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ŽIJÍ MEZI NÁMI: Jaroslav Hrdlička – Mistr Evropy v požárním sportu
Jak jste se k požárnímu sportu dostal ?
Asi v šesti letech jsem začínal jako tehdy "mladý požárník" v nýrské hasičské zbrojnici, kam
mne přivedla mamka, která se dodnes aktivně věnuje požárnímu sportu. Tehdy byl vedoucí
mládeže pan Poškarský starší a já dodnes velmi rád na tuto dobu vzpomínám, protože jsme
pod jeho vedením nejen soutěžili, ale také hráli různé hry, na výroční schůze jsme
připravovali divadelní představení a byli jsme vůbec dobrá parta. V té době byl také otec
členem dobrovolného hasičského sboru, ale tehdy u podnikových požárníků v Okule. Časem
se k hasičům dala i sestra, která si zde později našla manžela, takže jsme vlastně taková
hasičská rodina. V době puberty mne nezlákaly jiné sporty jako fotbal aj., ale začal jsem se
věnovat požárnímu sportu v podobě, kterou dělám dodnes.
Můžete nám všem, kteří o tomto sportu nevědí téměř nic, vysvětlit, z čeho se skládá ?
Jedná se o běh na 100 metrů s překážkami, štafetu 4x100 metrů s překážkami, požární útok a
od doby, kdy pracuji jako hasič z povolání, také výstup na cvičnou věž. Pro upřesnění výstup
na věž dobrovolní hasiči neprovádějí.
V běhu na 100m (tzv.stovka) se překonává 2 m vysoká bariera, po ní následuje úchop hadic
a překonání kladiny 8 m dlouhé a 120 cm vysoké. Po jejím překonání musí závodník propojit
hadice do sebe a zbylé dvě půlspojky použije k napojení rozdělovače a proudnice. Při
proběhnutí cílem je mu měřen čas.
Ve štafetě na prvním úseku závodník vybíhá se skládacím žebříkem, jehož pomocí po 30 metrech překonává tzv. domeček. Předá
proudnici druhému závodníkovi, který v polovině úseku překonává barieru shodnou s tou ve stovce. Po převzetí proudnice od
druhého provede třetí závodník úchop hadic, překonání kladiny, napojení rozdělovače a proudnice a po přeběhnutí čáry pro
odpojení, odpojí proudnici a předává na poslední čtvrtý úsek. Zde mají profesionálové a dobrovolní hasiči rozdíly ve způsobu
provádění. Dobrovolní pouze přenáší přenosný hasicí přístroj, kdežto profesionálové tento přístroj použijí k opravdovému uhašení
ohně v kádince. Pokud jej hasič uhasí, dobíhá do cíle, kde je měřen čas celé štafety.
Třetí a velmi oblíbenou, ale také různorodou disciplínou je požární útok. V podobě, jak je popsána v pravidlech pro postupové
soutěže požárního sportu, se jedná o to, že na start se postaví 7 členů družstva, kteří se snaží co nejrychleji zaplnit vodou přívodní
vedení ke stroji, které se skládá ze sacího koše a dvou kusů savic. Tuto činnost provádí 3 členové. Zbylí 4 se snaží současně
rozvinout dopravní a útočné vedení, aby strojník mohl okamžitě po zavodnění čerpadla přidat plyn a tlačit vodu do
proudnic. Soutěžící u proudnic musí doběhnout k čáře nástřiku, odkud se z pěti metrů snaží nastříkat do terče 10 litrů vody, potom
je zastaven čas. Požární útok má však v dnešní době různé varianty, kdy se místo nástřikových terčů používají pouze sklopné
či plechovky nebo je dopravní vedení zkráceno o jeden díl hadice. Pokud se nejedná o postupové kolo, ale o pohárový závod, záleží
na pořadateli, jaké odlišnosti zvolí.
Poslední disciplínou je výstup na cvičnou věž pomocí hákového žebříku. Zde se závodník po uběhnutí cca 30 metrů snaží co
nejrychleji zaháknout žebřík , který si nese od startu, pak na něj nastoupit a překonat výšku 11m. Po nastoupení na žebřík závodník
vyleze do prvního okna, zde zasedne na parapet, přehodí žebřík do druhého okna, kam také po žebříku vyleze, opět zasedne na
parapet, přehodí žebřík do třetího okna a co nejrychleji se snaží vlézt po žebříku do třetího okna, kde oběma nohama současně spíná
časomíru umístěnou na podestě. Je to nejtechničtější disciplína, při které stoupá hladina adrenalinu závodníkům i přihlížejícím
divákům.
Jakých výsledků jste dosáhl Vy i Vaše štafeta?
V letošní sezóně si nejvíce cením úspěchu reprezentačního družstva profesionálních hasičů, jehož jsem členem. Na mistrovství
Evropy profesionálních hasičů jsme získali zlaté medaile v disciplíně štafeta, požární útok i celkové hodnocení. Vítězství bylo o to
cennější, že jsme dokázali porazit i závodníky profesionály, kteří startují za reprezentace bývalého Sovětského svazu - Rusko,
Bělorusko, Ukrajina. V České republice plní profesionální hasič naplno úkoly hasiče záchranáře a ještě se při tom snaží trénovat,
kdežto tito reprezentanti mají svoji hlavní pracovní činnost sport.
Mezi dřívější úspěchy bych zařadil titul mistra republiky na 100m překážek jako dobrovolný hasič, dále mezi profesionály titul
mistra republiky ze stovky a z dvojboje (tj. součet času ze stovky a věže). V loňském roce se mi podařilo vyhrát seriál závodů ve
výstupu na věž – tzv. Liga ve výstupu na cvičnou věž. V roce 2001 jsem se stal vítězem hasičské olympiády ve finském Kuopiu za
dobrovolnou reprezentaci. Nezapomenutelné zážitky rovněž byly,když jsme pětkrát za sebou jako výběr Hasičského záchranného
sboru Plzeňského kraje vyhráli mistrovství republiky profesionálních hasičů v letech 2001 až 2005. Nemohu také nevzpomenout, že
jsem se již jako dorostenec dvakrát zúčastnil mistrovství republiky. Jedenkrát jsme se s chlumčanským sborem stali mistry
republiky. Na poli dobrovolných hasičů jsem s různými týmy dokázal vyhrát tři tituly mistra republiky.
A Vaše ostatní koníčky? Stihnete si na ně vůbec udělat čas?
Již několik let je požární sport můj největší koníček, je to vlastně takový kůň, jelikož trénuji i 5x až 6x v týdnu. Ale když je
příležitost, nepohrdnu jízdou na kole, plaváním, nohejbálkem a fotbálkem či jinými sporty. Jinak mne příliš času nezbývá, jelikož
jsem 6 let dálkově studoval vysokou školu, dnes mě pro změnu zaměstnává stavba rodinného domku.
Děkuji mnohokrát za Váš čas a přeji ještě mnoho dalších úspěchů.
j.v.

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.

„Černé skládky“
Opakovaně se objevilo několik „černých skládek“
v okolí Nýrska, zejména pak poblíž skládky
v Hodousících. Na základě zjištění MěP Nýrsko byli
ve 3 případech zjištěni původci tohoto odpadu a
jejich počínání bylo kvalifikováno jako přestupek.
Komise pro projednávání přestupků města Nýrska
může uložit pokutu až do výše 50 000,- Kč a správní
poplatek 1 000,- Kč.

Máte platný občanský průkaz ?
Upozorňujeme všechny, kterým končí platnost
občanského průkazu, že je nutno požádat o jeho
výměnu na kterémkoliv městském úřadě, nejpozději
však do 30.11. 2007. Při pozdějším termínu podání
nebude možno výměnu uskutečnit do stanoveného
termínu, tj. do 31.12. 2007. Ke konci měsíce října je
ještě více než 90 nýrských občanů, kterým k 31.12.
2007 vyprší platnost jejich občanského průkazu.
Termíny platnosti OP jsou v uvedeném přehledu.

Zpráva o zrušení oddělení Správy
Národního parku a chráněné krajinné
oblasti Šumava v Nýrsku
Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti
Šumava ruší ke dni 1.11.2007 oddělení sekce
Chráněné krajinné oblasti Šumava v Nýrsku, které
sídlilo ve Strážovské ulici č.p. 529. Výkon státní správy v ochraně přírody a krajiny se přesouvá na stávající oddělení
sekce Chráněné krajinné oblasti Šumava v Sušici, Nuželická 60, 342 01 Sušice.
V Nýrsku však i nadále bude fungovat kancelář Správy NP a CHKO Šumava, ve které je možné podat žádost, podnět
či získat informace související s Chráněnou krajinnou oblastí a výkonem státní správy. Kancelář bude do 31.12.2007
na adrese Strážovská 529, od 1.1.2008 na adrese Prap.Veitla č.p. 23 (budova Kulturního domu v Nýrsku) a otevřena
v pondělí a ve středu v době od 8,oo do 15,oo hod. Telefonní a faxová linka zůstává stejná, tj. 376571721.
Správa NP a CHKO

Požár v ubytovně
V pondělí 15.10. 2007 v podvečerních hodinách mnozí
z vás zaznamenali výjezd SDH Nýrsko, tentokrát přímo
k požáru ve městě samotném. Hořet začalo v jednom z
pokojů ubytovny města v Palackého ulici. Kromě tohoto
pokoje byl kouřem zničen i sousední pokoj a další
společné prostory. Odhad škody se vyšplhal na částku cca
350 tis. Kč. Díky velmi rychlému zásahu nýrských hasičů
nedošlo k prohoření dřevěných stropů a požár byl ve velmi
krátké době zlikvidován, a to i za pomoci SDH Janovice
nad Úhlavou a profesionálních hasičů z Klatov. Chtěli
bychom touto cestou poděkovat všem zasahujícím
jednotkám SDH za rychlý a profesionální zásah, díky
kterému nedošlo k rozsáhlejším škodám na majetku Města
Nýrska. Příčina vzniku požáru je v současnosti předmětem
vyšetřování, vyloučeno není ani úmyslné zapálení.

Dokončená oprava Komenského ul. Nýrsko
15. října byla slavnostně otevřena 2. část Komenského ulice od křižovatky s Havlíčkovou a ul. P.Bezruče
směrem na Chudenín. Tato akce byla součástí opravy Klostermannovy a Komenského ulice, která se realizovala
po dobu dvou let. Celkové náklady na rekonstrukci komunikace byly 35 milionů korun, z čehož 15,5 mil. Kč
uhradil Plzeňský kraj ze svého rozpočtu v roce 2006 a 19,5 mil. Kč v roce letošním. Další prostředky ve výši
18,5 mil. Kč byly použity na rekonstrukci stávajících a zřízení nových inženýrských sítí. Výstavba chodníků,
parkovacích stání a zpevněných ploch přišla na částku 9,5 mil. Kč. Tyto dvě částky hradilo Město Nýrsko ze
svého rozpočtu v období posledních dvou let. Na fotografiích můžete vidět část křižovatky u Základní školy
Komenského ulice před a po provedené rekonstrukci.

Ze Základní školy v Komenského ulici
Přelom září a října byl ve znamení úspěchů.
"Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se!" Jenže naše starší děvčata VYHRÁLA !!!
Jako na školním přeboru naší školy si připadaly všechny účastnice okresního finále v přespolním běhu, který se konal
v Klatovech. Posuďte sami. Pořadí našich děvčat:
1. místo Hahnová Markéta
2. místo Andělová Věra
3. místo Hájková Johana
5. místo Podhradská Žaneta
7. místo Houdková Kristýna
Jako družstvo neměla děvčata konkurenci a obsadila celkově
1.místo ( viz foto : Kristýna, Žaneta, Markéta, Věra, Johana).
Ve středu 24.10.2007 se konalo v Plasích u Plzně krajské
finále v přespolním běhu. Děvčata byla opět bezkonkurenční
a vyhrála v soutěži družstev!!!. Navíc na 1. místě doběhla
opět Markéta Hahnová. Ostatní oficiální výsledky jsme
dosud neobdrželi, ale určitě je v blízké době naleznete na
našich internetových stránkách (www.sumavanet.cz/zsms).
Škoda jen, že se v této kategorii nepostupovalo do
republikového finále, kde by se děvčata také určitě neztratila. K tomuto úspěchu všem závodnicím blahopřejeme.

Celorepubliková výtvarná soutěž „Malujeme babičku a dědečka“
Nejen sport sbíral na přelomu září a října úspěchy. V pátek 5.10.2007 převzali na slavnostním večeru v pražské
městské knihovně naši žáci ceny v celorepublikové výtvarné soutěži "Malujeme babičku a dědečka". Na 1. místě se
umístil Václav Pojar a hned za ním na 2. místě Markéta Pavlíková. Oběma žákům gratulujeme a děkujeme paní
učitelce Hoškové, která naše žáky na soutěž připravila.

Ze Základní školy ve Školní ulici
DVA MĚSÍCE NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU ZA NÁMI A …
ZŠ Nýrsko, Školní ul. si může symbolicky „odškrtnout“ již 6
velmi vydařených akcí – žáci 1. stupně se vypravili na Šumavu
za šumavskými skřítky a pohádkovými strašidly a do
planetária v Plzni, žáci 2. stupně absolvovali třídenní
cyklistický výlet na Šumavu, vzdělávací exkurzi do Prahy a na
jih Čech a filmové představení s tematikou holocaustu
v Klatovech; skupina 20 žáků se již podruhé vypravila na
poznávací zájezd do Anglie.
Do školního roku 2007/2008 jsme společně s 250 žáky
vykročili s myšlenkou na blížící se 29. letní olympijské hry
v Pekingu a školní práci ponejvíce směřujeme na uplatňování
hlavních olympijských myšlenek, které mají smysl nejen při
sportovních činnostech; např. olympijské motto: „Citius, altius,
fortius!“ = Rychleji, výše, silněji!, nebo olympijské poselství
„Nejdůležitější věc na olympijských hrách není vyhrát, ale
zúčastnit se. Zrovna tak jako nejdůležitější věc v životě není
triumf, ale úsilí.“ Také propojení pěti olympijských kruhů je
jistým symbolem spolupráce a vzájemného porozumění.
Zajímavým zpestřením výuky jistě budou i informace o
pořádající zemi – Číně, jejíž historie, reálie, kultura, tradice i
současnost obohatí vědomosti žáků. Již z příštího příspěvku
naší školy se dozvíte o projektovém dnu, který je plánován na
listopad pod názvem „Čínský den“.
Novým prvkem ve výuce je postup školy podle vlastního
školního vzdělávacího programu, který jsme v minulých letech
připravovali. Náš školní vzdělávací program je uveden mottem
„4K = čtyřmi kroky k úspěšnému učení“. Tyto čtyři kroky se
snažíme ve školní práci uplatňovat již třetím rokem –
KULTURA, KOMUNIKACE, KREATIVITA, KOOPERACE. Podle tohoto programu pracují v letošním školním roce žáci
a učitelé v 1. a 6. ročníku. Dokument má zatím pracovní podobu, protože bude nadále doplňován a upravován.
Na závěr malá pozvánka: Těšíme se na všechny návštěvníky naší školy dne 4. 12. 2007!
Pořádáme „Den
otevřených dveří“! Využijte příležitosti prohlédnout si školní prostředí a nahlédnout „pod pokličku“ - můžete
se účastnit i výuky a školního života.
Mgr. Alena Linhartová

Hej páni konšelé
Není to zas tak dlouho, co byl krásně opraven dům na náměstí. Našim konšelům třikrát sláva. Odvedli poctivý kus
práce. V prvním patře vznikl krásný prostor, se kterým si ale nikdo neví moc rady. Jeho využití je minimální. Občas
beseda, občas tady konšelé vedou moudré řeči a tím to zvadlo. Předsálí přímo volá po výstavní činnosti. Dámy
z knihovny se o cosi pokoušejí.
Nedávno jsem tady byl na výstavě fotografií z Jižní Ameriky. Nehodnoťme obsah, ale instalace byla přímo otřesná.
Za to ale dámy nemohou. Nemají instalační zařízení. Jsou prý rády, že jim panely půjčily z Dešenic. Pokoušely se
cosi získat, ale nebyly vyslyšeny. Možná se pokoušely málo důrazně a málo nahlas.
Všechno je, občane, otázkou priorit. Prioritou Městského úřadu je kvalita a rychlost práce. Vymění-li se v budově
futra a dveře, pracovní nasazení úředníků a strážníků Městské policie přímo eskaluje.
Nevěříte? Věřte!
Začátkem roku zafuněl Kyrill a v říjnu už je střecha na Kulturním domě opravená. Strážníci pobíhají jako mravenečci
na hlavní ulici a kasírují vykulené řidiče. Nechtějme po nich nemožné. Nechtějme, aby se pravidelně podívali za
Kulturní dům nebo Telecom, kde místní mládež širokého věkového rozptylu za okázalého nezájmu svých rodičů hulí,
chlastá, fetuje. To ne.Z toho koukají mrzutosti. Jestliže vám před místní nálevnou někdo píchne kudličku do zad,
nechtějte, aby vám ji strážník vytáhl a ještě toho lumpa honil. Nic z toho nemá, jenom papírování a zpocenou košili.
Zato pokutička, to jsou poměrně dlouhý prachy za poměrně krátkou chvíli. A bez starostí.
Kdybych měl tu moc, koupil bych starostovi nové služební auto, ale sundal bych z něj zadní kola. Aby neřekl, že jsem
škrunda přidal bych ještě počítač, ovšem bez klávesnice. Pak by na tom byl starosta i knihovna stejně. Za tohle
našim konšelům třikrát hanba!
Mgr. Vojtěch Bunda

Několik údajů k článku „Hej páni konšelé“
Následně uvedeme několik údajů, aby čtenáři sami mohli posoudit uvedená fakta v obou článcích.
Využití prostoru v 1. patře v nově opraveném domě na náměstí k 15.10.2007 (41 týdnů):
koncerty, besedy, divadlo, výstavy
15 akcí
jednání zastupitelstva
4x
pronájmy jiným organizacím
10x
knihovnické akce pro děti
podle potřeby
Budeme rádi i za další náměty na pořádání akcí v těchto prostorách, které by zaujaly širší veřejnost. Zatím jsme se
setkávali spíše s malým zájmem občanů o pořádané akce.
Finanční prostředky na instalační zařízení pro pořádání výstav byly v rozpočtu knihovny na rok 2007. Vzhledem
k tomu, že se po dvou letech podařilo městské knihovně získat dotaci ve výši 110 tis. Kč, bylo potřeba poskytnout na
tuto dotaci spoluúčast z rozpočtu knihovny ve výši 48 tis. Kč. Na vedení knihovny bylo posoudit prioritu jednotlivých
položek v rozpočtu. Tato dotace byla využita na plánovaný přechod z knihovního systému LANius (operační systém
DOS) na Clavius (Windows), čímž se vyřešil problém chybějící kompatibility knihovny při spolupráci s ostatními
knihovnami. Zakoupením Clavia došlo k usnadnění komunikace s bázemi Národní knihovny ČR, které se využívají
např. při zpracování knih do knihovního fondu, při meziknihovní výpůjční službě (objednávání knih pro čtenáře
z jiných knihoven). Zkvalitnily, zrychlily a rozšířily se služby čtenářům např. dálkový přístup do katalogu
knihovního fondu městské knihovny (www.knihovnanyrsko.cz ).Tímto byl zajištěn moderní systém se zárukou
dalšího technického vývoje.
D. Hypiusová, vedoucí MěK Nýrsko
Poškozená střecha na kulturním domě byla ihned po řádění Kyrillu provizorně opravena a byly přednostně
odstraňovány škody na jiných objektech v majetku města, kde stupeň poškození nesnesl odkladu (obytné domy, areál
K Cihelně...). Mnoho úsilí v počátku roku bylo věnováno i odstraňování škod v městských lesích.Vzhledem
k celkovém stavu střechy na kulturním domě bylo rozhodnuto, že nepostačí opravit pouze poškozenou část, ale musí
se vyměnit krytina až k „hřebenu“ střechy. Předpokládaná cena opravy byla stanovena na cca 250 tis. Kč. Bylo
vypsáno poptávkové řízení a v nejbližším volném termínu vítězné firmy (polovina měsíce října) byla zahájena oprava.
Z. Holý, ředitel TSM Nýrska
Městská policie Nýrsko řešila od 1.1. do 15.10. 2007:
230 dopravních přestupků,
196 ostatních přestupků a trestných činů – alkohol u mladistvých, rušení nočního klidu, znečišťování veřejného
prostředí, černé skládky, rvačky, podnapilé osoby, dodržování „tabákového zákona“,
dále pak asistence při dopravních nehodách, při požárech, při zajišťování lékařské první pomoci, pátrání po osobách,
kontrola osob, objektů a problémových veřejných prostranství.
M. Kolář, velitel MěP Nýrsko

Co se dělo a co nás čeká v Domě dětí a mládeže
Ahoj Nýrsko,
Dne 6.10.2007 se uskutečnil druhý ročník
„Krtečkové olympiády “ v tělocvičně KD Nýrsko.
Zúčastnilo se 20 dětí s rodiči. Bylo to bezva. Plnilo se
pět disciplin, mladší děti soutěžily na odstrkávadlech a
starší na koloběžkách.Vyhráli všichni! HURÁ !!! A
odměna byla taky pro všechny. Po celé dopoledne nás
provázely písničky od Dády a samozřejmě nechyběla
písnička „ Koloběžka první „. Tak hurá na třetí ročnik,
protože když jsou děti spokojené a vyřáděné, tak je to to
nejlepší, co můžeme doma mít. Více fotografií na
http://www.sumavanet.cz/fotogalerie.asp?cat=10006
Ahoj příští rok.
S pozdravem L.Kalná
Pokračování o činnosti DDM na následující straně

Pokračování o činnosti DDM z předchozí strany

Florbalový turnaj
I v letošním školním roce pracuje při DDM Nýrsko kroužek florbalu. Vede jej Ing. Milan Kříž s instruktorem Janem
Lucákem. Kroužek navštěvují kluci ve věku 6 – 18 let. Ti malí se teprve učí základům florbalu a ti nejstarší hrají
Amatérskou florbalovou ligu v kategorii střední školy, jejíž dva ročníky pokaždé vyhráli.
První den podzimních prázdnin / 25.10.2007 / se kluci z 3. – 5. třídy ZŠ zúčastnili Florbalového turnaje pořádaného
klatovským domem dětí. Do boje zasáhla dvě 4čl. družstva. Turnaj byl rozehrán ve dvou skupinách . V každé skupině
hrálo 6 družstev systémem každý s každým . Z první skupiny naši kluci jen těsně nepostoupili, ale druhou skupinu
s přehledem vyhráli / neprohráli ani jeden zápas/. Bohužel první prohrou v turnaji byli vyřazeni z boje o medaile.
Jana Hošková
A co nás teprve čeká? V listopadu zveme naše příznivce na tyto akce :
7. 11. 2007 ve 13. 30 - klubovna DDM " Odpoledne s pečením " - výroba buchtiček se šodó
16. 11. 2007 - " Pojďte s námi do pohádky " - dramatické představení zájmového kroužku pro MŠ a ZŠ
26. 11. 2007 - zahájení výstavy " Podzim očima dětí " v sále MK
a dále informace o předvánočním čase : děti již se mohou hlásit na vánoční pečení - vlastní výroba vánočního cukroví,
Mikulášská merenda - 2. 12. 2007 a vystoupení dramatického kroužku 1. 12. 2007 na Festivalu knihoven
Pavlína Karlovská

Den pro dětskou knihu
V sobotu 1. prosince 2007 proběhne v Městské knihovně Nýrsko celostátní akce s názvem „Den pro dětskou knihu“,
jejímž posláním je podpora dětského čtenářství, propagace dětské knihy a připomenutí významu četby a knihoven. Od
10.00 do 15.00 hodin bude v prostorách městské knihovny probíhat běžné půjčování knih a registrace čtenářů,
společné čtení úryvků z dětských knih, výtvarné hrátky, soutěže a kvizy a výstava výtvarných prací na téma
„Malujeme svou oblíbenou postavu z knihy“. Ve společenském sále městské knihovny budete moci výhodně nakoupit
dětské knihy nakladatelství Albatros a z klatovského knihkupectví Léto. Děti z dramatického kroužku při DDM
Nýrsko vystoupí s pásmem „Pojďte s námi do pohádky“ v 10.00, ve 12.00 a ve 14.00 hodin. Zároveň můžete potěšit
oko na výstavě dětských výtvarných prací s názvem „Podzim očima dětí“. Všichni jste srdečně zváni.

Prodám řadovou zděnou
garáž s pozemkem
o výměře cca 20 m2, dlažba,
v Hadravské čtvrti.
Cena k jednání.
Telefon 602187081.

Sběrný dvůr Nýrsko,
Strážovská ul.
otevírací doba:
st, pá
14 – 17 hodin
so
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

NOVINKY PRO KLIENTY
Klient přivede klienta – pokud přivedete nového klienta, získáte
poukázku do lékárny v hodnotě 300 Kč a nový klient v hodnotě 600 Kč.
Novinky od září 2007:
POZOR!! Plavání zdarma již v září !!: Klatovy, Horažďovice
Příspěvek pro děti na kurzy plavání
Příspěvek na rehabilitační cvičení
Mimořádné preventivní očkování proti klíšťové encefalitidě
– až 500 Kč nad roční příspěvek
Příspěvek na masáže podle 10.7. 2007délky trvání pojistného
vztahu 300-600 Kč
Očkování proti rakovině děložního čípku – dívky 12-17 let – 2.000 Kč
Poukázky do lékáren na antikoncepci nebo vitamíny
Příspěvky na očkování
Stomatologická prevence - pro děti balíček produktů Walmark
Program pro gravidní ženy – DVD + příspěvek na vit. přípravek
Slevy ve vybraných zařízeních
Regionální program a podrobnosti na www.sumavanet.cz
www.zpma.cz

info@zpma.cz

Trocha historie nikoho nezabije …
Hodousice (něm. Holletitz)
Už s názvem obce Hodousice je obtíž. V některých
starších pramenech je uváděna i v češtině jako
Holetice, příp. Horausice nebo lidově Holerits.
Jméno vsi je pravděpodobně odvozeno od osobního
jména Hodous nebo Hodouš, obdobně se jmenuje
ves Hodušín u Milevska.
První zmínka o Hodousicích pochází z roku 1379
z berního rejstříku plzeňského kraje. Hodousice byly
už v 15. stol. natrvalo součástí bystřického panství.
Roku
1468,
22.
září
proběhla
v jejich
bezprostředním okolí památná bitva, která vešla do
dějin jako bitva u Nýrska. Napadání české hranice bylo v té době poměrně častým jevem, většinou šlo o to, aby
byl křížovými výpravami podpořen domácí odboj proti králi Jiřímu z Poděbrad. Tento konflikt byl zaznamenán
výrazněji ze dvou důvodů. Padlo při něm několik stovek mužů a znamenal drtivou porážku křižáckých oddílů
pod vedením pana Nothafta, přičemž oddíly Domažlic a Klatov vedl tehdy klatovský hejtman Racek z Pajreka.
Při vysušování bažinatých pastvin v 19. stol. v okolí Hodousic (tzv. Holletitzer Trood) bylo nalezeno velké
množství zbraní, podkov a lidských i zvířecích kostí. Roku 1868 při hospodářské výstavě konané v Nýrsku se po
jejím zahájení baron Korb z Weidenheimu (majitel Bezděkova) a ostatní páni odebrali na místo vysušování a
věnovali těmto nálezům takovou pozornost, že si je podle Jindřicha Vančury (zmínka v Dějinách někdejšího
královského města Klatov) odnesli všechny na památku a v místě nic nezůstalo. Nedávno byly získány nálezy,
které upomínají tuto bitvu mezi Nýrskem a Hadravou. Podrobně se o okolnostech a průběhu bitvy rozepisuje Jiří
Jánský v Kronice česko – bavorské hranice IV., na niž případné zájemce o tuto událost odkazujeme.
Podle berní ruly roku 1654 žilo v Hodousicích celkem 23 sedláků, kteří obdělávali od 14 do 38 strychů.
Největším sedlákem byl Jan Feygl, následovali Ondřej Helczinger (36 strychů) a Oldřich Urban (35 strychů).
Menší rozlohu pak obdělávali chalupníci,
v Hodousicích celkem tři: Linhart Krimmer,
Klement Pangerl a Ondřej Böhm. Řemeslo v té době
neprovozoval v Hodousicích nikdo. V době vydání
Schallerovy Topografie (1789) bylo v Hodousicích
už 32 domů.
Po vzniku samosprávy roku 1850 byly Hodousice
samostatnou obcí, až do roku 1975, kdy se staly
součástí Nýrska. První sčítání lidu proběhlo na
našem území roku 1869. V následující tabulce se
pokusíme ukázat statistický vývoj obyvatelstva
Hodousic. Roku 1890 pod hodousickou obec
náležely ještě části: České Hamry, Blata, Milence a
Starý Láz, takže s ostatními částmi měly Hodousice
dnes těžko uvěřitelných 1080 obyvatel. O dvacet let
později roku 1910 byly dalšími částmi obce už jen
České Hamry, Blata a Starý Láz.
Lenka Sýkorová
Rok
1869
1880
1890
1900
1910
1921
1930
1950
1961
1970
1980
1991
2001

Počet obyvatel
336
446
425
425
545
781
740
175
159
164
133
111
106

Počet domů
48
59
63
67
73
105
118
61
52
43
41
43
46

Městská knihovna Nýrsko
telefon: +420 376 571468
e-mail: knihovna@mestonyrsko.cz
www.knihovnanyrsko.cz

e-mail: rjirikova@mestonyrsko.cz
www.sumavanet.cz/icnyrsko

Městská knihovna Nýrsko pořádá
Ve společenském sále Městské knihovny Nýrsko
12. – 24.11. – Textilní polštářky a hračky pro malé i velké. Podzimní inspirace, aranžování, výzdoba interiérů
(Šárka Rajtmajerová a Lenka Sojková )
Výstava bude přístupná Po – Pá 9,00 – 12,00 13,00 – 16,00 ; St – zavřeno
22.11. od 18,00 – 20.00 hod Ukázka aranžování – vánoce a advent (Lenka Sojková)
16.11. od 19,00 hod – Sonáty a árie starých mistrů – Jitka Navrátilová - cembalo
- Johana Rosická - soprán
26.11. – 1.12. – DDM Nýrsko pořádá ve spolupráci s MěK , výstavu - Podzim očima dětí,
Výstava bude přístupná Po – Pá 9,00 – 12,00 13,00 – 16,00 ; St – zavřeno
26.11. od 16.00 hod Beseda s Vladimírem Bernáškem a Květou Bodolovou ke knize „Šlapací ponorka“ –
vzpomínky na práci v Českém rozhlase Plzeň
29.11. od 16.30 hod Adventní čtení pro děti ( poté 6., 13., a 20.12.)
1.12. od 10.00 do 15.00 hod Den pro dětskou knihu ( více na straně 6 )

V sále Kulturního domu Nýrsko
21.11. od 19,00 – Neřesti a ctnosti Pavla Nováka
Pořad známého skladatele a zpěváka řady populárních písní např. Malinká, Pihovatá dívka, Copy, Budu čekat v trávě,
Chci zapomenout, Nádherná láska. (Předprodej vstupenek: Informační centrum města Nýrska tel: 376 571 616)

Ostatní akce
3.11. 10.11. 17.11. 24.11. 24.11. -

od 19.00 hod: 2. lekce podzimního tanečního kurzu 2007, v sále KD
od 19.00 hod: 3. lekce podzimního tanečního kurzu 2007, v sále KD
od 19.00 hod: 4. lekce podzimního tanečního kurzu 2007, v sále KD
od 19.00 hod: 5. lekce podzimního tanečního kurzu 2007, v sále KD
lunární vycházka s oddílem KČT Nýrsko. Sraz u Kulturního domu. Informace : tel: 376 571 450

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

Po – Pá 10 – 12,00 13,00 – 15,00

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 : nově v prodeji
Klatovsko - turistický průvodce s volnými vstupenkami cena: 149,- Kč (volné vstupenky lze uplatnit do konce r. 2007 )
Šumava bez hranice - v českém (199,- Kč) i německém (349,- Kč) jazyce
Další 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)
Nýrsko toulky minulostí města – Martin Kříž
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,
suvenýr z Nýrska v podobě keramické píšťalky.
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