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Znovuvzkříšení Lesního divadla
Již dlouhou dobu jsme všichni kolem něj chodili a přemýšleli co se uvnitř
asi děje. Kolem čeho, ptáte se ? No přeci kolem Lesního divadla. Moje
maminka tady ještě jako dítko školou povinné hrála divadlo a vzpomíná
dodnes na představení, kde hráli nejen místní ochotníci, ale také hvězdy
„ prken, která znamenají svět “, a které známe z filmů pro pamětníky např.
pan Vojta. Na začátku divadelní sezóny zde hrái představení žáci obou
našich škol a předháněli se, kdo bude lepší ( třeba se to ještě někdy vrátí ).
Mnohem později zde byly pořádány taneční zábavy pro mládež z širokého
okolí. Nikdo z tehdejších účastníků, mezi které se řadím i já, na to jistě
dodnes nezapomněl. A pak se vlastně dlouho nic nedělo. Tedy nic, čeho by
mohli být svědky místní občané. Lesní divadlo provozovala firma
Xaverov, která tu měla své rekreační zařízení. Pak objekt využíval pan Ing.
Suda jako občasný penzion. Letos však nastala velká změna. Nový majitel,
pan Petr Mašek, přichystal občanům našeho města obrovské překvapení.
V neděli 31. srpna odpoledne otevřel bránu Lesního divadla dokořán a
pozval nás všechny k prohlídce. A nejen to. Uspořádal tady spolu s panem
Zdeňkem Preslem příjemné divadelní odpoledne pro malé i velké.
Průvodcem celého odpoledne byl pan Švehla. Nejprve nás pan Švec krátce seznámil s historií Lesního divadla
a zavzpomínal na ochotníky v Nýrsku. Ti nejmenší pak sledovali malé divadelní představení pana Presla a jeho
kolegů. Poté publikum s úžasem sledovalo vystoupení
plzeňské skupiny Pšito oyate. Jejich předvedení indiánských
tanců bylo úchvatné. Ten elán, to překrásné barevné oblečení
– prostě nádhera. A co teprve když spolu s dětmi, jejich rodiči
a dalšími zájemci zatančili tanec lásky a přátelství. Aby si děti
na chvilku odpočinuly, bylo pro ně připraveno další
představení amatérského loutkového divadla, tentokrát
o jablíčku a mrkvičce. Po něm měla proběhnout ukázka
historického šermu. Jeden z účinkujících ale onemocněl, a tak
jsme si mohli hrdinného rytíře ve zbroji alespoň prohlédnout
zblízka. A teď již následovala část věnovaná dospělým.
Divadelní představení dešenických ochotníků s názvem Vlasta
kopla Vlastu plné veselých skečí nás vrátilo do dávnověku
naší země, kdy o vládu bojovali muži se ženami. Diváci se po
celou dobu náramně bavili. Za to patří hercům i jejich spolupracovníkům velký dík. Škoda, že pak již někteří
návštěvníci nevydrželi a odešli domů, myslím, že by byli velmi překvapeni vystoupením zajímavé příležitostné
hudební skupiny s příznačným názvem Dobrovolní dárci
hudebních zážitků, která zahrála několik rockových písní ve
složení kytara, violoncello a foukací harmonika. Po celou
dobu jsme si mohli prohlížet výrobky dětí a vystavené
pamětnické fotografie.
Tím sice příjemné prosluněné odpoledne skončilo, ale
nedalo mi, abych se pana Maška nezeptala, co ho přivedlo
k takovému nápadu ? A co zamýšlí do budoucnosti?
„Lesní divadlo – už sám název nám napovídá způsob užití.
Proto jsem využil možnosti, která se mi naskytla, a pokusím
se tomuto krásnému areálu, který byl pro tyto účely
postaven, z části vrátit jeho původní podobu i jeho věhlas.
Pro příští rok je v jednání s divadelními soubory zahájení
letní sezony tak trochu připomínající doby minulé.“
J. Vlková

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.

Volby v roce 2008
Místa konání voleb do zastupitelstev krajů v působnosti MěÚ Nýrsko ve dnech 17. a 18.10. 2008
Z důvodu zajištění rovnoměrného počtu voličů v největších volebních obvodech došlo k některým změnám volebních
místností pro voliče podle trvalého pobytu. Věnujte, prosím, pozornost následujícím změnám:
Petra Bezruče -155, 159, 166, 167, 170, 172, Husova – 466, 507, 738, 740, Tyršova
¾
dosud volební místnost č. 1 – Městský úřad, Náměstí 122
¾
nově - volební místnosti č. 3 ZŠ a MŠ Komenského ul. 250 Nýrsko
Prap. Veitla – 23, 54, 55, 56, 57, 58, Kpt. Kufnera a Stará Lhota
¾
dosud volební místnost č. 1 – Městský úřad, Náměstí 122
¾
nově - volební místnost č. 2 v Kulturním domě, Prap. Veitla 23
Klostermannova a Milenecká
¾
dosud volební místnost č. 3 ZŠ a MŠ Komenského ul. 250 Nýrsko
¾
nově volební místnost č. 2 v Kulturním domě, Prap. Veitla 23

Kde tedy volit?
Volební okrsek č. 1:
volební místnost : Městský úřad, Náměstí 122, 340 22 Nýrsko
pro voliče s trvalým pobytem v Nýrsku ulice: Dobrovského, Domažlická, Erbenova, Hodousická,
Chodská, Kaplířova, Klatovská, Křižíkova, Luční, Nádražní, Náměstí, Raisova, Riegrova, Rybářská,
Strážovská, Školní, U Banky, U Radnice, Úzká, V Lukách, Vrchlického.
Volební okrsek č. 2:
volební místnost : Kulturní dům, Prap. Veitla 23, 340 22 Nýrsko
pro voliče s trvalým pobytem v Nýrsku ulice: Jiráskova, Klostermannova, Kpt. Kufnera,
K Zahradám, Milenecká, Práce, Prap.Veitla, Sídliště I, Sídliště II, Vančurova, Thámova,
pro voliče s trvalým pobytem ve Staré Lhotě.
Volební okrsek č. 3 :
volební místnost : Základní škola, Komenského 250, 340 22 Nýrsko
pro voliče s trvalým pobytem v Nýrsku ulice: Baarova, Boženy Němcové, Československých legií,
Dvořákova, Elišky Krásnohorské, Havlíčkova, Husova, K Cihelně, Karla Čapka, Karla Hynka Máchy,
Kollárova, Komenského, Mikoláše Alše, Nerudova, Palackého, Petra Bezruče, Pod Lesem, Smetanova,
Šmilovského, Šumavské nábřeží, Tylova, Tyršova, Žižkova.
Volební okrsek č. 4
volební místnost : Bystřice nad Úhlavou čp. 31 – hasičská zbrojnice
pro voliče s trvalým pobytem v Bystřici nad Úhlavou, ve Starém Lázu.
Volební okrsek č. 5
volební místnost : Hodousice -společenská místnost Na Řáholci
pro voliče s trvalým pobytem v Hodousicích a Blatech.
Volební okrsek č. 6
volební místnost : Zelená Lhota 17 - Hostinec U Jakuba
pro voliče s trvalým pobytem v Zelené Lhotě.

Vážení čtenáři,
17. a 18. října 2008 se uskuteční volby do Zastupitelstva Plzeňského kraje. Redakce Nýrských novin tradičně
nabídla kandidujícím stranám, jejichž zástupci jsou členy Zastupitelstva města Nýrska, prostor pro jejich
prezentaci. Všem politickým subjektům byly předloženy stejné podmínky a bylo pouze na nich, jak danou možnost
využijí. Na následujících stranách tohoto vydání vám tedy předkládáme předvolební materiály jednotlivých
politických stran (v abecedním pořadí) v rozsahu, který samy do uzávěrky poskytly. Redakce NN v žádném
případě neručí za faktickou správnost informací v těchto materiálech obsažených.
redakce NN

Představujeme lídra kandidátky ODS pro Krajské volby 2008

Ing.Pavel Rödl
Datum narození: 29. listopadu 1953
Zaměstnání: primátor města Plzně
Žiji v Plzni a pracuji jako primátor tohoto města. Za dobu mého působení
v křesle primátora města Plzně se podařila splnit většina z volebního programu.
Za priority pro hejtmana kraje do nadcházejícího období považuji:

•
•
•

•
•
•

Přenesení dynamiky rozvoje Plzně do celého kraje.
Další zlepšování dopravní obslužnosti a opravy silniční sítě.
Podporu cestovního ruchu a služeb s ním souvisejících jako nástroje
ke snížení ekonomických rozdílů mezi krajskou metropolí a ostatními částmi kraje.
Důkladnou přípravu projektů a žádostí o peníze z evropských zdrojů.
Další rozvoj sítě a služeb v sociální oblasti a zdravotnictví.
Získání evropských peněz pro výstavbu nové budovy nemocnice v Klatovech, kde se počítá s náklady
půl miliardy korun.

Vážení spoluobčané
v právě končícím volebním období ukázala ODS a její partneři, jak si představují sestavení a práci
„demokratické“ vlády v kraji. Jediným heslem bylo „Vítěz bere vše“. Povolební koalice prosazovala svoje
záměry ve všech oblastech vlivu kraje bez ohledu na opozici. Zejména ve zdravotnictví, školství, hospodaření
s majetkem a při rozdělování dotací kraje. Projevem arogance jejich moci bylo, že se proti zájmům a vůli občanů
nejen kraje, ale celé ČR, přihlásili k umístění cizí vojenské základny na území kraje. Každý mohl důsledky jejich
politických rozhodnutí pocítit ve svém vlastním životě. Po celé volební období koalice ignorovala opoziční
návrhy. To chceme v těchto volbách s Vaší pomocí změnit. Jsme přesvědčeni, že ve skutečné demokratické
společnosti má hlas každého zvoleného zástupce stejnou váhu, a proto nabízíme jako jediní poměrné zastoupení
dle výsledků voleb ve všech orgánech kraje. Předkládáme Vám možné řešení problémů budoucnosti v našem
volebním programu, kde preferujeme dostupnost zdravotní a sociální péče, regionální rozvoj, podporu
základního a učňovského školství a bezpečnost občanů. Všichni naši kandidáti nabízí svoje znalosti a zkušenosti
ve váš prospěch. Máme čisté ruce, víme, jak řešit vaše problémy, jsme připraveni převzít společnou odpovědnost
za další vývoj plzeňského kraje. Nejsou za námi žádné aféry, chceme pracovat ve váš prospěch. Chybí pouze
jediná podmínka a tou je vaše účast ve volbách a podpora kandidátů KSČM, jako projev touhy po změně
v podmínkách vašeho života. Planá kritika stávajících poměrů bez aktivní účasti ve volbách nemůže přinést
žádnou pozitivní změnu. Seznamte se s naším volebním programem, přijďte k volbám a dejte nám svůj hlas.
Podpora našich kandidátů znamená naději pro budoucnost.
Kandidáti za KSČM pro volby do zastupitelstva kraje

Nejstarší občanka Nýrska
oslavila 100. narozeniny
Dne 23.9.2008 se významného životního
jubilea dožila nejstarší občanka města
Nýrska paní Františka Andrlová.
Přejeme jí další klidné a spokojené roky
života.

Vážení rodiče, milí pacienti,
od 1. ledna 2009 otevíráme novou dětskou ordinaci v Klatovech. Abychom předešli nejasnostem a spekulacím,
chceme vás včas o této skutečnosti informovat. Jedinou změnou, která pro Vás od ledna 2009 nastane, je změna
a omezení ordinačních hodin. Nadále ale budeme v Nýrsku ordinovat každý den a poskytovat vám péči, na kterou jste
byli dosud zvyklí. Rovněž nás můžete navštívit v ordinaci v Klatovech (viz rozpis ordinačních hodin).
Jakékoliv problémy, které vzniknou, jsme připraveni řešit s vámi osobně. Nové vizitky si můžete vyžádat v ordinaci.
Klatovy

Nýrsko

DEN

Nemocní

Zdraví

Nemocní

Zdraví

Pondělí

7-10 hod.

10-12 hod.

13-15:30 hod.

-----

Úterý

12-13 hod.

13-17 hod.

10-11 hod.

7-10 hod.

Středa

7-9 hod.

9-12 hod.

13-15 hod.

15-17 hod.

Čtvrtek

12-13 hod.

13-15:30 hod.

10-11 hod.

7-10 hod.

Pátek

7-10 hod.

10-12 hod.

13-14 hod.

14-15 hod.

Věříme, že tyto nové skutečnosti přijmete s pochopením a budete nadále s naší péčí spokojeni.
MUDr. Tomáš Šmída, Hana Šmídová

NÝRSKO A ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA V PŘÍŠTÍM ROCE
Začátkem září se na stránkách Plzeňského kraje objevil tzv. konečný návrh jízdního řádu na železnici pro období
2008/2009. Tento dokument obsahuje pravděpodobnou podobu nového jízdního řádu, který vstoupí v platnost od
neděle 14. 12. 2008. Výsledná podoba jízdního řádu se oproti konečnému návrhu může ještě změnit, a to na základě
připomínek, které bylo možno podat do 26. 9. 2008 na Krajský úřad Plzeňského kraje.
Podívejme se tedy, jaké změny vnese tento jízdní řád do železniční dopravní obslužnosti Nýrska. Novinkou oproti
minulosti je, že letos poprvé sestavuje jízdní řád na železnici na základě požadavků kraje (osobní a spěšné vlaky)
a státu (rychlíky, popř. vlaky vyšší kvality) státní organizace Správa železniční dopravní cesty (SŽDC), jakožto
správce infrastruktury, zatímco ČD, a.s. zastávají „jen“ roli dopravce.
V příštím roce pak zůstává prakticky zachován stávající jízdní řád, přičemž se mírně mění časové polohy některých
vlaků. Novinkou je návaznost vlaku 7546 s příjezdem do Nýrska v 15:33 na vlak 7518 z Plzně (odjezd z Plzně hl. n.
ve 14:10). Dále je z návrhu možné vysledovat snahu o zavedení taktové dopravy u co největšího počtu spojů.
I v příštím jízdním řádu zůstává zachováno přímé spojení Nýrska (resp. Železné Rudy) s Prahou prostřednictvím 2 a
půl páru rychlíků. Zjednodušený přehled plánovaných spojů je uveden v následujících tabulkách; kompletní konečný

návrh jízdního řádu na trati č. 183 Plzeň hl. n. – (Nýrsko) – Železná Ruda-Alžbětín je pak k dispozici na internetové
adrese: http://www.plzensky-kraj.cz/file.asp?name=1004923080908160030.pdf.
žst. / č.vl.
Plzeň hl.n

Klatovy
Nýrsko
Ž.Ruda-A.

7540
4:31
4:54
5:38

poznámka

žst. / č.vl.
Ž.Ruda-A.
Nýrsko
Klatovy
Plzeň hl.n.

7541
4:10
4:55
5:18
6:27

7562
4:59
5:20
-

7564
6:17
6:38
-

Po-Pá

7563
5:43
6:00
6:56

7502
5:20
6:51
7:10
8:00

1960
7:02
8:02
8:22
9:15

7542
7:02
8:02
8:22
9:15

So,Ne

So,Ne

Po-Pá

7543 R965
5:58 8:42
6:49 9:37
7:10 9:56
8:56 10:56

7547
10:42
11:37
11:56
12:56

R967

7504
8:10
9:19
9:39
10:31

R960
9:02
10:02
10:22
11:15

7544
11:02
12:02
12:22
13:15

R962
13:02
14:02
14:22
15:15

7546
14:10
15:15
15:33
16:22

7548
15:02
16:02
16:22
17:15

7550 7566 7552
17:02 18:10 19:10
18:02 19:15 20:22
18:22 19:32 20:41
19:15
21:26

Po-Pá

7565 7501 R969
15:24 16:42
12:42
13:37 14:22 16:20 17:37
13:56 14:41 16:39 17:56
14:56 15:47 17:47 18:56

7549
19:30
20:18
20:41
21:47

Co se kvality cestování týče, tak dochází k postupné náhradě až 60 let starých
motorových vozů řady 831 modernějšími vozidly řad 842 a především pak
814-914, tedy rekonstruovanými, částečně nízkopodlažními motorovými
jednotkami Regionova. Rychlíky a některé osobní vlaky jsou vedeny jako
klasické soupravy s lokomotivou. U většiny vlaků je možná (především
v letním období) rozšířená přeprava jízdních kol, jakožto spoluzavazadel.
Závěrem dodejme, že na období od prosince 2008 do prosince 2009 je plánovaná racionalizace trati Plzeň – Klatovy,
kterou má v době od září 2009 do října 2010 následovat i úsek z Klatov do Železné Rudy. V rámci těchto staveb bude
zřízeno dálkově ovládané traťové zabezpečovací zařízení a měly by být též rekonstruované stanice i zastávky.
Plánovaný rozvoj trati v delším časovém horizontu je pak obsažen v dokumentu, zvaném Koncepce dopravy
Plzeňského kraje. Ten počítá s optimalizací celé trati pro rychlost 80 až 100 km/h, s postupným zdvojkolejněním
úseku Plzeň – Klatovy a elektrifikací tratě z Klatov do Železné Rudy. Celý dokument najdete na: http://www.krplzensky.cz/article.asp?sec=252.
Bc. Tomáš Michálek

Den turistiky v Nýrsku
V sobotu 6.září 2008 se konal v Nýrsku Den turistiky, v rámci 50. výročí KČT Nýrsko. Je dobré si vzpomenout
na zakládající členy našeho klubu – paní Karlíkovou, Hoštičkovou a pány Bradu, Hadače, Koženého, Steinera,
Zemandla, Terzla, Mráze a Zemana. Tehdejší činnost klubu byla zaměřena na pěší vycházky, vysokohorskou
turistiku, mototuristiku, pořadatelskou činnost orientačních závodů, turistických srazů a zájezdů.
Dnes má náš klub příznivce, kromě pěší turistiky, také lyžování (běžky), cykloturistiky a rekreačního běhu
a nadále je pořadatelem turistických zájezdů a tradičních běžeckých závodů.
Za poslední tři roky byly vyznačeny 3 vycházkové
okruhy okolím Nýrska a 2 vyhlídkové okruhy.
Mapového průvodce okruhů obdrží zájemci
v Informačním centru města Nýrska.
Blíže ke Dni turistiky v Nýrsku
Za pěkného počasí se vydalo přes 50 turistů na
různé trasy. V cíli dostal každý ze zúčastněných
suvenýr a pamětní razítko pochodu. Zájemcům
o znovuobnovení činnosti Lesního divadla podal
vyčerpávající informace pan Švec.
Děkuji všem pořadatelům, informačnímu centru
a Městu Nýrsku za spolupráci na této významné
akci našeho klubu. V rámci 50. výročí máte ještě
možnost navštívit fotovýstavu našeho klubu v IC
Nýrsko. Zajímavé – určitě přijďte!
Josef Mayer, TJ KČT Nýrsko

NOVINKY Z NAŠICH ŠKOL
Základní škola a Mateřská škola Nýrsko, Komenského ul. 250
Dne 1. září jsme v naší škole přivítali celkem 275 dětí, což je přibližně o 25 dětí méně než v loňském roce. Úbytek je
způsoben tím, že školní docházku ukončilo 60 žáků a nově příchozích žáků včetně prvňáčků není tak veliký. Tento
rok by měl být vzhledem k demografickému vývoji poslední, kdy klesá počet dětí ve škole. Plně využita je školní
družina, o kterou je mezi rodiči veliký zájem.
V letošním roce jsme podle počtu dětí otevřeli pouze jednu třídu (6. – 8. ročník), kde se děti vzdělávají podle přílohy
Rámcového vzdělávacího programu základního vzdělávání. (dříve Zvláštní škola).
Pokročili jsme rovněž v přípravě Školního vzdělávacího programu naší školy a nyní se podle tohoto programu
vzdělávají děti v 1., 2. a 6., 7. ročníku. I v tomto školním roce počítáme opět se zájmovou činností dětí zaměřenou na
sport a pohybové aktivity. Na 1.stupni mají možnost navštěvovat žáci nepovinný předmět sportovní hry a na 2. stupni
zájmovou tělesnou výchovu. V případě zájmu dětí bude zaveden kroužek softbalu. Dále mohou děti na 1.stupni
navštěvovat výuku němčiny, kterou vede p. Jana Karlíková a kroužek dyslektické nápravy, který má na naší škole
dlouhou tradici a vede ho Mgr. Jana Mašková. Ostatní zájmovou činnost mohou děti navštěvovat v Domě dětí
a mládeže, který zájmovou činnost zajišťuje na velmi dobré úrovni, a nebo v Základní umělecké škole.
V obou mateřských školách jsou stanovena kritéria pro přijetí, neboť mateřské školy navštěvuje přibližně 150 dětí,
čímž je plně využita jejich kapacita.

Nový školní rok 2008/2009 v ZŠ Nýrsko, Školní ulice
Školní rok, který jsme zahájili 1.9.2008, se bude celý odvíjet v duchu chystaných oslav 80. výročí otevření naší školy.
Mottem celoročního projektu se tedy právě proto stal známý slogan „ŠKOLA – ZÁKLAD ŽIVOTA“ a tomuto
tématu jsme podřídili plánované akce. Naše snažení se zaměří zejména na prohlubování vztahu k vlastní škole,
zvyšování zájmu o vzdělávání a celkově lepší pohled nejen žáků, ale i rodičovské veřejnosti a veřejnosti vůbec na
školu. Domníváme se, že vztah mládeže ke vzdělávání, zájem o informace a aktivní smysluplný život je v současné
době jedním z aktuálních problémů, který bychom rádi alespoň částečně řešili. Ústředním dnem se potom stane
28. březen 2009, kdy doslova i pomyslně otevřeme dveře všem, kteří se budou chtít společně s námi oslav zúčastnit.
Nový školní rok jsme zahájili společně s 246 žáky a 20 pedagogickými pracovníky. Kromě výuky dané školními
vzdělávacími programy nabízíme žákům kvalitní činnosti ve školní družině, 3 zájmové útvary, vyučovací hodiny
zaměřené na nápravu specifických poruch učení a řadu mimovyučovacích aktivit. V měsíci září se uskutečnil tradiční
cyklistický výlet na Šumavu, kterého se účastnili zájemci o cyklistiku na horských kolech. Letošní výprava zvládla za
nečekaně chladného počasí 105 km. Další zajímavou akcí byla poznávací exkurze žáků 1.stupně, kteří navštívili
nedaleký hrad Klenová. Nejzajímavější se pro ně stala informace o tom, že na dně 40m studny se podle pověsti
nacházejí klíče od hradu Pajrek. Pro žáky 2. stupně je v rámci poznávání regionu připravena poznávací exkurze na
Železnorudsko.
Na závěr telegraficky:
•
1. září zahájilo školní docházku 22 žáčků-prvňáčků
•
nabídka svačin byla rozšířena o mléčné výrobky Mlékárny Kunín a.s.
•
připravujeme projektový den „Škola hrou“
•
společně se těšíme na celoškolní pěveckou soutěž SOLASIDO / 18.12.2008; na závěrečný galakoncert zveme
rodiče, příbuzenstvo i širokou veřejnost.
Mgr. Alena Linhartová

Také v Domě dětí a mládeže začal nový školní rok ……………..
Prázdniny jsou už minulostí a v Domě dětí a mládeže začal další školní rok. Čtenáři Nýrských novin se v minulém
čísle mohli seznámit s naší nabídkou. Protože už činnost ve většině kroužků začala, nabízíme ještě těm, kteří se dosud
nerozhodli, aby se k nám připojili. Mezi nejoblíbenější kroužky patří aerobik, sportovní gymnastika, míčové hry,
jazykové kroužky, deskové hry, kroužek plastikových modelářů. Rozvrh hodin kroužků je k dispozici v domě dětí
nebo na telefonním čísle 376571288.
Jako pokaždé jsme otevřeli hned 1. září klub Čekárna, ve kterém jsou připraveny nové herní konzole. Provoz klubu je
zčásti financován z dotace Plzeňského kraje a je volně a zdarma přístupný každému. Připomínám, že otevřeno je
každý den od 12. 00 – do 15. 00. Mohou jej využít všichni, kdo čekají na kroužek nebo jen tak nevědí, co s volným
časem.
Chtěla bych také poděkovat všem občanům města za aktivní účast na sbírce pro janovický Klokánek. Sbírku jsme
zajistili v prostorách DDM v září, kdo se chce ještě nyní připojit, kontaktujte prosím přímo janovické pracoviště.
S Vámi všemi se těší na setkání pracovníci Domu dětí a mládeže v Nýrsku

GALAVEČER BOJOVNÍKŮ
Říká se, že nelze dvakrát vstoupit do stejné řeky. Já ale tento
pocit zažila při rozhovoru s Alenou Holou.
Před třemi roky jsme si spolu povídaly o kickboxu v Nýrsku a
úspěchu, kterého se jí povedlo dosáhnout – stala se mistryní
Evropy v disciplíně lowkick. Nyní se mi přišla pochlubit
s dalšími úspěchy. Od 19. do 23. srpna probíhalo v Olomouci
Mistrovství světa ISKA v kickboxu, kde Věra Andělová v dětské
kategorii vybojovala 1. místo v lightcontactu do 45 kg. Další
mistryní světa v lightcontactu v kategorii do 63 kg se stala
Tereza Martínková. Krásné druhé místo ve stejné disciplíně, ale
v kategorii do 45kg, vybojoval její bratr Aleš Martínek. Sama
Alena pak získala dvakrát třetí místo, a to orientalu - K1 ( při
zápase se mohou používat kolena a chytat kopy ) a lowkicku.
Úspěšným medailistům srdečně blahopřeji jménem Města
Nýrska i všech čtenářů Nýrských novin a přeji mnoho dalších
sportovních úspěchů.
V sobotu 27.9. se Alena Holá v Klatovech
zúčastnila
Mistrovství České republiky v orientalu – to však proběhlo až po
uzávěrce Nýrských novin. Se svými výsledky je spokojena. Po
zranění před třemi lety a operací kolene se vrátila zpět do ringu.
Vedle svého zaměstnání, kde jí vychází maximálně vstříc, se
věnuje nejen svým tréninkům, ale i práci s dospělými nýrskými
thaiboxery. V Janovicích trénuje dospělé a od září převzala od
Romana Brandtnera družstvo dětí.
Aby i nýrští občané mohli na vlastní oči vidět, jak zápasy
probíhají a jaké máme v Nýrsku zápasníky, rozhodla se
uspořádat v Kulturním domě v Nýrsku 11. října od 19.00 hodin „GALAVEČER BOJOVNÍKŮ“. Budeme moci fandit
Tereze Martínkové v plnokontaktním lowkicku. Zhlédneme jeden dětský zápas, tři zápasy v boxu juniorů a pro
srovnání pak bude boxovat dvojnásobný mistr světa Josef Křivka z Domažlic. Z Dešenic se nám představí Václav
Pytel ve fullcontactu, další boj pak svede Zdeněk Hynčík z Nové Vsi u Kdyně. Své umění nám předvedou i karatisté
z Klatov. Celým večerem nás bude provázet Jan Landa ze Žebráku, který má s kickboxem letité zkušenosti.
Vzhledem k úspěchům našich sportovců bude jistě kulturní dům plný. Jste všichni srdečně zváni na tento ojedinělý
zážitek. Na podobné vystoupení byste museli většinou vážit dosti dalekou cestu. Pojďme je tedy podpořit na domácí
půdě !
J.Vlková

V Nýrsku byt 2+1 k pronájmu. Vhodné pro 2-4 osoby. Informace na tel. čísle: 724 094 242.
Výklad Tarotu- výpočet Numerogramu- info z Astrálu nabízí Soňa Křečanová
vědma výtvarnice mediánka
kontakt: 737 921 308
sona-k@ centrum.cz

TROCHU HISTORIE NIKOHO NEZABIJE…
Říjen 1918 v Nýrsku
V letošním roce plném osmičkových výročí vzpomeneme také 90. výročí vzniku Československé republiky.
Připomeňme si proto atmosféru posledního roku 1. světové války v Nýrsku a jak zde tyto události probíhaly.
Přestože válečná bojiště byla od Nýrska vzdálená, válka jako taková zasáhla jeho obyvatele mnoha způsoby. Mnoho
mužů bylo odvedeno, domů se vraceli zranění či se dostali do zajetí, 79 mužů ve válce padlo. Uvážíme-li i mizerné
zásobování a z toho plynoucí nedostatek základních životních potřeb, což vrcholilo zejména v roce 1918, dále časté
zabavování (rekvírování) dobytka, kovových předmětů, včetně kostelních zvonů i dalších věcí, organizovaný sběr všeho
možného např. kostí na výrobu mýdla apod., není divu, že se mezi zdecimovanými lidmi šířily nejrůznější a často
protichůdné poplašné zprávy a že občas došlo i k vyhrocenějším konfliktům. V srpnu 1917 došlo k incidentu při
rozdělování cukru, což museli řešit četníci, 23. června 1918 přepadly ženy v Uhlišti vůz naložený moukou a celý jej
rozchvátily. 9. srpna 1918 se udál konflikt poměrně větší, před městskou radnicí se shromáždily nespokojené ženy,
neboť v obchodech nebyla k dostání vůbec žádná mouka. Toho dne přijelo ze Železné Rudy vlakem asi 60 lidí, kteří
mouku jednoduše vykoupili. Nýrští nehodlali věc jen tak nechat a vyzbrojeni noži čekali před nádražím, kde zavazadla
a ruksaky naplněné moukou rozřezávali. Není divu, že zásobovací komise byla obvykle doprovázena vojáky.
Ve městě byli přítomni během války také židovští uprchlíci z Haliče, jimž muselo město poskytovat ubytování, stravu
i základní lékařskou péči. Na bystřickém zámku zřídil kníže Hohenzollern vojenskou polní nemocnici pro 24 raněných,
jimž hradil celé zaopatření. Sestra Anna Fischbachová a kníže Hohenzollern od Červeného kříže obdrželi na jaře roku
1918 vyznamenání.
Ke konci války se stal z italského spojence nepřítel, a tak se na bystřickém zámku octli i tři italští zajatci, kteří
2. července 1918 při své procházce městem spatřili dlouhou frontu na potraviny a zazpívali přítomným posměšnou
píseň se slovy: Lieb Vaterland, magst ruhig sein. Österreich wird bald verhungert sein. Milá vlasti, můžeš být klidná,
Rakousko brzo vyhladoví...
V září 1918 začala škola jako v dobách míru, ale výuka byla od 19. září na dva týdny přerušena, neboť vypukla
chřipková epidemie. Její průběh byl velmi dramatický, např. v blízkém Strážově onemocnělo 700 ze 1700 obyvatel
a dvacet osob chřipku nepřežilo.
15. října dorazily do města zprávy o generální stávce a neklidu v plzeňských ulicích. 18. října přišla zpráva, že rakouská
vojska složila zbraně a vrací se z italské fronty domů. Zcela veřejně se hovořilo o rozpadu Rakouska, což by bylo ještě
před několika týdny tvrdě trestáno a mezi zdejšími obyvateli vyvstávala otázka. Kam půjdeme? K Bavorsku nebo
k Čechám? 17. října vydal císař Karel I. výnos o autonomii každého národa v rakouské monarchii. V reakci na to byl
22. října v Nýrsku založen Volksauschuss für den mittleren Böhmerwald (Národní výbor střední Šumavy), v jehož čele
stál rolník Peter Größl z Chudenína. O tři dny později 25. října se výbor sešel znovu, aby probral valící se politické
události. Byl zdůrazněn německý charakter zdejšího kraje a všichni odsouhlasili jeho připojení k Rakousku. K tomu je
třeba říci, že Nýrsko mělo v té době opravdu většinou německy hovořící obyvatele, příliv Čechů se projevil až po
r. 1918. Podle sčítání lidu z r. 1910 žilo v samotném Nýrsku 2374 obyvatel, z nichž 51 uvádělo jako obcovací jazyk
češtinu (tj 2,1 %), v roce 1921 2573 obyvatel, z toho 179 Čechů (již 6,9%) a v r. 1930 to bylo 3230 obyvatel, z toho 288
Čechů (8,9%).
30. října, dva dny po vyhlášení československé samostatnosti, se účastnil zasedání výboru v Nýrsku i říšský poslanec dr.
Gustav Schreiner, majitel zámečku a velkostatku v Nemilkově. Přednesl zde velmi emotivní projev. Doslova označil
postoj rakouské vlády za zradu na zdejším obyvatelstvu, které bylo „hozeno do pytle Čechům“. Z tohoto zasedání
výboru vzešel požadavek na přivtělení zdejšího kraje k Německému Rakousku, který byl ihned odeslán do Prahy a do
Vídně, kam jej osobně dopravili vojenští navrátilci Wolfgang Zierhut a dr. Karel Krisch z Bystřice nad Úhlavou. Při
zpáteční cestě údajně objednali v Mnichově zbraně. 3. listopadu panoval v městečku značný neklid, ulice byly plné
mužů, kteří se právě vrátili z války a byli odhodláni za věc zdejšího kraje bojovat. Následující den dorazil z Klatov
npor. Šedivý se 6 vojáky a posíleni o italské zajatce z bystřického zámku, začali odstraňovat z veřejných budov
rakouské státní symboly. Týž den se v Nýrsku objevil klatovský okresní hejtman Jaromír Vysoký, aby zajistil zdejší
úřady. Na 12. listopadu svolal Wolfgang Zierhut do obce Červené Dřevo shromáždění, které ale bylo 12 vojáky
rozehnáno a Wolfgang Zierhut byl zatčen. 14. listopadu se na náměstí v Dolním Nýrsku za značné účasti konala
demonstrace a hlavní řečník sociální demokrat Josef Pankratz zde vznesl protest proti obsazení zdejších úřadů
československými orgány a požadavek na propuštění Wolfganga Zierhuta. Do Nýrska pak 29. listopadu dorazilo v 6 h
ráno 40 mužů jízdy a 2 oddíly pěchoty, aby zjednali klid. Josef Pankratz byl rovněž zatčen, frontoví vojáci byli
neprodleně vyzváni, aby se do dvou dnů hlásili v Klatovech. Veškeré zbraně včetně loveckých byly zajištěny. Situace
ve městě se posléze uklidnila. Josef Pankratz byl ve volbách r. 1920 zvolen starostou města, posléze začala ve městě
působit zemědělská strana (Bund der Landwirte), za níž se stal Wolfgang Zierhut poslancem národního shromáždění
(československý parlament). Všichni beze zbytku byli rádi, že válka skončila.
Lenka Sýkorová
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Městská knihovna Nýrsko
telefon: +420 376 571468
e-mail: knihovna@mestonyrsko.cz
e-mail: rjirikova@mestonyrsko.cz
www.knihovnanyrsko.cz
www.sumavanet.cz/icnyrsko

Městská knihovna Nýrsko pořádá
V sále městské knihovny
29. 9. – 19.10. Výstava dětských prací „Hrad očima nejmenších“
3.10. od 18:00 - Tvořivá dílna „MONOTISK (otisk dlaždice) NA TEXTIL“
6.10. od 10.10.- „Týden knihoven“
8.10. od 13:00 - KNÍŽNÍ BLEŠÁK
10.10. od 10:00 - Pohádka: Příběhy včelích medvídků
10.10 od 19:00 - Divadlo „PENZION PONORKA
V prostorách informačního centra
11.9. – 30.10 – Komorní výstava: KČT Nýrsko včera a dnes
Ostatní akce v Kulturním domě Nýrsko
11.10. od 19:00 Galavečer bojovníků
18.10. od 20:00 Pouťová zábava: Kabát revival, Gulash rock, DJ Luko
PODZIMNÍ TANEČNÍ KURZ
K 26.9.2008 je do tanečního kurzu nahlášeno celkem 29 zájemců, z toho 15 chlapců a 14 děvčat. Závazné přihlášky
je třeba odevzdat do 3.10.2008, kurzovné pak zaplatit nejdéle do 15.10.2008. Noví zájemci se mohou stále hlásit,
přihlášky si vyzvednou v IC Nýrsko. Pro konání kurzu je třeba nejméně 26 tanečníků.
Termíny lekcí: 25.10.2008 od 19.00 hodin
1., 8., 15., 22., 29. 11. od 19.00 hodin
6.12. – závěrečný věneček od 20.00 hodin

Informační centrum města Nýrska
telefon: 376 571 616

e-mail: ic@mestonyrsko.cz

Po – Pá 10,00 – 12,00 13,00 – 15,00

Nabídka : Velká cestovní kniha -VELKÁ SLEVA AŽ O 27 % Kniha obsahuje podrobné mapky turistických
okruhů a nejrůznějších zajímavostí z celých Čech, Moravy a Slezska. Součástí 2. vydání je soubor volných
vstupenek a poukázky na slevu v celkové hodnotě 10 000 Kč. Platnost poukázek na slevu a aktuálnost nabízených
tras je až do 31.12. 2010.

