá Mgr. Ladislav Janoušek – městský úřad, 
tel.: 376 555 611. 
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.

Příležitost, jak zvýšit uplatnitelnost na trhu práce, zís-
kat nové kontakty či rovnou zaměstnání, nabízí aktuál-
ně realizované projekty „Stáže pro mladé zájemce o za-
městnání 2“ a „Stáže ve firmách – vzdělávání praxí 2“, 
které zprostředkovávají stáže u soukromých firem pů-
sobících na českém trhu. Poskytovatelům stáže jsou po 
ukončení propláceny předem stanovené náklady!

Prostřednictvím stáží, které trvají v průměru dva až 
čtyři měsíce, má zaměstnavatel možnost vyzkoušet si 
potenciálního zaměstnance, a pokud se stážista osvědčí, 
může s ním firma po skončení stáže navázat další spolu-
práci. Poskytovateli jsou za realizaci stáže hrazeny ná-
klady zahrnující práci mentora, náklady spojené s admi-
nistrací stáže, opotřebení majetku a podobně. V nabídce 
stáží naleznete desítky oborů, výběr je tedy opravdu ši-
roký, stážovat lze například pozice sociálního pracovní-
ka, specialisty marketingu, účetní, zahradníka nebo ka-
deřnice, ale i veterinárního lékaře či soustružníka kovů.

Studentům posledních a předposledních ročníků je ur-
čen projekt „Stáže pro mladé 2“, kde si zájemci vybíra-
jí stáže dle zaměření svého studia. Za každou odstážova-
nou hodinu získává stážista finanční příspěvek a v rám-
ci každé stáže absolvuje individuální konzultaci s odbor-
ným lektorem, který prakticky poradí v oblasti kariérní-
ho rozvoje. Informace o aktuální nabídce stáží a pravi-
dlech projektu naleznete na www.stazepromlade.cz.

Projekt „Stáže ve firmách 2“ je určen nejen pro neza-
městnané absolventy a rodiče na nebo po rodičovské do-
volené, ale také například pro osoby nezaměstnané déle 
než tři měsíce a osoby starší 40 let. Stáž je dalším vzdě-
láváním, stážista tedy nemá nárok na mzdu, nicméně 
účastí v projektu není ovlivněno pobírání podpory v ne-
zaměstnanosti a stážistům je v průběhu stáže propláceno 
stravné, cestovné, případně ubytování v místě stáže. Po-
drobné informace o fungování projektu včetně aktuál- 
ní nabídky stáží naleznete na www.stazevefirmach.cz. 

V rámci Plzeňského kraje můžete navštívit regionální 
kancelář na adrese: Nerudova 35, Plzeň, kde se můžete 
informovat o možnosti podpořit či rozšířit své uplatnění 
v rámci jednoho ze stážových projektů.

Realizátorem obou projektů je Fond dalšího vzdělá-
vání, příspěvková organizace Ministerstva práce a soci-
álních věcí.

Mgr. Lukáš Kadlec, regionální konzultant

Fond dalšího vzdělávání
Regionální kancelář Plzeňského kraje
Kancelář: Nerudova 35, 301 00 Plzeň
Sídlo: Na Maninách 20, 170 00 Praha 7

Stáže pomůžou studentům 
i nezaměstnaným 

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



KULTURNÍ AKCE
Turistické informační a kulturní centrum města 

telefon: 376 571 616, e-mail: ic@mestonyrsko, 
www.sumavanet.cz/icnyrsko

Otevírací doba 
Po – Pá: 10:00 – 12:00, 13:00 – 16:00 hod.

Ve společenském sále městské knihovny
Do 29. 5. – „Dílo vedle díla, v jednotě je síla“ – výstava 
prací z kurzu „Malování pro radost“.
14. 5. od 18:00 hod. – „Z Normandie přes Ardeny až 
k nám“. Foto – video – show Ing. Bohuslava Balcara  
o osvobození 1945.

V Muzeu Královského hvozdu
Do 20. 9. – Výstava „Stopy války“ – o průběhu a konci 
2. světové války v Nýrsku a okolí.

V KD-DDM
20. 5. od 15:00 hod. – Blešák.

22. 5. od 19:00 hod. – „Příběh jednoho hradu“ – divadel-
ní představení I. Vyskočila – divadelní komedie, která po-
těší oko i duši diváka, který představení zhlédne jen kout-
kem oka – Pořádá MěK.
30. 5. – Den dětí s minimuzikálem „Malované písničky“: 
Petr Mikeška (loňský držitel Thalie) a Veronika Beranová.

Sport a turistika
9. 5. v 9:00 hod. – Odjezd na cyklovýlet „Za viklanem na 
Babylon“.
23. 5. v 9:00 hod. – Odjezd na cyklovýlet „Na Kamýc-
kou skálu“.

Lesní divadlo 
9. 5. – „Náš dům zní smíchem“ – představení ochotníků 
z Nýrska.
24. 5. – „Deskový statek“ – představení ochotníků z Plánice.

Připravujeme 
5. 6. od 16:30 hod. –  „Netradiční čtení“ – čtení pro děti 
s výtvarnou dílnou.
7. 6. – Den turistiky.

V dubnovém čísle Nýrských novin jsme Vás infor-
movali o nejbližších akcích, které se konají v rámci 2015  
Plzeň – Evropské hlavní město kultury. Nyní Vás pozve-
me na další program.

Pokračuje sezona nového cirkusu: mladý italský cir-
kus MagdaClan a jeho představení Sonnet for a Clown 
(13. a 15. – 18. 5.), na kterém spolupracoval režisér Petr 
Forman, předvede vystoupení nabité energií, silný příběh 
protkaný důmyslnými akrobatickými kousky a intimními 
gesty. Bêtes de Foire na plovárně v Hradišti (14. – 19. 6. 
a 24. 6. – 28. 6.) přinesou vizuální i zvukové prožitky, ale 
také čisté emoce jako strach či smích. 

Plzeňská nabídka kulturních akcí 

Na konci května nabídne romský festival Khamoro vý-
tvarné a taneční workshopy, výrobu šperků, základy rom-
ských dějin či jazyka, divadelní představení poukazující 
na problémy, se kterými se Romové vypořádávají. Poslá-

ním festivalu je uká-
zat bohatství a různo-
rodost romské kultury 
a tradic. 

Celoroční Japan Fest seznámí Plzeň s vrcholnou japon-
skou kulturou: divadlo, koncerty, filmy, výtvarné výstavy 
a výstava bonsají a suiseki, současné japonské kaligra-
fie atd. Vrcholem bude vystoupení předního japonského 
symfonického orchestru Kyoto Symphony Orchestra 3. 6.  
v Měšťanské besedě.

Prostor v programu města kultury mají i senioři. Soko-
lové z celé republiky nacvičili moderní choreografii na au-
torskou skladbu „Nejsem sám“, kterou uvedou ve světové 
premiéře na Zimním stadionu v Plzni 27. 6. 

Vstupenky na akce lze zakoupit v síti Plzeňská vstu-
penka v Plzni  a na třiceti místech v regionu (seznam míst 
na webu plzen2015.cz ).                              Mirka Reifová

Využijte služeb průvodců
Chcete v Nýrsku jezdit na horském nebo trekovém kole? 

Chcete lépe poznat Šumavu v okolí Nýrska? Využijte 
služeb průvodce na kole i průvodce pěšky po Šumavě! 

Další informace a kontakty v informačním centru.


