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ŽIJÍ MEZI NÁMI:

Členové Českého svazu zahrádkářů

Je krásné počasí, sluníčko svítí, „zmrzlíci“ jsou již za námi a na zahrádkách kolem domků je vidět stále více a více
ohnutých zad, skloněných nad půdou, sázejících květiny a zeleninu nebo osazujících své truhlíčky do oken. Co je to
za lidi, kteří věnují tolik volného času pro tu pozdější krásu rozkvetlých zahrad? Abych se dozvěděla více, domluvila
jsem si schůzku s několika členy Českého svazu zahrádkářů v jejich útulné klubovně.
Jaké byly začátky Vaší organizace?
Naše organizace byla založena vlastně již v polovině minulého století. V sálu hotelu Radnice se dne 1.2.1948 sešlo 26
členů nově vytvořené Jednoty zahrádkářů. Předsedou se stal pan Josef Karlíček. Hlavním zájmem se stalo
ovocnářství. Za pouhý rok byl počet členů dvojnásobný. V roce 1949 zakoupili pojízdnou stříkačku a začali
s výrobou drtiče a lisu na přípravu ovocných šťáv. Zorganizovali výstavu vlastních výpěstků - ovoce, zeleniny a
květin. Tyto přehlídky činnosti pořádáme dodnes vždy v říjnu. Naši členové se již v této době účastnili kurzů
ovocnářství, aby rozšířili své znalosti. V roce 1958 byla Jednota zahrádkářů změněna na Český svaz zahrádkářů, ale
náplň činnosti zůstala zachována. V roce 1959 založili ovocnou školku. Výpěstky ovoce a zeleniny dodávali také
dětem do školní jídelny pro zpestření jejich stravy. V roce 1978 byla založena zahrádkářská kolonie Ostrov u Bystřice
nad Úhlavou, která funguje dodnes.
Máte budovu v krásném prostředí, jaké je její využití ?
Od roku 1952 je moštování tradičně vždy v úterý a ve
čtvrtek ( vlastně až do dnešních dnů toto dodržujeme ),
nejprve v sokolovně, pak v domě č.p.175. Protože i tyto
prostory nebyly právě vyhovující, rozhodli jsme se postavit
si svépomocí moštárnu novou, kde bychom měli zázemí pro
naši činnost, mohli se zde scházet. Stavba byla zahájena
v roce 1984 a již v roce 1986 jsme se mohli pochlubit s tím,
že je hotovo. Každý podzim v těchto prostorách vylisujeme
úrodu jablíček nejen našich členů,ale i zájemců z řad široké
veřejnosti. Kromě toho zde máme také místnost pro
příležitostné setkávání našich členů.
To vypadá, že neznáte nic jiného než práci na
zahradách?
To samozřejmě ne. Odpočinek po práci je důležitý. Proto
jsme se již v roce 1951 vypravili na první společný výlet na hrad Švihov a zároveň navštívili i moštárnu tamního
zahrádkářského spolku, abychom načerpali zkušenosti jiných kolegů. Po krásách naší vlasti cestujeme stále.
Navštěvujeme hrady a zámky a samozřejmě nezapomínáme na výstavy s tématikou nám tak blízkou – Zahrada Čech
v Litoměřicích, Hobby v Českých Budějovicích, Flora Olomouc a podobně. Máme partu velmi dobrých kamarádů –
pořádáme a účastníme se spolu cyklistických i pěších výletů například na vrchol Ostrý, slavíme společně narozeniny
jednotlivých členů nebo si rádi jen tak posedíme a popovídáme. Zároveň se účastníme různých přednášek o pěstování
rostlin, pořádáme výstavy výpěstků a od roku 1965 také
každoroční velmi oblíbený zahrádkářský ples. Každý náš
člen je ochoten dle svých možností pomoci tomu druhému
svou radou a zkušeností. To je také jedním z důvodů
členství v našem sdružení. Je škoda, že si toto neuvědomují
i ti mladší lidé, kteří sice zahrádku vlastní a rádi na ní
pracují, ale neradi se sdružují v jakékoli organizaci. Naše
členská základna bohužel postupně stárne. Snad se to časem
lidé uvědomí a přijdou mezi nás. Je zřejmě, že naše jednota
funguje dobře, jinak by v roce 2006 předseda pan Miroslav
Černý nemohl obdržet vyznamenání 3.stupně. Letos byla
také oceněna paní Naděžda Pellerová za svou dlouholetou
obětavou činnost.
Děkuji za povídání paní Naděždě Pellerové, Miroslavu
Černému, Jaroslavu Aichingerovi a Jiřímu Malému.
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Informace z radnice
Městský úřad Nýrsko, Náměstí 122, 340 22 Nýrsko; tel.: 376 377 811, fax: 376 571 959, e-mail: info@mestonyrsko.cz
úřední hodiny:
pondělí a středa 8:00 – 17:00 hod., úterý 8:00 – 15:00 hod., čtvrtek 12:00 – 15:00 hod., pátek 8:00 – 14:30 hod.

Lednová větrná kalamita v Městských lesích
V lednu 2007 způsobila větrná smršť značné škody
v lesích Města Nýrska. Dle odhadů bylo větrem vyvráceno
a poškozeno celkem 6 000 m3 dřevní hmoty a bylo
poničeno oplocení lesních dřevin.Výše poškození
představuje dva a půl roční plánovanou těžbu.
Bezprostředně po větru byly zprůjezdněny lesní cesty a
neodkladně zajištěny kapacity na zpracování dřeva a jeho
odbyt. V současné době je zpracování kalamity a
odstraňování jejích následků před dokončením. Dosud
bylo zpracováno celkem 5 820 m3 dřeva a zbývají již
jen jednotlivé vývraty v některých částech lesa, které
budou využity jako lapače proti škůdcům – kůrovci.
Na zpracování se podílely těžební firmy Lesní společnosti
Plasy, a.s. a Jihozápadní dřevařská, a.s. s těžební
mechanizací. Kalamitu zpracovali i místní soukromé firmy a drobní živnostníci.
Díky rychlému jednání lesního personálu a rychlému postupu zpracování dřevní hmoty byla větší část dřeva
prodána v I. čtvrtletí za příznivé ceny, což přineslo městu vyšší tržby a zmírnily se tím ekonomické dopady
na větrem poničené dřevo. Pro urychlené vyklízení vytěžených ploch od klestu a jako prevence proti škůdcům
byla využita mechanizace pro drcení větví a jejich zapracování do půdy na ploše 3,75 ha. V zájmu čistoty lesa
v oblastech větší návštěvnosti byl proveden v lese za kasárny a nad drůbežárnou úklid větví a těžebních zbytků
jejich vyvezením z plochy cca 10 ha . Klest byl následně zeštěpkován a odvozen ke spálení do teplárny v Plzni.
Zpracováním kalamity vzniklo v lesích Města Nýrska celkem 5,41 ha ploch k zalesnění. Lesní kalamitou byla
postižena větší část republiky a je předpoklad, že pro příští roky bude nedostatek sazenic a zvýší se jejich cena
Proto bylo díky urychlené přípravě ploch a zajištění sadebního materiálu již provedeno zalesnění kalamitou
vzniklých ploch na výměře
3,13 ha. Bylo vysázeno cca 33.000 ks sazenic, převážně listnatých
hlubokokořenících dřevin (buk) za účelem zpevnění lesa do budoucna. Pro urychlení zpracování kalamity byla
využita v plné míře mechanizace, a to i v době nepříznivého počasí. Na některých místech proto vznikly
v lesních porostech hluboké koleje. Ty byly následně urovnány mechanizací.
Pro dokončení likvidace následků lesní kalamity musí být ještě do konce roku provedena oprava starého
oplocení, výstavba nového oplocení kultur o celkové délce cca 4 000 m. Bude rovněž provedena oprava lesních
cest v místech poničených při odvozu dřeva.
Ing. Jan Švojgr, lesní odborný hospodář pro Městské lesy

Provoz koupaliště v letošní sezóně
I v letošním roce je připraven k využití pro občany a návštěvníky Nýrska areál koupaliště. Do potřebných
drobných úprav před zahájením sezony byla investována částka cca 60 tisíc Kč. Jednalo se o opravy dna bazénu
a ploch v těsném okolí bazénů, obnovy nátěrů, terénní úpravy, překontrolování filtračního zařízení apod.
Zahájení provozu je naplánováno na počátek měsíce června ( v případě příznivého počasí již od 5.června). O
provoz koupaliště se bude starat stejně jako v loňském roce sl.Veronika Homolková a odborný dozor bude
zajišťovat p. Hana Širajová. O bezpečnost návštěvníků se postarají 4 plavčíci a 2 studentky budou prodávat
vstupenky. Kvalitu vody bude sledovat Centrum laboratoří Klatovy. I letos je zajištěno pro návštěvníky
občerstvení v kiosku přímo v areálu koupaliště. Také v tomto roce je zavedena nová možnost vstupného, a to
měsíční permanentka jak pro dospělé, tak i zlevněná pro děti, studenty a invalidní spoluobčany. V následující
tabulce jsou uvedeny různé možnosti vstupného.
denní – dospělí
24,- Kč
denní – děti, studenti, invalidé
12,- Kč
měsíční permanentka – dospělí
170,- Kč
měsíční permanentka – děti, studenti, invalidé
90,- Kč
sezónní permanentka – dospělí
320,- Kč
sezónní permanentka - děti, studenti, invalidé
160,- Kč
Z. Holý, ředitel TSM Nýrska

Posledním krokem rekonstrukce Klostermannovy ulice bylo
vysázení nové zeleně namísto starých a neudržovaných ovocných
stromů. Kdo se zatím tímto směrem nevydal, může si výsledek
prohlédnout na fotografii. O zeleň se ale zajímal někdo tak rychle,
že již první noc zcizil několik čerstvě vysázených keříků.

Technické služby města Nýrska vždy v 1. týdnu každého
měsíce v sezoně umisťují k zahrádkám v Bystřici kontejner. Je
určen pro ukládání biologického odpadu (tráva, drobné větve
atd.) Jaká je skutečnost, ukazuje fotografie vlevo. Do
kontejneru jsou ukládány plasty, pneumatiky, velkoobjemový
komunální odpad a další. K ukládání tohoto odpadu jsou
určeny kontejnery ve sběrném dvoře Strážovská ul.

Jarní závod psů
Dne 28.4.2007 se konal v místním kynologickém klubu Jarní závod psů, kde se soutěžilo ve čtyřech kategoriích ZM, ZVV 1, ZVV 2 a IPO 3. Pro všechny kategorie byly stejné úkoly, a to pachové práce, poslušnost a obrana.
Pachové práce se prováděly v okolí KK Nýrsko na travnatém povrchu, poslušnost a obrana se prováděly v areálu
KK . Zúčastnilo se celkem 13 závodníků z celého Plzeňského kraje.
Výsledky: - kategorie ZM - 1. místo - Altman Jiří ml. a pes Bak z KK Nýrsko - 140 bodů
- 2. místo - Augustin Patrik a fena Darka z KK Plzeň-Doubravka - 139 bodů
- 3. místo - Altman Jiří st. a pes Luck z KK Nýrsko - 134 bodů
- kategorie ZVV 1 - 1. místo - Augustinová Martina a pes Bugg z KK Plzeň- Doubravka - 271 bodů
- 2. místo - Hladík Jiří a pes Kern z KK Nýrsko - 266 bodů
- 3. místo - Česáková Hana a pes Beret z KK Klatovy - 260 bodů
- kategorie ZVV 2 - 1. místo - Matoušková Vladimíra a pes Qvint z KK Nýrsko – 265 bodů
- 2. místo – Zahutová Danuše a pes Boris z KK Nýrsko - 250 bodů
- 3. místo – Buresch Stanislav a pes Uran z KK Klatovy - 182 bodů
- kategorie IPO 3 - v této kategorii závodila pouze jedna účastnice Havlová Kateřina a fena Kaja
z KK Horní Bříza, která dosáhla 258 bodů
Putovní pohár získalo družstvo z KK Nýrsko ve složení Hladík Jiří, Zahutová Danuše a Matoušková Vladimíra.
Celé závody proběhly za pěkného počasí. Děkujeme touto cestou všem sponzorům, především firmě Acana
s.r.o., která věnovala věcné ceny pro závodníky.
-kk-

Tato akce je spolufinancována Plzeňským krajem a Evropskou unií v rámci Společného regionálního operačního programu – grantové schéma
„Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji“.

Vážení občané mikroregionu Úhlava,
obce sdružené v mikroregionu Úhlava jsou jedněmi z dalších obcí v České republice, které se rozhodly zapojit do
procesu komunitního plánování sociálních služeb. Komunitní plánování je proces diskusí a vyjednávání o podobě
systému a organizace sociálních služeb mezi zainteresovanými stranami. Je to metoda založená na principech
spolupráce, komunikace a aktivního přístupu mezi obcí a jejími představiteli, realizátory služeb (tj. veřejný sektor,
podnikatelé, neziskové organizace a občanské iniciativy) a občany.
Každý z nás se může dostat do situace, kterou sám nezvládne a kdy bude potřebovat pomoc v podobě využití
některého typu sociálních služeb. Dobrovolný svazek obcí Úhlava se rozhodl, nejen těm, kteří naši pomoc již
potřebují, ale i těm, kteří ji mohou potřebovat v budoucnu, zvýšit kvalitu a dostupnost sociálních služeb.
Uvědomujeme si nutnost systémového přístupu k řešení problematiky poskytování sociálních služeb. Proto jsme
přistoupili k tvorbě komunitního plánu. Předpokládáme, že tento základní dokument se stane nástrojem pro získávání
dotačních prostředků, o které budeme usilovat. Věříme, že se nám podaří navázat na předchozí období, ve kterém
jsme získali dotace od Krajského úřadu Plzeňského kraje.
Komunitní plán mikroregionu Úhlava je již zpracován, ale současně je možné další vytváření spolupráce formou
dojednávání, zlepšování a hledání potřebných služeb. Tyto formy jsou nástroji pro zlepšení kvality života v
mikroregionu.
Věřím, že se najdou nejen ti, kteří jsou závislí na potřebách sociálních služeb, ale i ti, kteří se „jen“ chtějí zapojit do
zlepšování života v našem městě a budou ochotni podílet se na zpracování komunitního plánu sociálních služeb.
Předem jim velmi děkuji. Také děkuji všem, kteří se podíleli na zpracování současného komunitního plánu sociálních
služeb mikroregionu a přeji jim mnoho vytrvalosti při jeho uskutečňování.
Jana Pohanková, manažerka projektu KPSS, Odbor sociální a zdravotní, MÚ Nýrsko

Co se děje v DDM ?
V DDM školní rok pomalu končí. Jen krátce chceme informovat o akcích, které jsme připravili v květnu, a zveme
děti na prázdniny !
Dům dětí a mládeže Nýrsko pořádá dvakrát ročně zájezdy za kulturou, a to do plzeňského Komorního divadla a do
pražských divadel. Naposledy jsme 5. května navštívili palác Hybernia a shlédli muzikál Golem. O představení byl
nebývalý zájem, takže týden po vyvěšení plakátů byl zájezd vyprodán. Ale protože jsme počítali s menším
autobusem, vstupenky jsme doobjednali a nakonec jelo 42 zájemců. Představení se všem líbilo, v obsazení jsme viděli
například Petra Koláře, Martina Poštu a další. Palác Hybernia měl ale i zápory - špatné ozvučení, klimatizaci a
sezení. Pohodlí a příjemnou cestu jsme si však užili v autobuse ČSAD Plzeň, se kterými jezdíme pravidelně a s jejichž
službami jsme spokojeni.
Na podzim nás čeká divadelní představení v Komorním divadle v Plzni a na jaro je už naplánován muzikál Angelika,
takže tímto zveme své stálé ale i nové příznivce, aby společně s námi prožili další hezké kulturní zážitky.
Jitka Ďurišová
Divadelní festival „ V zahradě „
Dne 23. 5. 2007 DDM se pořádal festival. Zúčastnily se ho děti ze základních škol a školních družin a děti z DDM
Nýrsko. Jednalo se o ZŠ Komenského ulice, ZŠ Školní ulice, ZŠ Dešenice. Školní družina Nýrsko Komenského
předvedla pohádku „ O devíti kuřátkách „.Školní družina Nýrsko Školní předvedla představení „ Cirkus Školák „.
Děvčata ze zájmového kroužku aerobik zacvičila dvě sestavy.
Děti z dešenické základní školy předvedly také svůj „ Cirkus „.
Dívky z kroužku Pon- pon zacvičily úvodní sestavu. Dvě
pohádky předvedl dramatický kroužek DDM „ Pojďte s námi do
pohádky „ a o sympatický závěr se postaraly pohádkové postavy
ze školní družiny ZŠ Školní ulice, které si pro návštěvníky
připravily zábavné soutěže.
Na festivalu jsme oslovili Míšu Hoškovou a Simču Krákorovou
a zeptali jsme se jich, jak se jim divadelní odpoledne líbilo. Míša
: Odpoledne se mi velice líbilo a nejvíc mě zaujala pohádka „ O
devíti kuřátkách „ . Simča : I mě se odpoledne líbilo a mým
favoritem byly roztleskávačky.
- zapsal zájmový kroužek „ Reportér „

Posíláme pozdrav od nejmenších dětí z klubu " Sluníčko " s přáním hezkého léta všem čtenářům.

Vítání občánků 17. 5. 2007
Ve čtvrtek 17.května zástupci našeho města opět mezi námi přivítali nové občánky. Tentokrát nejen z Nýrska a
okolí, ale také z Dešenic. Věříme, že i jim se tento obřad spolu s vystoupením dětí z Mateřské školy v ulici Práce
velmi líbil. Jistě budou mít vzpomínku na celý život a to nejen díky dárkům, které děti dostaly.

Ondřej Babka

Natálie Chlupová

Jiří Papírník

Dominik Halas

vystoupení dětí MŠ

Karolína Sýkorová

Jáchym Handlovský

Nela Kotrchová

Kristýna Vaníčková
foto Martina Korbelová

Oslavy osvobození Nýrska
Přinášíme Vám fotografie z oslav osvobození našeho města, které se konalo 4.5.2007 a těšilo se velkému zájmu dětí i
dospělých. Mohli jsme zhlédnout ukázky vojenské techniky Klubu třetí armády Plzeň pod velením pana Františka
Polívky a Lt. Col. Jiřího Vítka.

Městská knihovna Nýrsko
e-mail: knihovna@mestonyrsko.cz

telefon: +420 376 571 468
e-mail: rjirikova@mestonyrsko.cz

Městská knihovna Nýrsko pořádá
V sále kulturního domu v Nýrsku


27. 6. 2007 od 19,00 hod. Slávek Janoušek – pořad známého folkového písničkáře a kytaristy

Slávek Janoušek
Slávek Janoušek je písničkář známý folkovému publiku už od poloviny 80. let.
Je autorem řady výrazných písní, které se objevily na jeho autorských albech.
Od roku 1987 spolupracuje se svými kolegy Jaroslavem Samsonem Lenkem a
Vlastou Redlem, s nimiž natočil i několik společných projektů. Se svým
programem absolvovali i turné po USA v roce 1998 a po Austrálii a Novém
Zélandu v roce 2005. V roce 2006 vychází třetí společný projekt s názvem
Barvy domova. Sám v roce 2006 vydává "Téměř kompletní zpěvník".
Od jara roku 2000 pravidelně hraje ve dvojici s hráčem na elektrické housle
Vojtou Kupčíkem (dříve v rockových skupinách např. Zkopce Petra Váši nebo
později Brutus). Kupčíkova práce se zvukem a jeho zvukové plochy zajímavým
způsobem obohacují Janouškovy písně.
Ukázky ve formě mp3 najdete na: www.slavekjanousek.cz

Ostatní akce
2. 6. 2007 - od 9,00 hod - Hrajeme si celý den, akce se koná v areálu pod sjezdovkou. Po celé dopoledne jsou
pro děti připraveny hry, soutěže a zajímavé ukázky z práce kynologů, hasičů a
záchranných složek.
9. 6. 2007 - od 9,30 hod - Žehnání koním – Jízda sv.Linharta v Uhlišti
30. 6. 2007 - od 9,00 hod - 6. kolo amatérské dívčí ligy v areálu pod sjezdovkou
30. 6. 2007 - od 20,00 hod - rocková zábava MASH v areálu pod sjezdovkou
Kulturní dům v Nýrsku přijímá přihlášky do podzimního tanečního kurzu !
Po dobu uzavření Informačního centra se hlaste v Městské knihovně Nýrsko, na tel: 376 571 468, e-mail:
rjirikova@mestonyrsko.cz Po obnovení provozu Informačního centra se hlaste osobně nebo na tel: 376 571 616,
e-mail: ic@mestonyrsko.cz . Přihlášky přijímáme do 10.9.2007

Informační centrum města Nýrska
telefon: 376 571 616 , e-mail: ic@mestonyrsko.cz

Po – Pá 9 – 12,00 13,00 – 16,00

poskytuje a nabízí: informace týkající se turistiky, cykloturistiky, ubytování, kulturních pořadů, autobusových i
vlakových spojů, programy kina ve Kdyni i Klatovech atd. Nabízíme prodej různých turistických map,
průvodců, pohlednic, letecké snímky Nýrska. V případě zájmu umístíme na webové stránky města sportovní,
kulturní akce pořádané místními zájmovými organizacemi a poskytneme jejich zveřejnění v Informačních
centrech (v Železné Rudě, Horažďovicích , Klatovech ....) Kdo má zájem, může si u nás vystavit propagační
materiál - zdarma. Uvítali bychom zejména nabídky z oblasti ubytování a stravování.
Nabídka :
knihy: Bavor v rohu aneb kronika hradu Pajrek
Šumava -Vodstvo, Šumava - Rozkvetlá (očima fotografa Jana Kavaleho ) ,
Nýrsko ve století proměn (vydalo : Občanské sdružení Vlastivědné muzeum v Nýrsku)
Album starých pohlednic Šumavy od Romana Karpaše a Miloslava Martana
Velký atlas rybářských revírů ČR
V prodeji dřevěná turistická známka města Nýrska No. 886, štítek na hůl s motivem hradu Pajrek a suvenýr
z Nýrska v podobě keramické píšťalky.

Anketa
Městská knihovna Nýrsko by v dalších letech ráda nabídla občanům města kvalitní kulturní pořady „šité na míru“.
Pomozte nám s jejich výběrem. Anketní lístky odevzdejte do 31. srpna 2007 v městské knihovně nebo
v infocentru.
1. Jaký typ pořadu upřednostňujete?
Zábavný

Pohádka

Drama

Výstava

Komedie

Koncert

Recitál

Předčítání

Večer s....

Cestopisná beseda

Beseda se spisovateli

Beseda na jiné téma, jaké?

2. Kterého umělce byste v našem městě rádi přivítali?
3. Akce městské knihovny navštěvuji:
Pravidelně

Občas

Zřídka

Nikdy (Proč?)

4. Na kterém místě by Vám vyhovovalo umístění informací o kulturních akcích?

Byt 2+1 v Nýrsku k pronájmu.
Informace na tel. čísle: 606578931
Jednatelství Klatovy, Vídeňská 181, tel. 376 324 094
Kontaktní místo Nýrsko, Náměstí 767, tel. 376 570 022
modrá linka: 844 125 124

Významná česká finanční společnost
SMART Capital,a.s.
hledá

obchodní zástupce
pro zprostředkování krátkodobých
hotovostních půjček
pro oblast
Rokycany, Nepomuk, Kralovice, Plasy,
Nýrsko a okolí.
Tel. 777 760 960
e-mail: info@smartpujcka.cz

Sběrný dvůr Nýrsko, Strážovská ul.
otevírací doba:
st, pá
so

14 – 17 hodin
8 – 11 hodin

Stavební suť, zemina a biologicky
rozložitelný odpad lze ukládat jen na
skládce v Hodousicích každou sobotu
v době od 11,30 do 15 hodin, ostatní
odpady je možno odevzdávat pouze ve
sběrném dvoře v Nýrsku, Strážovská ul.

NABÍDKA PRO KLIENTY








Poukázky do lékáren (možno i na antikoncepci)
Příspěvky na očkování
Ozdravné pobyty pořádané MŠ, ZŠ, SŠ, SOU a OU
Stomatologická prevence – pro děti balíček produktů Walmark
Kurzy plavání v programech zdravá školka, zdravá škola
Program pro gravidní ženy – DVD + příspěvek na vitamin.
přípravek
 Slevy ve vybraných zařízeních
 Plavání zdarma

NOVINKY
Akce klient přivede klienta – stávající pojištěnec získá za
každého nového pojištěnce poukázku do lékárny v hodnotě
300,-Kč a zároveň tuto poukázku obdrží i nový pojištěnec.
Příspěvek na masáže -příspěvek na masáže
dle délky trvání pojistného vztahu 300 – 600,-Kč.
Očkování proti papilomaviru
Od 1. 5. 2007 příspěvek 2.000,-Kč na očkování proti
papilomaviru -děložní čípek – pro dívky 12 – 15 let.
www.zpma.cz

info@zpma.cz

Jak jsme minule slíbili, přinášíme pokračování z historie našeho města. Věříme, že i tato část si najde své
příznivce, protože o Židech v Nýrsku se mnoho neví.

Vyprávění o počátku Židů v Nýrsku a založení ghetta
Židovské (izraelské) dějiny začínají již v období starověku.Území starověkého Izraele se nalézalo na průsečíku
starověkých kultur – egyptské, mezopotamské, foinické a dalších. Hlavním písemným pramenem zachycující
období od praotců žid. národa, vznik království Izraele až po římskou nadvládu je Bible. V roce 66 po K.
vypuklo protiřímské povstání, které skončilo krutou porážkou, a Židé se na téměř 2000 let stali národem bez
vlasti. Průběh tohoto židovského povstání poutavě popsal Josefu Flavius. Počátek přítomnosti Židů na našem
území se klade již do římské doby, kdy tudy židovští kupci procházeli s obchodními karavanami. Písemné
doklady o tom však pocházejí až z 10. století. Židé zakládali v obchodních střediscích vlastní kupecké kolonie,
podobně jako Němci a Románi, a se souhlasem panovníka se mohli i usadit. Zpočátku u nás měli statut
svobodných lidí „hostů“, ale později přišla různá diskriminační nařízení ( např. provozovat mohli pouze obchod
a peněžnictví, museli nosit zvláštní označení, byli omezeni ve vlastnictví nemovitostí, bydlet mohli jen odděleně
– v ghettech a oženit se směl pouze nejstarší syn). První zmínka o Židech poblíž Nýrska pochází z r. 1385, kdy
jsou v listině krále Václava IV. jmenováni dva klatovští Židé jako poddaní královské komory. Přibližně o 80 let
později se dovídáme z listiny, ve které Oldřich z Janovic stanoví podmínky, za kterých se může usadit Žid
Baroch se svými lidmi. Písemnost je psána česky a vydána 25. 4. 1466. Přesný rok, kdy se usídlily první
židovské rodiny v Nýrsku není znám, dokonce ani přibližná doba. Jako v ostatních západočeských městech a
sousedních Janovicích nad Úhlavou mohlo vzniknout židovské osídlení už v 15. století. Nejstarší písemná zpráva
jmenující nýrské Židy usedlé už před r. 1618 je z úředního soupisu Židů z r. 1724. Mezi tehdy jmenovanými
židovskými obyvateli se objevuje i Mayer Bloch se syny Lazarem a Mojžíšem. Tato rodina se tu zachovala až do
20. stol. a velmi se rozrostla po celých západních Čechách. Ve spisech z r. 1670 je jmenován už tehdy zemřelý
Žid „Daniel z Nýrska“, který zanechal větší majetek. Traduje se jeden příběh o tom, jak přišli první Židé do
Nýrska a viděli zde velká stáda hus a ovcí. A protože mohli pouze obchodovat, začali vykupovat od sedláků peří
a vlnu. Zakládali velké sklady a rozšířili síť meziskladů a obchodních větví z Nýrska do celé německé říše a
alpských zemí. V 18.stol. bylo Nýrsko střediskem světového obchodu s peřím. V Nýrsku obývali Židé jim
výlučně přidělenou část města, zvaný „Judenwinkel – Židovský kout“ v jihovýchodní části města,
trojúhelníkového půdorysu. Domy byly postaveny vrchností původně ze dřeva a natěsnány na sebe. Měly dvojí
číslování, a to římské I. – XVIII. z r. 1771 a arabské z r.1880. Vstup tvořila nynější Rybářská ulice. Roku 1797
postavila židovská obec na místě č.V synagogu, jako náhradu za starší, vyhořelou. V r. 1861 byla zničena
požárem a obnovená v klasicistním slohu. Zbořena v r. 1958. Poslední rabín byl Emil Klauber, který podle údajů
z r. 1930 zajišťoval bohoslužby v synagoze a výuku náboženství na státních školách. Z roku 1727 je doloženo v
Dolním Nýrsku 16 domů a v Horním Nýrsku jeden dům. Přístupová cesta do ghetta byla na noc uzavírána
řetězem. Tyto domky byly postupně skupovány židovskými obyvateli do jejich vlastnictví. Po II. svět. válce byla
většina těchto domů zbořena. (Zbytky tohoto ghetta jsou tři stojící budovy. Ve dvou budovách, které vznikly
propojením většího množství původních domů,
dnes najdeme sídlo České pošty a potraviny
SPAR. Třetím domem, ve kterém bývala
židovská škola a byt rabína, je č.p.136. Rok
1867 přinesl zrovnoprávnění Židů s ostatním
obyvatelstvem a svobodu usazovat se i mimo
ghetto. Barevné fotografie nýrské synagogy a
náměstíčka židovského ghetta z r. 1957 si
můžete
prohlédnout
v místním
Muzeu
Královského hvozdu. Od konce června bude
možné navštívit v muzeu výstavní soubor,
mapující historii a současnost židovských
památek Klatovska – autora R. Kodery
z Národního památkového ústavu v Plzni. Ale o
tom více až zase někdy příště.
Irena Vaňkátová
Nýrské noviny – nezávislý měsíčník
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