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Úvodní slovo
Vážení čtenáři,

jarní počasí přímo vybízí k růz-
ných procházkám a k pěším i cyk-
listickým výletům. Zajímavých 
míst, na která se můžeme vypra-
vit, je kolem nás hodně. Stačí si 
vybrat. Inspiraci můžete získat  
21. dubna, kdy se koná v Nýrsku 
Den turistiky.

Přestože zima už skončila, asi 
mnohé zaujme článek o cenách 
za teplo a teplou užitkovou vodu. 
Informujeme o úspěších nýrských 
žáků na různých soutěžích či si 
můžete přečíst rozhovor s nohej-
balistou Radkem Šmídem. V tom-
to čísle také najdete čtvrtletní pře-
hled sportovních a kulturních akcí 
ve městě, který si můžete složit do 
knížečky formátu A5.

Přeji Vám příjemné čtení
  Bc. Martin Kříž

Oživme staré zvyky
aneb vajíčka a Velikonoce

Výstavba kanalizace
se opožďuje - 3

 Nýrští žáci obstáli ve  
velké konkurenci - 6

Ze zajímavé besedy:
„Stali jsme se hippies“ - 8

Škola bezpečné  jízdy  
na kole - 10

O nohejbalovém klubu 
 NK Okula - 11

Nýrský kulturní
a sportovní čtvrtletník - 14

Sluníčko nás zahřálo po zimě svými paprsky, v trávě se objevily sněženky  
a bledule, příroda se probouzí ze zimního spánku a už nám na dveře klepou svát-
ky jara – Velikonoce. Dnes většina lidí slaví tyto svátky hlavně jídlem. Na stole 
obvykle najdeme beránka nebo mazanec, v lepším případě třeba velikonoční ná-
divku s mladými lístky kopřiv. To je asi vše. Děti si užijí o trochu více. V pon-
dělí vyšlehají známá a někdy i docela neznámá děvčata a paní. Jen výslužku za 
svou koledu očekávají trošku odlišnou od dřívější doby. Kdepak vajíčka (i když 
při dnešní ceně vajec se není moc co divit, že kraslice na stolech asi často nebu-
dou), koledníci si spíše přejí čokolády, bonbony a jiné sladkosti a nejraději mají 
peníze. Kam se ztratilo to kouzlo a tradice? A jak to vlastně bývalo kdysi, jak se 
Velikonoce slavily a co jim předcházelo?

Týden před Velikonocemi se nazýval pašijový. V tu dobu se všude smýčilo, 
myla se okna, vymetaly se komíny (odtud název Sazometná středa) a bílily se 
zdi. Nejen doma muselo být čisto, ale i v okolí a na zahrádce. 

(Pokračování na straně 4)

Nýrští turisté zahájili letošní sezonu 24. března na Blatech tradičním Jarním srazem turistů. Spo-
lečně zde plánovali aktivity i poseděli při táboráku. Více informací o tom najdete na straně 10.



Technické služby města
nabízí zpracování větví

Štěpkování větví pro obyvatele Nýrska a spádových 
obcí do 5m3 zdarma, nad 5m3 za každý m3 cena 30,- Kč. 
Štěpkování bude probíhat ve dnech 13. 4., 20. 4. a 27. 4. 
od 11 do 17 hodin v areálu technických služeb města ve 
Strážovské ulici. 

Větší množství lze zpracovat na místě po telefonické 
domluvě (tel.: 376 571 115, 376 571 291).

   Jan Hladík, ředitel TSM Nýrsko

INFORMACE 
Z RADNICE
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Jednotka sboru dobrovolných 
hasičů upozorňuje

    
Každoročně upozorňují všechny sdělovací prostředky 

na možné nebezpečí při jarním vypalování trávy v prosto-
ru, ale i při pálení rostlinných odpadů (listí, větve…). Že se 
jedná skutečně o poměrně rizikovou činnost, to dokládají 
každoroční statistiky, kdy dochází ke značným škodám na 
majetku, ale i k tragickým úmrtím.

Z pohledu požární ochrany je tato činnost spojena s vel-
kým rizikem pro možný vznik požáru. Pokud se rozhod-
nete pálit větší množství biologického odpadu na vlast-
ním pozemku, je nutné nahlásit pálení na operační středis-
ko HZS Plzeňského kraje na telefonní číslo 950330110.  
V každém případě se tak vyhnete sankcím při případném 
vyhlášení poplachu a následném výjezdu požární techniky.

Při pálení je každopádně potřeba dodržovat tyto zásady: 
u pálit může osoba starší 18 let, 

u dodržování bezpečné vzdálenosti ohniště od budov a 
hořlavých předmětů,

u mít připraveny hasební prostředky (kbelík s vodou, lo-
patu, písek, hasicí přístroj…),
u nepálit při silném větru,

u velikost ohniště volit tak, aby odpad shořel 
v době, kdy je na místě dozor,

u nenechávat místo pálení bez dozoru.
Vypalování porostu (suchá tráva) je ze zákona o požár-

ní ochraně č. 133/85 Sb. kvalifikováno jako přestupek, za 
který lze uložit pokutu až do výše 25 000,- Kč.  

Jan Václavovic, preventista JSDH Nýrsko

Město poskytuje organizacím
podporu formou dotací 

Únorové číslo Nýrských novin informovalo čtenáře  
o vyhlašovaných dotačních titulech určených pro sportov-
ní, kulturní a zájmové organizace působící na území měs-
ta. Na tyto účely byla pro letošní rok rozpočtem vyhraze-
na částka 800 tisíc Kč. Žádosti měli možnost podávat jed-
notlivé organizace do 1. března. Mezi 15 uchazečů byla  
v 1. kole rozdělena částka 317 tisíc Kč.                   (MěÚ)

Čerpání půjček 
z Fondu rozvoje bydlení

Tak jako každoročně mohli i v letošním roce čerpat obča-
né půjčku z Fondu rozvoje bydlení města. V rozpočtu na rok 
2012 byla na tyto účely schválena částka 300 tisíc Kč.

V termínu do 1. března byly podány čtyři žádosti, a to na 
výměnu oken, opravu elektroinstalace a modernizaci koupel-
ny a WC. Všichni zájemci dostali půjčku v požadované výši. 
Celkově byly poskytnuty půjčky ve výši 235 tisíc Kč. (MěÚ)

Z loňských májových oslav osvobození Nýrska.

Na tradiční májové oslavy
opět přijedou historická vozidla 

30. dubna v 18 hodin
Stavění máje.

4. května
Výročí osvobození Nýrska americkou armádou, 

vzpomínka obětí 2. světové války:
10 – 11 hodin – ukázka vojenských historických vozidel 
Klubu 3. armády Plzeň,
v 10.30 hodin - oslava osvobození u pamětní desky na bu-
dově MěÚ Nýrsko,
v 11 hodin - položení věnce u památníku obětí fašismu 
na městském hřbitově,
ve 14 hodin - položení kytice u památníku obětí fašismu 
za tratí u Bystřice nad Úhlavou.
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V návaznosti na problematiku doúčtování cen za odebrané 
množství tepla a teplé užitkové vody (TUV) si dovoluji po-
skytnout několik informací. Velkou část informací jsem prů-
běžně předával některým předsedům jednotlivých společen-
stev vlastníků a také předsedovi SBD Klatovy. O celé proble-
matice byli průběžně informováni zastupitelé našeho města. 

Již v listopadu loňského roku jsem při společném jedná-
ní s provozovatelem tepelného hospodářství upozorňoval na 
problematiku nízké výroby tepla v daném roce. Další jednání 
o postupu vyrovnání nákladů vzniklých v důsledku nevyro-
bení plánovaného množství tepla probíhala v prosinci a led-
nu letošního roku za účasti pana místostarosty a předsedkyně 
finančního výboru, paní Heflerové. O stanovisko jsem požá-
dal i ERÚ se sídlem v Jihlavě. I přes stále se opakující nesou-
hlas můj a zastupitelstva města, došlo ze strany provozovate-
le k doúčtování nákladů za nevyrobené množství tepla v plné 
výši. Toto vyúčtování proběhlo začátkem února. V návaznos-
ti na tuto skutečnost se na mě obrátili výše uvedení předsedo-
vé se žádostí o poskytnutí celé škály informací. Na jednáních 
jsem prezentoval stanovisko města a vyjádřil jsem opětovně 
nesouhlas s postupem provozovatele. 

Obrat v celé problematice nastal v okamžiku, kdy jsme 20. 
února letošního roku obdrželi stanovisko ERÚ, které v pod-
statě potvrdilo výklad, který jsem zastával od samého počát-
ku. V důsledku tohoto stanoviska došlo ve shodě s platnými 
smlouvami k přepočítání oprávněných zúčtovatelných nákla-
dů a všichni odběratelé obdrželi začátkem března nový před-
pis vyúčtování za teplo a TUV za loňský rok. Rozdíl nákla-
dů na nevyrobené množství tepla ve výši zhruba 490 tis. Kč 

bude hrazen provozovatelem tepelného zařízení. Tomu bude 
ze strany vlastníka poskytnuta půjčka se splatností do 3 let. 

Další částí problematiky je provázanost či spíše neprová-
zanost všech existujících smluvních vztahů, které jsou uza-
vřeny mezi vlastníkem, provozovatelem a jednotlivými od-
běrateli. Tyto smluvní vztahy budou do konce dubna letošní-
ho roku podrobeny revizi. Věřím, že dohodnutý postup při-
spěje ke spokojenosti všech odběratelů tepla a TUV. 
Opatření v oblasti výroby tepla a TUV 

V uplynulých cca 10 letech město stoprocentně vrátilo do 
obnovy teplárny všechny finanční prostředky vybrané z ná-
jmu tohoto zařízení. Pro představu se jedná o zhruba 8 mil. 
Kč. Díky tomu se daří držet ceny za teplo ve spodní hra-
nici republikového žebříčku. S tímto stavem nejsme ovšem 
plně spokojeni, a proto připravujeme další opatření, která 
by i v dalších 20 letech měla udržet příznivé ceny. Prvním 
opatřením bude financování fotovoltaické elektrárny, která 
bude umístěna na výměníku v ul. Práce. Formou provozo-
vání (zelený bonus), dokážeme ovlivnit platbu za spotřebo-
vanou el. energii, potřebnou k výrobě a distribuci tepla. Dal-
ším opatřením, které v současné době intenzivně připravuje-
me, je umístění kogenerační jednotky rovněž do výměníku v 
ul. Práce. Investorem této akce bude ČEZ, který bude vyrá-
bět el. energii spalováním plynu. Tímto spalováním vzniklý 
odpadový produkt - teplo, bude prodávat provozovateli vý-
topny. 

Věřím, že připravovaná opatření příznivě ovlivní ceny 
tepla v našem městě. 

 Ing. Miloslav Rubáš, starosta města

Doúčtování tepla za rok 2011 

Administrativní zádrhele 
opožďují výstavbu kanalizace 

 
V roce 2001 byly zahájeny první činnosti k přípravě odkanalizování obcí, které leží pod i nad přehradou.  

V roce 2002 vznikl investiční záměr, který byl začleněn do plánů úprav a oprav vodovodů a kanalizací Plzeňského 
kraje. Postupně se tento projekt začal připravovat a organizovat v jednotlivých obcích. Následně, vzhledem k potře-
bě jednotného postupu při řešení akce, byl založen Dobrovolný svazek obcí Údolí pod Ostrým, který se stal nově no-
sitelem projektu. Žádost o dotaci byla předložena poskytovateli, kterým je ministerstvo životního prostředí (MŽP) 
v roce 2008. V lednu 2009 jsme obdrželi Rozhodnutí MŽP o přidělení dotace. Od této doby, v podstatě do dneška, 
probíhá proces přípravy a schvalování dokladů potřebných pro podpis smlouvy o poskytnutí dotace. 

Samostatnou kapitolou v tomto procesu byl průběh výběrového řízení, které i s řešením odvolání jednoho ze zú-
častněných subjektů trvalo přesně jeden rok. Na druhé straně je dobře, že i Úřad pro hospodářskou soutěž překont-
roloval celý průběh výběrového řízení a konstatoval, že proběhlo v souladu s platnou legislativou. 

Celý schvalovací proces se pozdržel na přelomu loňského a letošního roku na SFŽP z důvodu konvergence dat. 
Reálný předpoklad podpisu smlouvy o poskytnutí dotace na MŽP je konec března. Tím dochází k posunutí začát-
ku stavby o cca 8 měsíců. To přinese zvýšené nároky na logistiku stavby a bude to znamenat, že stavba bude pro-
bíhat ve všech lokalitách souběžně. Již nyní si dovoluji požádat všechny občany dotčených lokalit o trpělivost  
a pochopení se zvýšeným stavebním ruchem, hlukem a příp. znečištěním místních komunikací. Přes všechna zdrže-
ní na začátku a v průběhu schvalovacího procesu jsem přesvědčen, že konečný termín výstavby stanovený na polo-
vinu roku 2014 bude dodržen.                                              Ing. Miloslav Rubáš, předseda DOS Údolí pod Ostrým
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Zelený čtvrtek byl dnem odpuštění. V ten den bývali ka-
jící se hříšníci přijímáni zpět mezi věřící. Lidé vstávali vel-
mi časně, rodina se pomodlila. Jedla se jen zelená strava 
– špenát, zelí, aby byl člověk po celý rok zdravý. Hospo-
dář měl zasít len a hrách, protože vše, co se zaselo na Zele-
ný čtvrtek, dobře prospívalo. Hospodyně pekly jidáše, ob-
řadní pečivo z kynutého těsta, tvarované ve tvaru preclí-
ků nebo bochánků. V tento den utichnou všechny zvony, 
na znamení smutku z ukřižování Pána Ježíše „odlétají do 
Říma“, aby se znovu rozezněly až na Bílou sobotu. Místo 
zvonů bylo slyšet ze všech stran řehtačky, kterými děti na-
hrazovaly právě ztichlé zvony.

Velký pátek je připomínkou smrti Ježíše Krista. V tento 
den se scházejí věřící k bohoslužbě. Traduje se, že na Vel-
ký pátek vydávala země své poklady. Podle pověsti se ote-
vírá i památná hora Blaník. Také tento den hlas zvonů na-
hrazovaly řehtačky. 

Oživme staré zvyky...
Pokračování ze strany 1

Na Bílou sobotu se neslavila mše 
svatá a další svátosti, kromě poma-
zání nemocných a svátosti smíření.  
V noci vstoupil Ježíš do nebe. Zvony 
se vracejí z Říma. Hospodyně pekly 
mazanec a velikonoční beránky, děv-
čata zdobila vajíčka, muži a chlapci 
pletly pomlázky z vrbového proutí. 
Ukončením Bílé soboty skončil také 
třídenní půst. Všichni se těšili na opě-

vždy dobrou vodu. Rolníci nechávali na 
polích svěcené kočičky a křížky.

Pondělí velikonoční je známé kole-
dováním, kdy chodí chlapci s pomláz-
kami vyšlehat děvčata. Šlehání symbo-
lizovalo předání ohebnosti a zdraví mla-
dého proutku. Děvčata při koledě nava-
zovala na pomlázku barevnou mašli.  
K pomlázce také patří pestře malovaná 
vajíčka – kraslice. Ty se ale nikdy ne-
rozdávaly jen tak každému. Kraslici do-
stával hoch jako dárek od děvčete, kte-
ré vyšlehal. 

Druhého dne na některých místech 
probíhalo takzvané odplatné úterý, kdy 
šlehávala děvčata hochy. Tímto dnem, 
slavná pomlázka skončila a následoval 
obyčejný život plný práce, starostí a ně-
kdy i radostí, prostě život, jaký máme 
dnes i my.

Jitka Vlková

tovnou možnost pojídání masa, taneční zábavy a jiná potě-
šení, která byla po dobu půstu zakázána.

Neděle po Bílé sobotě je počátkem velikonočních svát-
ků. Všichni spěchali do kostela. Nikdo nezůstával doma, 
protože tento den se v kostele světily velikonoční pokrmy. 
Hospodář pak odnášel na zahradu, na pole a do studně kou-
sek svěceného mazance, aby měl hojnost ovoce, obilí a měl 

Jarní květiny.



Nadšení laici
Znáte to. Společnost se dělí na odborníky a laiky, moud-

ré a nemoudré, zkušené a nezkušené… Kupodivu jeden dru-
hého potřebuje. Odborník laikovo nadšení, laik odborníkovy 
rady a zkušenosti. Pokud si myslí, že si vystačí sami, nebývá 
to ku prospěchu věci.

V našem muzeu té odbornosti mnoho nemáme, ale nadše-
ní jsme. Důležité ale je, že máme odborníky „na telefonu“. 
A někdy i na dosah ruky. Mám tady jeden čerstvý příklad. 
Na základě snímků letecké archeologie, jsme se domníva-
li, že nedaleko od Bystřice nad Úhlavou by mohly být mo-
hyly. Jinak řečeno hroby, někdy s žárovým pohřbem, někdy  
s kostrovým. Stáří se může pohybovat od sedmého století na-
šeho letopočtu i o tři tisíce let zpět. Celé místo jsem detailně 
vyfotografoval a snímky poslal Dr. Braunovi, autorovi sním-
ků, z výstavy o letecké archeologii. Mocně mi vlil naději do 
žil, když se k snímkům vyjádřil, že to skutečně můžou být 
mohyly. Málem jsem už viděl procesí turistů, táhnoucích se 
do těch míst. V polovině března se byl pan archeolog na tom 
místě podívat. Lokalita sice nebyla typická pro umístění mo-
hyl, ale přece jen tvar hromad zajímavý byl. Podotýkám, že 
místo je zarostlé minimálně padesát let starými stromy, tak-
že nebyl velký předpoklad, že je to zbytek nějaké novodobé 
stavební činnosti. Shodou okolností kdosi do jedné z hromad 
před časem kopl bagrem. Nebyl tedy problém detektorem 
zkontrolovat vnitřek hromady. Našel jsem důkaz, ale právě 
takový, jaký jsem si nepřál. V hloubce asi 70 cm kousek izo-
lovaného spojařského drátku. A bylo po naději. Laik je zkla-
mán, odborník si naopak velké naděje nedělal. Bublina sice 
splaskla, ale laik má tu výhodu, že se zase nadchne pro něco 
dalšího. Máme přece zkušenost, že stojí za to, být nadšený!

  Karel Velkoborský, 
Muzeum Královského hvozdu

Zkouška síly
Bývala to odjakživa samozřejmá věc. Ten kdo chtěl kou-

pit pár tažných koní, zajel s nimi na kopec k nýrskému koste-
lu a teprve pak se rozhodl. Jak se jim vůbec do kopce chtělo, 
jak šli, jakou měli výdrž a jestli se neukáže nějaká skrytá bo-
lístka. No a hostinec „U Haasů“ byl pak svědkem nejen uza-
vření smlouvy, ale i spousty řečí a někdy i trochu opožděné-
ho návratu.

Moji rodiče měli už od šedesátého roku chalupu v Zele-
né Lhotě. Dala se tenkrát koupit za naprosto směšnou část-
ku. Nikdo o podobné objekty nestál. Byl k tomu obrovský sad 
plný starých stromů. Tatínek byl dobrý právník, ale už ne tak 
zdatný řemeslník a projektant. Betonová terasa za domem 
připomínala spíše část Maginotovy linie a krb uvnitř, kte-
rý pouštěl kouř zásadně do místnosti vstup do protileteckého 

Z NÝRSKÉHO MUZEA
krytu. Na naše aktivity na chalupě bylo třeba auto, a tak ro-
diče prodali pianino a koupili Škodu Rapid. Ale ještě předtím 
nám dopravu potřebných věcí pro pobyt zajišťoval p. Šaur se 
svou Tatrou. Měl ten první typ T 57. Auto nevynikalo rych-
lostí, ale na jedničku bylo k nezastavení. V první den prázd-
nin přistavil p. Šaur své vozidlo, maminka mu do něj naložila 
zásoby na celé prázdniny, tři děti a sebe, a jelo se. Pod nýr-
ským kopcem si p. Šaur zařadil rovnou jedničku, aby neměl 
trápení s řazením na nižší stupeň. Dvouválec bublal do kop-
ce a jeho zvuk doprovázelo hučení převodových kol. V polovi-
ně kopce se mé mamince otáčky motoru a rychlost, která jen  
o malinko překonávala kroky chodců cestou do kostela na 
ranní, nějak nezdála, a tak se starostlivě obrátila na řidiče  
a řekla: „Pane Šaur, neměli bychom vystoupit?“ Jako když 
poradíte prezidentovi, aby si na státní návštěvu nezapomněl 
vzít kravatu. Ne, on se nijak na maminku neosopil, ale hrdost 
majitele Tatry přinutila sešlápnout pedál plynu až na podla-
hu. Rychlost se sice mnoho nezvýšila, ale bublání se změni-
lo na buch, buch, buch, buch. Jinak ale bylo uvnitř naprosté  
ticho.                                                         Karel Velkoborský

5

Oznámení pro majitele psů
Očkování proti vzteklině

MVDr. Josef Vacík oznamuje, že pravidelné očko-
vání psů proti vzteklině a ostatním nemocem, bude 
provádět ve městě Nýrsku opět individuálně, podle 
potřeb majitele psa, kdykoliv v pravidelné pracovní 
době ve své ordinaci. Psa nutno přeočkovat vždy pod-
le termínu uvedeném v očkovacím průkazu, zpravidla 
vždy jednoročním.

  Pro ostatní obce je zachováno hromadné očková-
ní ve vyhlašovaných dnech na obvyklých místech na 
návsích: 

Úterý 17. dubna                                                                                                              
Stará Lhota     16:45 – 17:00  hod.                                          
Zelená Lhota  17:15 – 17:30 hod.  

Pondělí 23. dubna                                                         
Bystřice:     16:00 – 16:30 hod.                                            
Starý Láz:   16:20 – 16:30 hod.                                            
Hodousice: 16:35 – 17:00 hod.        

Pozvánka na přespolní běh
Zveme všechny příznivce přespolního běhu na  

34. ročník Jarního přespolního běhu, který se koná  
1. 5. 2012 v Bystřickém parku. Kategorie běžců jsou 
od 17 do 70 let. Prezentace závodníků: 9.30 hod., start 
závodu 10.30 hod.    

Josef Mayer, 
předseda KČT Nýrsko
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DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE

Už po čtyřicáté se 22. 3. 2012 
uskutečnil Kocíkův memoriál  
a okresní přebor žactva ve spor-
tovní gymnastice. Akce se kona-
la ve sportovní hale Základní ško-

ly Klatovy v Čapkově ulici.
Děvčata, navštěvující zájmový kroužek sportovní 

gymnastiky, se na závod celý školní rok pečlivě připravo-
vala. Velmi dobře vědí, že konkurence je veliká. Chlapci  
z kroužku sportovních her také poctivě cvičili, aby obháji-
li pozice z minulých let.

Výpravu letos tvořilo 23 malých závodníků a cvičitel-
ky Blažena Kučírková, Lenka Bednářová, Pavlína Karlov-
ská a Hana Venclová. Děti povzbuzovali i rodiče, kteří zá-
vod sledovali.

Nýrští žáci obstáli ve velké konkurenci
Výsledky naší výpravy jsou letos výborné!
 Družstvo nejmladších žákyň (dívky 1. – 3. třída) obsa-

dilo druhé místo. O výsledek se zasloužily Terezka Novot-
ná, Barbora Drahníková, Denisa Sýkorová a Žaneta Ma-
látová.

Další družstvo v této kategorii bylo čtvrté. Soutěžily 
Kateřina Hrdličková, Tereza Večerková, Štěpánka Zacho-
vá a Kateřina Kolářová.

Třetí družstvo obsadilo sedmé místo. Zde soutěžily 
Kateřina Sudová, Denisa Nešetřilová, Tereza Karlovská  
a Barbora Bláhová. 

V soutěži se utkalo 14 družstev, a proto je náš výsle-
dek výborný.

V kategorii dívek 4. – 5. třída obsadily závodnice  
z Nýrska třetí místo. Bronzové medaile získaly Veroni-
ka Brtnová, Anetka Káchová, Dikola Dyková a Žanetka 
Truhlářová.

V této kategorii soutěžilo 13 družstev, každé družstvo 
je tvořeno čtyřmi závodnicemi. 

Chlapci letos medaile nepřivezli, skončili čtvrtí. Tře-
ba zase za rok.

Uspět v kategorii jednotlivců je vždy veliký úspěch. 
Letos se nejvíce dařilo Denisce Sýkorové, která skončila 
šestá v závodě jednotlivců.  

Všem dětem blahopřejeme a přejeme úspěch i v příš-
tích letech. 

          Pavlína Karlovská, DDM Nýrsko      

Vojtěch Rýdlo a Deniska Sýkorová.

Anetka Káchová, Veronika Brtnová a Nikola Dyková.

Praktický veterinární lékař 
MVDr. Ladislav Vyskočil 

Obvodní praxe a veterinární ošetřovna 
Janovice nad Úhlavou (u vlakového nádraží)

Ordinační hodiny
PO, ST, PÁ: 15.00 - 17.00 hod.

ÚT, ČT: 17.00 - 19.00 hod.

Kontakt
tel.: 376 392 198, mob.: 606 602 264

e-mail: ladislav@vyskocil.cz
     www.vyskocil.cz          
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Vítězové školního kola recitační soutěže na 2. stupni.

Okresní soutěž z informatiky.

Z NÝRSKÝCH ŠKOL
Základní škola Nýrsko, Školní ulice 

V naší škole se stále něco děje! V prvních měsících nové-
ho roku jsme nezaháleli a v podstatě všech (žáků, pedagogů, 
provozních zaměstnanců i zaměstnanců školní jídelny) se tý-
kalo některé z následujících dění:
u„Šumavská škola = evropská škola“ - školní projekt za-
měřený na zvýšení konkurenceschopnosti našich žáků a fi-
nancovaný z ESF se dostal do závěrečné fáze. Konečným da-
tem je 30. červen 2012, a proto „finišují“ také všechny aktivi-
ty tohoto projektu. Škole přinesl nové vybavení, moderniza-
ci výuky a mnoho aktivit, které zpestřily školní život. Něko-
lik zajímavých akcí žáky ještě v následujících měsících čeká.
uÚspěchy našich žáků ve vědomostních soutěžích:
T. Nagy – Mladý Demosthenes (řečnická soutěž) / 1. místo  
v regionálním kole,
N. Lokajová – Mladý Demosthenes / 2. místo v regionálním 
kole,
T. Nagy – soutěž z informatiky – Užití kancelářských aplika-
cí / 6. místo v okresním kole.

Školní aktivity od ledna do konce března

uRecitační soutěž - v únoru proběhla na 1. i 2. stupni škol-
ní kola recitační soutěže, ze kterých vítězové postoupili do 
okrskového kola v DDM Nýrsko. V dnešní době technických 
možností, počítačových a multimediálních aplikací je obdi-
vuhodný počet žáků, kteří si připravili a kvalitně přednesli 
obyčejnou, milou a neotřelou básničku: 56 žáků.
uSbírka pro psí útulek - již druhým rokem prokázali žáci 
i zaměstnanci školy zájem a pochopení s tíživým osudem 
čtyřnohých „kamarádů“ a díky sbírce předali Útulku pro za-
toulané a opuštěné psy v Klatovech částku 8.500,- Kč.
uŠkolní jídelna - dotazníkem mezi cizími strávníky jsme 
zjišťovali spokojenost se stravováním (vyhodnocení ve škol-
ní jídelně a na webových stránkách školy) a potěšilo nás vel-
mi pozitivní a pochvalné hodnocení. Děkujeme i za ostatní 
postřehy a připomínky, které poslouží ke zkvalitnění nabíze-
ných služeb. Bohužel neovlivníme celospolečenské finanč-
ní problémy. Od ledna 2012 se snažíme udržet stávající cenu 
oběda, ale vzhledem k narůstajícím cenám potravin, energií 
a služeb se obáváme, že se zdražení v budoucnu nevyhneme. 
uStavební úpravy - v průběhu jarních prázdnin jsme díky 
finančnímu příspěvku Města Nýrska realizovali poslední část 
výměny oken v hlavní budově školy a zavedení teplé vody 
na žákovských toaletách. Nic netušící školáci se po prázd-
ninách vrátili do lepšího prostředí a změny si pochvalovali.

Mgr. Alena Linhartová,
ředitelka školy

uSportovní úspěchy našich žáků:
1. a 2. místo / florbal – okresní soutěž,
2. místo / florbal – krajská soutěž,
K. Pukáč – 1. místo / přespolní běh – okresní soutěž.
uPlavecký a lyžařský kurz - žáci III. A a IV. A absolvovali 
úspěšně plavecký výcvik; žáci 2. stupně (7. ročník + zájem-
ci) si užili týden na špičáckých sjezdovkách a vrátili se jako 
zkušení lyžaři.
uZápis do 1. ročníku - uskutečnil se v příjemné a milé 
atmosféře, budoucí prvňáčkové překvapovali svými schop-
nostmi a dovednostmi a všechny nás potěšil zájem o naši 
školu. Do budoucí I. A je zapsáno 29 žáků. 
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Už podruhé přijeli Ken a Linda Stapletonovi do Nýr-
ska, aby sobotního večera vyprávěli něco ze své mi-
nulosti - tentokrát se dostalo na jejich zkušenosti  
z období hippies. A jako byly zkušenosti ryze osobní, 
i povídání samo, mělo daleko od učených přednášek. 
Bylo ze života.

„Stali jsme se hippies hlavně proto, že jsme nechtěli 
vzít na sebe odpovědnost života. Maskovali jsme to za 
pěkné myšlenky jako byl světový mír, láska, bratrství. 
Tak často jsme si ty fráze opakovali, až jsme jim sami 
uvěřili,” vysvětloval Ken podstatu hnutí,“ neměli jsme 
práci, takže to byly cizí ledničky, které jsme otevírali, 
cizí benzín, na který jsme jezdili.”

Krátce na to odhalil, kdy přestalo to blažené obdo-
bí trvat: “Pak si Linda našla práci. A najednou to zača-

„Stali jsme se hippies“
la být naše lednička, kterou všichni otevírali. Naše auto, 
kterému mizel benzín. A tak jsme zjistili, že naše ideo-
logie má trhliny.”

Ven z kruhu nebyla cesta jednoduchá: „Já jsem člo-
věk, který strká hlavu do písku, pokud se něco nedaří. 
A tak jsme vyjeli na pláž s karavanem, kouřili marihua-
nu a chtěli zapomenout na svět okolo,” vzpomínal Ken.

„Na zpáteční cestě jsme nabrali stopaře a připletli se tak 
mezi křesťany. Bylo to strašné. Seděli jsme v koutu a ne-
mohli vylézt - hostující řečník byl skrček s účesem podle 
hrnce a hrál na ukulele. Hrůza,” smáli se manželé při vy-
pravování, „jenže nám to celý další týden vrtalo hlavou.  
A tak jsme šli do kostela znovu.”

Našli, co podle svých slov marně hledali v hippies - 
lásku, mír a naději. „A musím říct, že mě Ježíš za těch 

čtyřicet let ještě nezklamal,” 
ukončil povídání americký mi-
sionář, který v České republice 
působí už třináct let.

Poslední tečku za veče-
rem učinil Petr Vaňkát ochut-
návkou indického jídla dahl  
a kdyby se k této vegetarián-
ské stravě podával i kus masa, 
nechybělo by k dokonalosti už 
nic.

Za ALFU Nýrsko o.s. 
zapsal Juda Kaleta

Ken a Linda Stapletonovi.
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Na jaře se naše tělo biologicky probouzí a snaží se 
zbavit všech látek, které si přes zimu ukládalo. Tento 
proces je vhodné podpořit detoxikační kůrou – například 
bylinnými čaji, zvýšeným příjmem tekutin a také lymfa-
tickou masáží.

Lymfa, neboli míza, je tekutina, která omývá naše buň-
ky a odvádí z nich odpadní látky. Postupně se shlukuje  
v lymfatický systém s lymfatickými uzlinami, které ji čis-
tí a odvádí dále do krevního řečiště. V lymfě i uzlinách je 
také velké množství bílých krvinek, které se starají o její 
čištění i o imunitu našeho těla. Jelikož lymfatický systém 
nemá vlastní „motor“ (srdce), dochází často k tomu, že se 
uzliny vlivem špatné životosprávy zanáší, což má za ná-
sledek městnání lymfy v tkáních. Vznikají tak například 
otoky nohou, rukou nebo i tzv. „vaky“ pod očima.

Jarní očista organismu

se lymfa vede zpět do 
lymf. oběhu a dále do 
krve a přes ledviny ven 
z těla. Lymfodrenáž 
je vysoce detoxikač-
ní procedura, díky níž 
se tělo zbavuje mno-
ha škodlivých látek  
a nepříjemných oto-
ků. Velice posilu-
je imunitní systém  
a celkově přispívá  
k lepšímu zdravotní-
mu stavu. 

Pro celkovou deto-
xikaci je třeba masáž 
alespoň pětkrát opa-
kovat v týdenních in-
tervalech a doplnit ji 
pravidelným pitným 
režimem, aby došlo  
k co největšímu „na-
ředění“ tělních tekutin 
a dosáhlo se tak maxi-
málního efektu. Vhod-
né je i pití speciálních 
bylinných směsí, kte-
ré jsou běžně k dostání  
v lékárnách. 

Petra Urbánková

Při manuální lymfatické masáži (lymfodrenáži) se 
uvolňují uzliny, které jsou hmatatelné hlavně v podpa-
ží a v tříslech a jemnou podkožní masáží celého těla 

SLUNEČNÍ MASÉRNA -  PETRA URBÁNKOVÁ
    
masáže:
LYMFATICKÉ
REFLEXNÍ
REKONDIČNÍ a RELAXAČNÍ
kontakt:                  
Havlíčkova 260, Nýrsko
mob.: 736 110 595

http://slunecni-maserna.webnode.cz

Uzávěrka 
pro zaslání 
příspěvků 

do dalšího čísla 
je 20. dubna
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Škola bezpečné  
jízdy na kole  

Přijďte si po zimě zopakovat 
jak bezpečně ovládat své kolo. 
Ve dnech 5. a 6. 4. od 15 hod. se 
sejdeme u lávky na koupaliště a 
společně si řekneme a prakticky 
odzkoušíme bezpečnou jízdu na 
kole.

Dne 6. 4. je tato akce určena 
pouze pro ženy!!

Cílem této akce je zopakovat 
si před sezonou návyky jízdy na 
kole, jeho vybavení a jízdu v te-
rénu a po komunikaci.

O čem si budeme povídat a co 
si ukážeme a odzkoušíme?
1. vybavení kola a drobné opra-
vy při výletě,
2. způsoby brzdění,
3. řazení převodů,
4. technika jízdy v terénu a po ko-
munikaci,
5. bezpečnost při jízdě na kole.

Pokusím se odpovědět na pří-
padné dotazy, každý si odzkouší 
to, co ho bude zajímat.

Akce je bezplatná, děti do 15 
let v doprovodu rodičů a každý se 
akce účastní na vlastní nebezpe-
čí. Doporučuji mít kolo v dobrém 
technickém stavu, použít helmu  
a rukavice.

Tato akce je pro každého – 
mladý, starý, žena, muž...

František Bechyně

Mob.: +420 605 412 193
E-mail: bechyne@posumave.cz
www.posumave.cz

Zahájení turistické sezony
24. března se konal Jarní sraz 

turistů na Blatech. Za pěkné-
ho počasí a velké účasti turistů 
i „civilistů“ jsme si připomně-
li historii našeho klubu, kde byl 
dlouholetým předsedou pan Sta-
nislav Steiner.  

Sraz všech účastníků byl ve 
13.00 hod. u KD-DDM, potom 
jsme společně pochodovali směr 
Blata. Na místě jsme připravili 
plán akcí na nadcházející sezonu  
a nechyběl ani tradiční táborák.

Josef Mayer, 
předseda KČT Nýrsko
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Nohejbal je jeden z tradičních českých sportů. V posled-
ních letech se mu daří i v našem městě a proto jsem požá-
dal o rozhovor bafuňáře, hráče a manažera klubu NK Oku-
la v jedné osobě Radka Šmída.

Jak vůbec vznikl nápad přihlásit se do okresního pře-
boru?

„Několik let jsme hráli a jezdili po různých turnajích  
v našem okolí. Vytvořila se nám postupně perfektní parta. 
Ale myslím že tím hlavním impulsem bylo 2. místo, kte-
ré jsme získali v roce 2008 na turnaji Hnačov open. To nás 
opravdu nakoplo, a tak jsme se přihlásili do okresního pře-
boru v následující sezoně 2009.“

Co pro Vás vlastně znamenal přechod z nepravidelné-
ho objíždění turnajů na oficiální registrovanou soutěž?

„Byl to velký skok především s ohledem na samotné  
organizační a finanční zajištění chodu celého klubu. Na-
štěstí se podařilo najít dost sponzorů a příznivců. V začátku 
nám velmi pomohla Okula Nýrsko s nákupem dresů a také 
se nám dostalo podpory ze strany města, které pravidelně 
každý rok přispívá na sport a kulturu. A velké poděkování 
si zaslouží i další menší soukromí sponzoři.“

A jak se v uplynulých sezonách okresního přeboru da-
řilo?

„Okresní soutěž hraje obvykle cca 10 až 16 týmu.  
V této soutěži má naštěstí naše družstvo jednu jistotu - 
nedá se z ní už nikam spadnout. Ale nám se zatím daři-
lo bojovat vždy ve středu tabulky. V loňském ročníku jsme 
sice měli v letní části několik slabších chvil, ale podzimní 
část se nám vydařila. Také jsme samozřejmě ani po vstupu 
do okresní soutěže nezanevřeli na letní turnaje. Obzvláště 
se nám daří na Asfalt cupu ve Skelné Huti, kde jsme v roce 
2010 skončili druzí a loni jsme ho dokonce vyhráli.“

Nohejbalový zápas.                                             

Z nohejbalových turnajů.                                   

Jak máte připravené družstvo na letošní sezonu?
„Snažíme se podobně jako třeba hokejová HC Plzeň 

kombinovat v družstvu starší zkušené hráče, v našem pří-
padě padesátníky s dravým mládím, tedy hráči okolo čty-
řiceti. Pravdou je že tento sport se dá hrát do pokročilé-
ho věku, a tak se na turnajích potkáváme i s hráči, kterým 
táhne na sedmdesát. A rozhodně nepatří mezi špatné hrá-
če. Ale abych se vrátil k našemu družstvu. Je v něm něko-
lik výrazných individualit s nezaměnitelným herním pro-
jevem. Kapitánem je, stejně jako v uplynulých letech, Du-
šan Smáha. Pravda, občas v průběhu hry jeho nervová sou-
stava lehce pracuje, ale přesto do mužstva vnáší správný 
klid a pohodu. V celém okrese je pověstný šikmý blok hla-
vou Pepíka Šťasty. No tedy, tak nějak všichni čekáme, kdy  
o tu hlavu jednou přijde. A za zmínku určitě také stojí ledo-
vý kraťas (zkrácený míč) Milana Bílého. Zmínit musím sa-
mozřejmě i našeho trenéra Romana Šlehofra, který nám or-
dinuje pravidelné tréninky 2x týdně po dvou hodinách. Po-
chopitelně po každém tréninku následuje náročný rozbor. 
O tom, jak je náročný, svědčí i to, že nás po něm mnohdy 
druhý den ráno bolí hlava.“

Máte v oblasti nohejbalu nějaké přání, nějakou vy-
touženou metu, které chcete dosáhnout?

„Jednoho krásného dne bychom chtěli vyhrát (následuje 
dlouhá významná pauza) celou okresní soutěž.“

Radka Šmída, bafuňáře, hráče a manažera v jedné 
osobě vyzpovídal Jan Kolář

O nohejbalu s Radkem Šmídem



Turistické informační a kulturní centrum 
města Nýrska 

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

KULTURNÍ AKCE

V Městské knihovně

5.4. od 16.00 hod. – Velikonoční čtení s beránkem – spo-
lečné čtení pro děti a výtvarná dílnička. 

Ve společenském sále městské knihovny

12. 4. od 18.00 hod. – Zázračné a léčivé studánky 
v regionu – beseda O. Fibicha.
12. 4. – 8. 6. – Zázračné a léčivé studánky – výstava.
13. 4. od 17.30 hod. – Tvořivá dílna – dekorování porce-
lánových hrnečků.
19. 4. od 18.00 hod. – Reflexní terapie: základy pro osob-
ní harmonizaci – přednáška Mirky Šmídové.

V prostorách informačního centra

1. 4. – 27. 4. – Nový Zéland – výstava fotografií.

V sále  KD-DDM

19. 4. od 10.00 hod. – Obušku, z pytle ven! – divadelní 
představení pro děti (pořádá MěK).
14. 4. od 20.00 hod. – Ukradený vjecy  (pořádá KD-DDM).
17. 4 od 15.00 hod. – Bleší trh (pořádá KD-DDM).

V Muzeu Královského hvozdu
 
Duben – květen  – Vzpomínky na reklamu - výstava.

Turistika a sport

1. 4. od 13.00 hod. – Rok Josefa Holuba – turistická vy-
cházka „Po stopách J. Holuba do Pocinovic“, sraz u hasič-
ské zbrojnice (pořádá MKH, KČT, MěK).
5. a 6. 4. – Škola bezpečné jízdy na kole – sraz v 15.00 
hod. u lávky na koupaliště (pořádá F. Bechyně).
14. 4. od 9.00 hod. – Cyklovýlet na Tupadelské skály, tra-
sa 40 km, vhodné pro všechny cyklisty, sraz u IC (pořá-
dá F. Bechyně).
15. 4. od 14.00 hod. – Taneční a tělovýchovná akade-
mie ve sportovní hale – ukázky cvičebních hodin (pořá-
dá ASPV Nýrsko).
21.4. od 7.00 hod. –  Den turistiky, start a cíl v KD-DDM, 
pěší trasy od 5 do 22 km.
28. 4. od 9.00 hod. – Cyklovýlet do Chudenic a na Ame-
rickou zahradu, trasa okolo 60 km, sraz u IC (pořádá  
F. Bechyně).

PROMĚNY MĚSTA

Tzv. státní dům v Tylově ulici nedaleko koupaliště dříve a dnes.
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