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Masopustní průvod
skončil ve zbrojnici

Masky na náměstí.

Rok se sešel s rokem a je tu opět masopust. Jakým způsobem se vypočítává doba masopustních oslav jsme popisovali v loňském roce. Vysvětlili jsme
si, co znamenají jednotlivé názvy dnů – Popeleční středa, Zelený čtvrtek a podobně. Napsali jsme i jaké masky můžete v průvodu zahlédnout. Samozřejmě,
že se v jednotlivých regionech naší země mohou lišit. Co se ale nemění, je to,
že maškarní průvod pro nás v Nýrsku již po několik let připravují členové Základní organizace Českého zahrádkářského svazu v Nýrsku. Díky jejich nadšení a úsilí jsme mohli v sobotu 8. února vidět kosmonauty, Pata a Mata, čarodějnice, jeptišku, funebráky, medvěda, mexičana a další vydařené masky. Na jejich cestě po Nýrsku je jako každoročně doprovázela kapela. Ta na závěr masopustního dne zahrála v prostorách hasičské zbrojnice. Každý si zde mohl dle
libosti zazpívat a zatančit.
V neděli o týden později jsme se mohli zajít podívat na maškarní průvod
do Skelné Huti. Také tady bylo k vidění mnoho krásných masek. Zde však
podle staré tradice obcházel průvod jednotlivé domy, kde byly maškary obdarovány uzeným masem, sladkými masopustními koblihami a sklenkou něčeho
ostřejšího. Tak tomu bývalo na vsích dříve zvykem. Nic to nemění na tom, že si
oba průvody přihlížející diváci užili. Určitě k tomu přispělo i krásné slunečné
počasí.
Jitka Vlková
(Další foto z masopustu najdete na straně 4)

Úvodní slovo
Vážení čtenáři,
je příjemné vědět, že kolem nás
je stále ještě hodně lidí, kteří jsou
ochotni dělat něco nezištně pro druhé. Tito lidé jsou často sdruženi
v různých spolcích, pod jejichž hlavičkou pořádají pro veřejnost různé akce. Ty by se bez jejich práce jinak nekonaly a nabídka kulturních
i sportovních aktivit ve městě by byla
ochuzena. Jedním z nich je i Josef
Mayer, se kterým přinášíme v tomto čísle rozhovor.
Únor byl nezvykle teplý a zdá
se, že v březnu to bude obdobné.
Mrzuté by však bylo, kdyby se naplnila jedna z pranostik – „jestli
březen kožich stáhl, duben rád by
po něm sáhl.“
Příjemné čtení.
Ing. Martin Kříž
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INFORMACE
Z RADNICE
Mimořádný úřední den
Finančního úřadu v Nýrsku
Stejně jako v předchozích letech organizují finanční
úřady (FÚ) výjezdy svých pracovníků do vybraných obcí
v rámci kampaně k podávání daňových přiznání k daním
z příjmů za rok 2013. V termínu 25. 3. 2014 od 12 do 17
hodin přijedou dvě pracovnice Finančního úřadu pro Plzeňský kraj, Územní pracoviště v Klatovech, aby zajistily
přijímání daňových přiznání k daním z příjmů a poskytly
informace s tím spojené. Služba FÚ je zajištěna v 1. patře
Městské knihovny Nýrsko.
(MěÚ)

Město zahájilo prodej
stavebních parcel
Město Nýrsko nabízí k prodeji mimo jiné šest stavebních pozemků na výstavbu řadových rodinných domků
v lokalitě u hydroglobu (nad centrální kotelnou) v Nýrsku a to o výměře 1 x 540 m2, 1 x 510 m2 a 4 x 300 m2.
Ve stejné lokalitě město nabízí k prodeji stavební pozemky i pro individuální výstavbu rodinných domků
o výměře 819 až 900 m2 včetně přípojek vody, kanalizace, elektřiny a plynu.
Cena pozemků je 600,- Kč/m2 včetně přípojek vody,
kanalizace, elektřiny a plynu.
Zájemci o výstavbu řadových domků mohou podat žádost na MěÚ v Nýrsku nejpozději do 31. 3. 2014.
Bližší informace na tel.: 376 377 818 nebo na MěÚ
v Nýrsku (p. Soušek, č. dveří 2 - po předchozí telefonické dohodě).
Informace o dalších pozemcích určených k výstavbě naleznete na webových stránkách města na odkazu:
http://www.sumavanet.cz/munyrsko/prodeje.asp. (MěÚ)

Nutrie říční je novou atrakcí,
hrozí však její přemnožení
Část řeky Úhlavy v Nýrsku nad jezem se stala malou zoologickou zahradou – celoročně tady sídlí divoké
kachny, v zimě přilétají labutě. V posledních letech se
v této části usídlila jihoamerická nutrie říční, která zřejmě unikla z některého chovu. Břehy řeky se staly místem,
kam přicházejí hlavně rodiče s dětmi. Díky krmení se nutrie staly krotké a nechají se v některých případech krmit
„z ruky“.
Nutrie říční, původem z Jižní Ameriky, se začaly
v Čechách chovat v malochovech pro svoji kožešinu
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a velmi chutné a dietní maso. V případě, že uniknou ze
zajetí, usazují se na břehu řek, rybníků a potoků, kde si
hloubí nory do hloubky až 15 metrů a narušují tak stabilitu vodního díla. Vzhledem k tomu, že v přírodě nemají významnějšího přirozeného nepřítele, množí se po celý
rok, ve vrhu mívají 5 - 6 mláďat.
V případě jejich přemnožení (a to i díky tomu, že je
lidé krmí, což urychluje pohlavní dospívání zvířat a zvyšuje počet mláďat v jednotlivých vrzích) hrozí nebezpečí
přenosu parazitů, leptospirózy a tularémie.

Nutrie na břehu v centru města.

Vedení města Nýrska vzhledem k většímu množství
nutrií připravuje regulaci jejich počtu odchytem a následným umístěním u některého z chovatelů. Toto rozhodnutí je podpořeno také opakovanými připomínkami občanů
k možnému nebezpečí vyplývajícího z přemnožení těchto živočichů. Regulací počtu budou snížena výše uvedená rizika a zároveň zachována možnost pozorovat nutrie ve volné přírodě.
(MěÚ)

Zastupitelé snížili platbu
za donášku obědů
Na základě podané žádosti na Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR bylo město úspěšné při získání dotace
na provoz pečovatelské služby. Vzhledem k této skutečnosti rozhodli zastupitelé města na poradě starosty dne
10. 2. 2014 o snížení plateb za dovoz nebo donášku jídla občanům, kteří tuto službu využívají. Cena je snížena
z 15 Kč na 10 Kč. Změna je platná od 1. 3. 2014. (MěÚ)

Včelaři na své schůzi
ocenili přístup města
Dne 25. ledna proběhla v restauraci Autokemp výroční
schůze místní organizace Českého svazu včelařů za účasti cca 70 členů. Ve zhruba dvouhodinovém jednání byli členové místní organizace seznámeni s výsledky hospodaření
organizace, s činností výboru a některými odbornými tématy. V průběhu schůze byli oceněni členové, kteří v letošním
roce dosáhnou významných životních jubileí. Z úst předsedy místní organizace zaznělo poděkování městu Nýrsko za
finanční pomoc v roce 2013 a pomoc při řešení problematiky v rámci pozemkových úprav, které se dotýkaly pozemků, které jsou v majetku místní organizace.
(MěÚ)

Město pokračuje
ve spolupráci s farností

Chystá se úprava křižovatky ulic
Komenského a Petra Bezruče

Ve středu 22. 1. navštívil radnici v Nýrsku administrátor
nýrské farnosti P. Mgr. Ryszard Potęga. Pan páter seznámil pana starostu s právě realizovanými stavebními pracemi na opravě nýrské fary. Obě strany se ještě vrátily
k loňské návštěvě pana biskupa Radkovského, se kterým se jednalo o převodu hřbitova v Nýrsku do vlastnictví města. Jedním z dalších bodů jednání bylo projednání úprav zeleně v těsné blízkosti kostela. Vzrostlé stromy v Klostermannově ulici upraví správce komunikace,
SÚS Plzeňského kraje. Kromě úprav dojde i k pokácení
jedné silně poškozené lípy. Na údržbě zeleně přímo v areálu kostela se bude podílet město. Dalším problémem je
oprava střechy na kostele (výměna hřebenáčů). Po projednání na poradě starosty město přispěje na tuto opravu formou finančního daru ve výši cca 60 tis. Kč. Na závěr setkání poděkoval pan páter městu za péči o sakrální stavby
v územním obvodu města.
(MěÚ)

Na základě připomínek občanů i zastupitelů města
a záznamů kamerového systému bylo zadáno zpracování dopravního řešení křižovatky ulic Komenského a ulice Petra Bezruče. Vzhledem k tomu, že na této křižovatce dochází velmi často k přestupku nedání přednosti
v jízdě (tím může docházet ke střetům s vážnými následky), bude město usilovat o realizaci omezujících opatření, které povedou ke zlepšení neuspokojivé situace.
Po zpracování návrhů a projednání s Odborem dopravy MěÚ v Klatovech bude veřejnost s výsledkem seznámena.
(MěÚ)

Sešli se zástupci Akčního sdružení
Královský hvozd
Setkání zástupců Akčního sdružení Královského hvozdu se tentokráte uskutečnilo v Nýrsku. Na úvod jednání
přivítal účastníky setkání starosta města Nýrska Ing. Rubáš. V další části jednání se účastníci seznámili s přípravou dokumentů na další plánovací období 2015 - 2020.
Dále by stanoven postup pro zpracování revize rozvojových dokumentů akčního sdružení. Na závěr jednání ocenil starosta Nýrska pamětním listem práci kolegů – Klause Bergbauera (Lam), Josefa Berlingera (Neukirchen bei
Hailige Blud) a Egida Hofmana (okres Cham) – a poděkoval jim za rozvoj sousedské spolupráce.
(MěÚ)

Zástupci Akčního sdružení Královský hvozd na nýrské radnici.

Zastupitelé uvedli ve městě
do praxe regulaci hazardu
V prosinci loňského roku stanovili zastupitelé města podmínky pro provozování výherních hracích automatů a terminálů. V rámci projednávání byli osloveni všichni provozovatelé těchto zařízení působící na území města. Bylo jim předloženo prohlášení, ve kterém se zavázali splnit podmínky stanovené městem – mimo jiné osazení vnitřního monitorovacího zařízení, upravení provozní
doby a další. Za realizací opatření získají provozovatelé souhlas potřebný pro povolení vydávané MF ČR. Pokud městská policie zjistí porušení stanovených a vzájemně odsouhlasených podmínek, provede město úpravu
vyhlášky a předá MF ČR podnět k zahájení řízení o odebrání licence.
(MěÚ)

Zahájení opravy Chodské ulice
závisí na úspěšnosti kraje
Plzeňský kraj, který je vlastníkem Chodské ulice, připravuje žádost o dotaci do Regionálního operačního programu ve výzvě, která je vyhlášena do konce března letošního roku. Pokud bude žadatel úspěšný, bude rekonstrukce této komunikace provedena do poloviny příštího
roku. Významnou roli při rozhodování, které akce zařadí kraj do právě probíhající výzvy, sehrál fakt, že na uvedenou komunikaci je zpracována projektová dokumentace včetně stavebního povolení. Oba dokumenty obdržel
kraj na základě darovací smlouvy od našeho města. Opět
se potvrdilo to, že pro podání žádosti do ROPu je nutná
připravenost investora.
V rámci opravy této komunikace bude nově řešena i křižovatka u hasičské zbrojnice. V souvislosti s rekonstrukcí Chodské ulice bude provedena výměna a prodloužení
vodovodního řadu, položení plynového potrubí, výstavba chodníků a veřejného osvětlení. Tyto části bude hradit
město. Pokud bude žadatel o dotaci úspěšný, budou první
stavební práce zahájeny již v létě letošního roku. (MěÚ)
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Zahrádkáři si na výroční schůzi
zvolili nový výbor
V sobotu 1. února se konala v sále hasičské zbrojnice
výroční schůze místní organizace Českého svazu zahrádkářů. Schůze se zúčastnilo cca 50 členů organizace, kteří byli seznámeni s činností organizace v uplynulém roce.
Na pořadu jednání byla rovněž volba nového výboru
organizace. V průběhu jednání byla předsedou Miroslavem Černým a členem okresního výboru panem Schejbalem oceněna spolupráce a finanční pomoc ze strany
města předáním čestného uznání. V diskusi starosta města poděkoval členům organizace za podíl na organizaci
společenského života ve městě (masopustní průvod, ples,
výstava ovoce a zeleniny) a rovněž za výraznou pomoc
při zpracování ovoce (moštování) pro širokou veřejnost.
Na závěr si účastníci se zájmem vyslechli odbornou přednášku o škůdcích na ovoci.
(MěÚ)

Malé ohlédnutí
za masopustem

V budově technických služeb
budou bezpečnostní kamery
V uplynulých dnech řešilo vedení města několikrát
problém s napadením zaměstnanců TS v kanceláři této
příspěvkové organizace. Nejprve se jednalo o slovní napadení, urážky a vulgární oslovení. V minulých dnech
došlo i na fyzické napadení ředitele organizace, které si
vyžádalo i pracovní neschopnost. Vše mělo souvislost
s chováním nájemníka bydlícího v městském bytě v Palackého ulici a s ukončením nájemní smlouvy. S ohledem na
zajištění bezpečnosti zaměstnanců rozhodlo vedení města o okamžité instalaci kamer, které budou monitorovat
vnitřní prostory TS a v případě potřeby budou poskytovat
důkazní materiál pro případ obdobných incidentů. (MěÚ)

Prodej slepiček

Za fotografie z Nýrska děkujeme Ing. Karlu Štípkovi (více fotografií najdete na odkaze: http://flickr.com/gp/kstipek/24t679/).

Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb,
oznamuje zákazníkům, že opět prodává slepičky
snáškových plemen Lohmann hnědý, Tetra hnědá
a Dominant – žíhaný, černý, modrý, žlutý, kropenatý
a bílý. Neprodáváme malé kuřice, ale téměř dospělé
slepičky pouze z našeho chovu!
Stáří slepiček 15 – 20 týdnů, cena 149 – 185,- Kč/ks
Prodej se uskuteční: ve čtvrtek 20. března,
Nýrsko – u vlakového nádraží – v 17.50 hod.
Případné bližší informace (po – pá od 9 do 16 hod.)
na tel.: 601 576 270, 606 550 204, 728 605 840
Při prodeji slepiček zajišťujeme i výkup
králičích kožek, cena 20 – 30 Kč/ks
Fakturační adresa: Drůbež Červený Hrádek s.r.o.,
Nezvalova 2637, 438 01 Žatec; IČ: 27302920, DIČ: CZ 27302920
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A ještě jedno foto Hany Kotrchové z masopustu ve Skelné Huti.

Z NÝRSKÉHO MUZEA
Dva pohledy do minulosti
Není to bez dobrodružství, když se má člověk možnost
zamyslet nad krajinou, ve které žije. Povídal jsem si na
to téma s panem Vítovcem, to je ten „od povodí Vltavy“,
určitě ho mnozí znáte. Je také vášnivý a velmi fundovaný
geolog, takže byl na to téma hovoru jeden z nejpovolanějších. A o čem konkrétně byla naše řeč?
Protože se teď v muzeu zabýváme prehistorií, pochopitelně s tím souvisí i alespoň pravděpodobná představa,
jak vypadal kraj kolem Nýrska před zhruba 10 000 roky.
V tomto období totiž počalo postupné oteplování evropského kontinentu. To přineslo tání jak kontinentálního
ledovce, který v Čechách ze severu zasahoval až do oblasti Krušných hor a na severu Moravy až do Oderských
vrchů, tak i místních ledovců. Ty se v posledním suchém
a velmi chladném počasí vytvořily ve vrcholových partiích
Šumavy a pochopitelně také v Alpách. Krajina v nižších
partiích byla spálená mrazem a suchem. Snad nějaké zbytky křovin, ale jinak je třeba si tento kraj představit naprosto bez lesů, jen skály a suché louky. Po posledním vrásnění zemské kůry vzniklo mezi prostorem Nýrska a Hadravy
40 – 50 metrů hluboké údolí, jak prokazují provedené sondy. A do tohoto údolí se začalo hrnout pro nás nepředstavitelné množství vody z tajícího ledovce. Jen si představte tu sílu vodního proudu, když u Komošína u Klatov dokázal prorazit skalní hřeben a vyrýt tam asi padesát metrů
hluboké koryto! Vodní proud postupně zanesl štěrkem celá
údolí. Povodí Úhlavy nad Nýrskem není nijak rozsáhlé,
a přesto se nasbíralo tolik vody, že mezi Nýrskem a Hadravou tekla několik metrů hluboká řeka. Máme na to jednoho svědka. Dáte-li se vlevo, proti proudu Chodské Úhlavy
od mostu, který ji překonává na silnici do Hadravy, narazíte v polích na veliký balvan křemene. Při pohledu na něj
si uvědomíte, jaká síla vody byla potřeba, aby se v tak širokém rozlivu dostal až na toto místo.
Nakonec vláha a stoupající teplota přinesly nejdříve
obnovu nízké vegetace, za níž sem přišla stádní i drobná zvěř a za zvěří první lovci. Jejich přítomnost již máme
potvrzenou celou řadou nálezů. Teprve když se kraj přece jen začal zaplňovat stromovým porostem, velká stáda
se odtud stáhla a pokud zde trvalo nějaké osídlení člověkem, je to třeba ještě doložit nálezy. Náš region se také začal postupně proměňovat na kraj se stále větším zemědělským využitím.
A teď už jen krátce pozvánka na naši další výstavu.
Tentokrát to bude „100 tváří nábřeží“. Uvidíte tam i fotografie pořízené před rokem 1890! Tehdy ještě mělo nábřeží alej kaštanů po obou stranách ulice! A zábradlí bylo
dřevěné! Ale to si musíte v klidu prohlédnout sami. To se
nedá vyprávět.
Karel Velkoborský, Muzeum Královského hvozdu

Chvíle strachu
Paní učitelka nutně potřebovala chvilku klidu od stohu sešitů na opravování, příprav na další hodiny výuky
a různých hlášení o kilogramech sběru a brigádnických
hodin. Chodívala vždycky po silnici na Klatovy do Bystřice. Tam se prošla až pod zámek a po silnici se vrátila
zase zpátky. Auto potkala jen zřídka. Tentokrát se trochu
zdržela. Byla už tma, ostatně, v březnu je ještě den krátký, tak jaký div.
Na zimní obloze by se snad daly spočítat všechny
hvězdy. Jasná obloha rychle ochlazovala vzduch, přece
jen skromným svitem slunce přes den trochu vyhřátým.
Sníh křupal pod nohama. V zatáčce proti zámku, tam kde
stávaly sochy světců, si její oči, které už tuhle trasu znaly zpaměti, všimly nějaké změny. Chvíli nevěděla co je
jinak, ale náhle si všimla skrčené postavy za patníkem
u první sochy. Nebyla žádný strašpytel, ale byla ráda, že
jde po druhé straně silnice. Postava se nehýbala. Číhá
na ni, nebo ne? Co by bylo dobré udělat? Rozhodla se.
Musí dát vědět, že o ukryté osobě ví.
„Co to tam děláte“. Snažila se při té větě dát do hlasu přísnost učitelky.
„Co je vám do toho“. Odpověď byla úsečná, až nepřátelská.
Paní učitelka si uvědomila, že situace se trochu vyjasnila. Jestli ale ten člověk, byl to muž s trochu přiškrceným hlasem, má cosi zlého v úmyslu, tahle krátká konverzace ho asi neodradila. Trochu nejistým krokem procházela místem, které bylo patníku nejblíže. Neodhodlala
se přímo podívat na druhou stranu, ale přece jen situaci
pozorně sledovala. Nejhorší chvíle nastala, když už minula místo, ze kterého bylo na patník alespoň trochu vidět. To měla všechny smysly napnuté. Nejsou slyšet kroky? Nebo tiché našlapování? Nebo dokonce běh? Ne ticho bylo stále stejné. Už se blížil roh hradby, za který
chtěla zahnout. V okamžiku, kdy ho míjela, si dodala odvahu ke krátkému pohledu zpět. K jejímu překvapení byl
muž na stále stejném místě. Stál a natahoval si kalhoty.
Karel Velkoborský
Příspěvky do Nýrských novin zasílejte
na e-mail: nyrskenoviny@gmail.com

Městský úřad Nýrsko
Náměstí 122, 340 22 Nýrsko

tel.: 376 377 811, fax: 376 571 959,
Úřední hodiny
pondělí a středa 8 - 17 hodin,
úterý 8 - 15 hodin,
čtvrtek 12 - 15 hodin
pátek 8 - 14.30 hodin
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Z NÝRSKÝCH ŠKOL
Základní škola, Školní ul.

U zápisu nechyběl ani smích
Tak jako každoročně i letos se v naší škole 5. 2. 2014
uskutečnil zápis do 1. ročníku pro školní rok 2014/2015
a z 30 dětí se rázem stali školáci. Pro nás „ze školy“ to
bylo odpoledne příjemné a milé, které plynulo v klidné
a úsměvné atmosféře, a doufáme, že stejné pocity si odnášeli i rodiče a děti a že se budou těšit na 1. září 2014, kdy
nastane nová etapa jejich života. Řečeno stručně, jasně, jazykem minulého století „telegraficky“:
• sympatické tváře
• příjemné jednání
• vzájemná komunikace
• pohoda
• smích
• bezproblémový průběh
• perfektní spolupráce a pomoc žáků VIII.A
• šikovné, připravené a spolupracující děti
Závěr? S novou generací našich školáků to nevypadá
tak špatně, jak občas slyšíme. Záleží však jen na nich, jak
se svými schopnostmi, dovednostmi a povahovými vlastnostmi v budoucnu naloží. My jim budeme všestranně nápomocni, aby svůj potenciál a síly nasměrovali správně.
Mgr. Alena Linhartová

Zápis si děti užily.

Základní škola a Mateřská škola Nýrsko, Komenského ul.

Budoucí prvňáčci si odnesli drobné dárky
Zápis žáků do 1. třídy se uskutečnil 5. února 2014 v milé
a příjemné atmosféře ve slavnostně vyzdobených třídách.
Paní učitelky přivítaly celkem 39 dětí (včetně odkladů
z minulého roku), které formou hry předvedly, co všechno již umějí a znají. Budoucí prvňáčci překvapovali svými
schopnostmi a dovednostmi a všechny učitelky potěšil zájem o naši školu. U 6 dětí uvažují rodiče o odkladu školní docházky.
Každý budoucí prvňáček obdržel pamětní list, medaili,
různé školní potřeby a upomínkové předměty od žáků naší
školy a od sponzorů (Igráček, Rakytníček, Be Be Brumík a
Efko), kterým bychom chtěli touto cestou poděkovat. Celkem je do 1. třídy zapsáno 33 dětí.
Rádi bychom otevřeli dvě první třídy, a proto nabízíme
rodičům a jejich dětem, které nebyly v naší škole u zápisu,
vzdělávání ve třídě s menším počtem dětí.
Mgr. Dagmar Zborníková,
Mgr. Ivan Pavlík
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Amy Mandaus při zápisu.

Lyžařský kurz se povedl
i přes nedostatek sněhu
Ve dnech 16. 2. – 21. 2. absolvovali žáci 7. ročníku lyžařský kurz ve sportovním areálu Špičák.
Přestože v Nýrsku není po sněhu ani památky, my jsme
lyžovali celý týden a krásně si to užili. Součástí výcviku
byla i výuka snowboardingu. Přestože někteří stáli na lyžích prvně, na konci týdne již sjížděli sjezdovky z vrcholu
Špičáku.
Mgr. Ivan Pavlík

Účastníci úspěšného lyžařského kurzu.

Zápis dětí do mateřské školy se uskuteční
v úterý 1. dubna 2014.

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE

O party i karneval byl velký zájem

DDM Nýrsko uspořádal pro veřejnost první Kiss party Live rádia Kiss
Proton. Akce se setkala s velmi vřelým přijetím, rekordní počet 550
návštěvníků hovoří za vše. Pro spokojené účastníky mám zprávu, že se
můžou těšit na další party – 7. 6. 2014. Touto akcí uzavřeme jarní společenskou sezónu.

160 dětí a 150 rodičů se přišlo v sobotu 22. 2. 2014 pobavit na dětský
maškarní karneval. Téma „Zimní radovánky“ nám alespoň na chvilku
připomnělo, že zima stále ještě trvá. Odpoledne plné her, tance a příjemné zábavy připravil kolektiv DDM Nýrsko jako svoji tradiční akci.
Foto Josef Kubát

Devět dětí z Nýrska strávilo jarní prázdniny v DDM. Společně s vedoucí Míšou Hoškovou děti prožily týden legrace, výtvarného tvoření i sportovního zápolení. Vynechány byly pouze zimní sporty, počasí jim letos nepřeje.
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Královský hvozd má pestrou historii
Zajímavou přednášku jsme si vyslechli v neděli
16. února. Připravil si ji pro nás Dr. Hans Aschenbrenner.
Vyprávěl nám v ní o přírodě, obyvatelích i historii Královského hvozdu.
Toto území se rozkládá po obou stranách dnešní hranice od Domažlic až po Stachy. Dříve tu býval neprostupný prales plný bažin, potoků a jezer, ve kterém žilo mnoho divokých zvířat – medvědi, vlci, pratuři, bizoni, losi,
divocí koně, orli a další. První lidé se tu objevili kolem
12. století. Přes Šumavu přecházeli pouze lovci, obchodníci nebo dobrodruzi. Více obyvatel tu začalo žít až ve
13. století, kdy byla založena města Zwiesel (r. 1255), Klatovy (r. 1260), Domažlice (r. 1262), České Budějovice
(r. 1265) a Lam (r. 1279). Tomuto území se říkalo „Lesní
hvozd“. Protože to bylo královské území, začalo se mu později říkat „Královský hvozd“. Aby osídlení probíhalo rychleji, pozval sem král sedláky, kterým slíbil svobodu. Jejich
pánem byl pouze král, proto se jim říkalo „Královci“. Mohli svobodně prodávat své pozemky, vzdělávat se, ženit, vyučit se povoláním a nemuseli chodit na vojenskou službu.
Nejvíce lidí sem přišlo během 15. a 16. století. Změny nastaly po třicetileté válce. Císař
tehdy věnoval statky Králováků
(evangelíků) svým věrným katolickým šlechticům. Ti začali
sedláky utlačovat.
Práce zde byla velice těžká.
Lidé pracovali na svých polích,
nebo v lesích. Sbírali smolu, vyráběli klobouky z chorošů a nářadí ze dřeva. Dřevěné uhlí pálili
v milířích. Přivydělávali si také
sběrem lesních plodů, předli len
a tkali. Až později zde vznikaly
vápenky, papírny, doly, hamry
a díky množství dřeva i sklárny.
Touto historii nás proved pan
Dr. Hans Aschenbrenner. Své
vyprávění doprovázel řadou historických fotografií obcí a lidí,
kteří zde žili. Nádherné byly
také fotografické záběry zvířat
z této oblasti a přírody, kterou
může spatřit každý z nás. Stačí jen obout pohorky a vyrazit.
Máme to opravdu blízko.
Poděkováni za krásný večer patří pracovnicím městské
knihovny, které pro nás tento pořad domluvily, panu Dr. Aschenbrennerovi za jeho poutavé vyprávění a paní Janě Dirriglové,
která vše pro nás přetlumočila
z německého jazyka.
Jitka Vlková
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O přednášku Dr. Hanse Aschenbrennera byl zájem.

MĚSTSKÁ POLICIE INFORMUJE
Problematika bezdomovců
Městská policie se dlouhodobě v roce 2013 potýkala
s opakovaným protiprávním jednáním bezdomovců, kteří
se na území našeho města nastěhovali. Znečišťovali veřejné prostranství, porušovali obecně závazné vyhlášky, budili veřejné pohoršení a někteří dokonce neoprávněně užívali cizí majetek. Na tomto problému městská policie usilovně pracovala a předávala všechny zjištěné přestupky k projednání přestupkové komisi. Pro tyto opakované skutky došlo u jednoho z těchto bezdomovců v roce 2014 k zákazu
pobytu na území města Nýrsko. Další zjistili, že jejich protiprávní jednání na území města nebude tolerováno a přesunuli se mimo Nýrsko, nebo sem docházejí jen minimálně.
Dopravní situace
Dále bych upozornil všechny řidiče, že je jejich povinností dodržovat pravidla silničního provozu, protože při vytěžování kamerového systému ze strany městské policie na
území města bylo zjištěno, že je ignorováno dopravní značení a řidiči jsou neskutečně bezohlední ke svému okolí. Největším problémem je křižovatka ulic Komenského,
Havlíčkova a Petra Bezruče, kde pro některé řidiče dopravní značení „Stop“ neexistuje. Některé případy, které na kamerovém systému městská policie zjistila, již byly oznámeny na Odbor dopravy MěÚ v Klatovech k projednání.
Samozřejmě další případy, které budou zjištěny, opětovně
oznámíme k projednání.
Když se už zaobíráme dopravní situací, je nutno vyzdvihnout i problém týkající se parkování a zastavování
vozidel v Komenského ulici v ranních hodinách před začátkem školního vyučování. Jistě je pochopitelné, že v ranním shonu chcete vše stihnout (dovézt děti do školy, poté
dojít do práce apod.), ale prosím berte zřetel na své okolí. Tím, že zaparkujete vozidlo na vytížené pozemní komunikaci, opustíte jej a jdete doprovodit své ratolesti do školy, vytvoříte překážku. Další automobily se vás snaží objet
a v tom zmatku pak jen stačí, aby vyběhlo na vozovku jiné
dítě jdoucí do školy a neštěstí je na světě. Pokud je to tedy
jen trochu možné, využijte parkovacích míst po pravé straně vozovky, kde vozidlo zanechte a nevyužívejte silnici
jako parkoviště.
Městská policie se samozřejmě snaží na místě dohlížet,
aby zde nedošlo k nějakému neštěstí a vy tím, že budete
brát větší ohled na své okolí, tuto snahu podpoříte a zároveň
přispějete k prevenci vzniku nějakého neštěstí.

řů“ a nebo těch, kterých se někdo hrubě zbavil. V případě,
že uvažujete o pořízení nějakého domácího mazlíčka, prohlédněte nejdříve útulky – např. http://www.hotelpropsybobik.websnadno.cz nebo www.psiutulek.klatovynet.cz,
se kterými úzce spolupracujeme. Pomůžete nejen tím, že
uvolníte místo v již dnes tak přeplněných útulcích, ale hlavně pomůžete zvířátku, které Vám bude po celý svůj život
velmi vděčné.
Přeji Vám v roce 2014 jen to dobré.
		
Ladislav Tenk,
velitel městské policie
Městská Policie						
Náměstí 122 (budova městského úřadu)
340 22 Nýrsko
tel.: 376 571 601
mob.: 702 027 046
e-mail: mpolicie@mestonyrsko.cz

Beseda v knihovně zavedla
diváky do Irska
V pátek 21. února zavítala do městské knihovny
překladatelka a zpěvačka Věra Klásková se svým doprovodem – Karlem Tampierem. Díky nim jsme měli
možnost prohlédnout si krásné fotografie zákoutí smaragdového ostrova – Irska. Navštívili jsme krásná historická místa, skalnatá pobřeží, vyhlášené irské bary
a továrnu na výrobu pravé irské whisky. Promítání
bylo doplněno jednou z irských pohádek o skřítcích
(Leprikónech) střežících hrnec se zlatem i o tradiční irské písně v podání Věry Kláskové. Karel Tampier nám
představil nejen tento nádherný ostrov, ale seznámil
nás s irským národním sportem – „Hurlingem“. Procházka po tomto ostrově byla příjemným zpestřením
pátečního večera.
Soňa Hladíková

Zatoulaní psi
Během roku 2013 a již i v nynějším roce došlo k několika odchytům zatoulaných psů – ať již notorických „útěká-
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ROZHOVOR

Josef Mayer nedá na běhání dopustit
Celé řadě nezištných aktivit se naplno věnuje Josef
Mayer, kterého většina obyvatel Nýrska zná jako neúnavného propagátora turistiky a sportu, zejména běhu. Na
letošní rok opět připravuje několik akcí, které se ve městě staly už tradicí. Narodil se ve Starém Klíčově u Mrákova, ale už v roce 1939 se s rodiči přestěhoval do Nýrska, kde už zůstal. Po vojně nastoupil v Okule, kde pracoval jako nástrojař až do penze. Lidí, kteří jsou ochotni
vykonávat něco nezištně, v dnešní době mnoho není. O to
víc jsou cenné aktivity Josefa Mayera, které ocení občané
i návštěvníci Nýrska.
Sportu se věnujete už hezkou řádku let. Začal jste
s ním už v dětství?
„Dá se to tak říci. V deseti letech jsem se zúčastnil posledního sokolského sletu, který se konal v Praze v roce
1948. U Sokolů jsem se sportováním prakticky začínal.
Když jsem se učil ve Škodovce v letech 1952 – 1954, začal
jsem se věnovat atletice – zejména vrhu koulí a gymnastice. Trochu jsem pak sportoval i na vojně, kde jsem sloužil
jako čestná stráž pražské posádky. Ta tehdy měla kasárna
na Náměstí republiky.
Pravidelně běhat na delších trasách jsem začal zhruba
od svých 35 let. Před tím jsem spíše jen sprintoval na kratších úsecích. O sedm let později jsem poprvé běžel maratonský běh. Na to však musí člověk dlouho trénovat. Není
to jen tak, připravoval jsem se na něj několik let. Ještě předloni jsem si zaběhl půlmaraton v Pardubicích. Věnuji se
také stále vrhu koulí a házení diskem ve veteránských disciplínách. Za dobu mého sportování se mi nestal žádný vážný úraz. Pouze jednou jsem si přetrhl lýtkový sval, což bylo
opravdu nepříjemné.“

Z loňských vycházek nazvaných „Turistika s Pepou“.
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Josef Mayer.

Vím, že běh je pro Vás opravdu důležitý. Myslíte, že
aktivní běhání dokáže oslovit i lidi v dnešní době?
„Určitě, ale musí si k němu najít cestu. Běhání považuji za jednu z nejlepších sportovních disciplín. Člověk do
toho nemusí investovat prakticky žádné peníze, pohybuje
se na čerstvém vzduchu a navíc je běh jeden z nejpřirozenějších pohybů člověka. Nedá se to srovnat třeba se cvičením ve fitness centru. Když opravdu trénujete pravidelně
a za každého počasí, otužujete tím tělo. Kdysi jsem našel zalíbení v knize Emila Dostála Běh pro zdraví. Přečetl
jsem si na ni upoutávku při čekání u holiče a pak jsem si ji
koupil. Zde se čtenář dozvěděl mnohé zajímavosti o běhu
a dodnes z ní vycházím. Můžu ji všem doporučit.“
Druhou Vaší vášní je turistika, jste členem Klubu
českých turistů. Jak dlouho už se jí věnujete?
„Turistice se věnuji od šedesátých let. Od třiceti let jsem
se pravidelně zúčastňoval různých pochodů – například
Horažďovické padesátky apod. To byl také dobrý trénink.
Postupem času se však turistické akce proměňovaly – chození po silnici vystřídaly trasy v terénu, které se navíc stále zkracují.“
Vyznačil jste kolem Nýrska tři vycházkové a dva
vyhlídkové okruhy a stále se snažíte je nějak vylepšovat. Co nového přibylo v poslední době?
„Pod Pajrekem máme dvě nové turistické atrakce. Objevili jsme zde totiž na smrku vzácný Čarověník, což je chomáčovitá znetvořenina na stromech, která je tvořena hustěji nahloučenými větvičkami. Netypický růst bývá vyvolán
onemocněním. Místo jsme označili informační cedulí. Podobně upozorňujeme i nedaleký padlý kmen asi 240 let staré lípy o průměru 1,7 m, který krásně obrostl mechem. Vše
najdete při zelené turistické stezce.“

Mají o turistiku zájem mladí lidé?
„Mladších aktivních turistů až tolik není, spíše převažují ti příležitostní, kteří jdou občas na nějaký ten výlet. Nyní třeba řeším otázku, kdo po mě jednou převezme
aktivity, které v Nýrsku a okolí dělám v rámci Klubu českých turistů.“

PROMĚNY MĚSTA

Máte nějaké oblíbené místo, kam chodíte nejraději?
„Rád chodím do Orlovického lesa, kde jsem si po vojně s kamarády postavil srub. Je to už 54 let a pořád tam rád
jezdím.“
Každoročně pořádáte několik sportovních a turistických akcí. Na jaké pozvete čtenáře Nýrských novin
v letošním roce?
„22. března se bude konat tradiční zahájení turistické
sezóny. Každý rok ho pořádáme jinde, nyní bude na Pajreku, kde od 14 hodin posedíme. Občerstvení je nutné vzít
s sebou. Akce je vhodná i pro rodiny s dětmi.
1. května chystám tradiční Jarní přespolní běh. Jde
už o 36. ročník této akce. Dříve běhalo tak 150 účastníků, ale v posledních letech se jejich počet pohybuje už jen
kolem 50. V loňském roce měl závod v počtu běžců opět
stoupavou tendenci, takže věřím, že jich letos bude zase
o trochu více. Bohužel nám však chybí mládež. Kdysi se
běhalo v 18 kategoriích a o děti nouze nebyla. Později jsme
museli mládežnické kategorie zcela vypustit. Nyní uvažujeme, že opět dvě na zkoušku obnovíme.
Běh do kopce bude 28. června. Poběží se 5 kilometrů od Lesního divadla na vrch Hraničář (833 m. n. m), což
představuje převýšení 380 m.
Ve spolupráci s městskou knihovnou budu opět organizovat letní výlety, které jsme nazvali „Turistika s Pepou“.
Dva výlety budou v červenci a další dva v srpnu.
A konečně 22. listopadu se v Nýrsku uskuteční oblastní
sraz Klubu českých turistů.“
Děkuji za rozhovor.

Martin Kříž

Na hradě Pajrek bude 22. března zahájena turistická sezóna.

Nýrská synagoga při demolici na snímku Hynka Pulánka z roku
1957 a dnešní Rybářská ulice, kde synagoga stávala.

Uzávěrka pro zaslání příspěvků
do dalšího čísla je 20. března.
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KULTURNÍ AKCE
Turistické informační a kulturní centrum města
telefon: 376 571 616, e-mail: ic@mestonyrsko,
www.sumavanet.cz/icnyrsko
Otevírací doba
Po – Pá: 10.00 – 12.00, 13.00 – 16.00 hod.
Ve společenském sále městské knihovny

4. 3. od 14.00 hod. – Virtuální univerzita 3. věku
– 3. přednáška.
14. 3. od 17.00 hod. – Candy bag – tvořivá dílna s Natálkou Vítovcovou.
18. 3. od 14.00 hod. – Virtuální univerzita 3. věku
– 4. přednáška.
20. 3. od 18.00 hod. – Židé v Nýrsku – přednáška Ireny
Vaňkátové.
Březen – Výstava děl Václava Lamra.

V městské knihovně

Po celý měsíc burza knih.
6. 3. od 16.00 hod. – Kytičkové čtení pro děti s výtvarnou dílnou.

V Muzeu Královského hvozdu

Od 18. 3. – „Mistr houslař“ – výstava.

V KD-DDM

1. 3. od 20.00 hod. – Rybářský ples – k tanci a poslechu
hraje Music.
7. 3. od 19.00 hod. – Z louže pod okap – divadelní představení, komediální příběh autorky Zory Kostkové
(pořádá MěK).
8. 3. od 17.00 hod. – Dětské disco.
12. 3. od 15.00 hod. – Blešák.
15. 3. od 20.00 hod. – Zahrádkářský ples – k tanci a poslechu hraje Hájenka.

V kostele sv. Tomáše

23. 3. od 15.00 hod. – Česká misie v Tanzánii – povídání
s Mirjam a Pavlem Baldýnských o jejich misijní činnosti v Africe.

Připravujeme

1. 4. od 14.00 hod. – Virtuální univerzita 3. věku
– 5. přednáška.
5. 4. – Loučení se zimou.
11. 4. – Kineziologie – přednáška.
12. 4. – Vítání jara.
12. 4. od 10.00 hod. – Dětská jarní soutěž (pořádá SDH
Nýrsko).

Sport a turistika

22. 3. ve 14.00 hod. – Jarní sraz turistů – sraz na Pajreku.

Netradiční leporela putují po Čechách
Co je to leporelo? Na stránkách Wikipedie můžete najít toto
vysvětlení: „Leporelo je harmonikově skládaná kniha, zpravidla bohatě ilustrovaná, s minimem textu a nízkým počtem
stran. Každá ilustrace, případně fotografie, se většinou nachází na samostatné straně. Jednotlivé strany jsou navzájem slepeny či sešity za boční okraj, takže celou knihu lze
složit do balíčku nebo rozložit do dlouhého pruhu“. Přesně takové knihy plné obrázků byly k vidění
v prostorách domu čp. 81 nad knihovnou. A nebyly
to ledajaké obrázky. Nakreslily je děti ze 150 škol,
školek, mateřských, rodinných a komunitních center
a dalších institucí z různých koutů naší země – z Ostravy, Duchcova, Obrnic, Karlových Varů, Loun, Veselí nad Moravou, Českého Těšína, Prahy... Zúčastnily se i děti z mateřských škol v ulici Práce a Palackého ulici v Nýrsku. Ty se také přišly na své obrázky po-

dívat a zároveň si prohlédly díla
ostatních dětí.
Vše začalo v lednu 2013 v komunitním centru Prádelna v Praze 5, kde projekt „Společně dokážeme cokoliv... aneb pojďme
stvořit barevnější svět“ odstartoval. Tady při povídání o tom, jak
každý z nás může přispět k veselejšímu, nenásilnému a barevnějšímu světu pro všechny lidi, vznikly první obrázky.
S projektem pak oslovili i další školy, školky a jiné
instituce pro děti s cílem mluvit s dětmi o důležitých
tématech současného světa, aby si uvědomily vlastní
roli a zodpovědnost v životě. Do konce dubna se sešlo
3147 obrázků, ze kterých organizátoři vytvořili leporela. Rozdělili je na dvě poloviny a ty pak poslaly po
zúčastněných školách, školkách, případně dalších výstavních místech v západní a východní části republiky. A díky tomu jsme si mohli tyto dílka prohlédnout
i my v Nýrsku.
Jitka Vlková

