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Úvodní slovo
Vážení čtenáři,
tak se nám opět přiblížil čas
letních prázdnin, na který se těší
zejména školáci. Ti už se jistě vidí
někde u vody, na táboře či s rodiči na dovolené. Červen je měsíc, kdy se ve městě a okolí koná
celá řada tradičních akcí. Jde například o Den turistiky, „Rockový den“ či dětské rybářské závody
v Chudeníně.
Letos Muzeum Královského hvozdu připomíná několika akcemi dalšího nýrského literáta – Hanse Multerera, jehož krátkou povídku si můžete přečíst v tomto čísle. Koho zajímá
literatura více, může přijít 7. června
na česko-německý literární večer do
knihovny.
Přeji Vám za redakci našich novin prosluněné dny plné pohody.
Ing. Martin Kříž
Děti se v rámci „Noci s Andersenem“, kterou pořádá městská knihovna, podívaly i do sklepení dešenické tvrze.
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Noc s Andersenem
děti strávily v knihovně

Povídka
Hanse Multerera - 4

V Městské knihovně Nýrsko se 16. května sešlo 15 dětí, aby zde strávilo
dobrodružnou noc v zajetí knížek. „Noc s Andersenem“ je mezinárodní akce
knihoven, ke kterým se postupně přidávají i domy dětí a mládeže a mateřské
a základní školy. Jde o projekt, který vznikl na památku dánského pohádkáře H. Ch. Andersena a jeho cílem je podpořit dětské čtenářství a ukázat dětem,
že čtení je veliká zábava. Oficiálním datem konání této noci byl 4. duben. My
jsme si jej ale z organizačních důvodů přesunuli.
Na letošní pohádkové nocování dohlížel komisař Vrťapka. Protože jde
o psího detektiva, celá akce se nesla v duchu pátrání, zkoumání a hledání. Děti
se sešly v knihovně v 16:00 hodin a poté se vydaly autobusem do nedalekých
Milenců, kde na ně čekal první úkol. Musely v bludišti najít směr jejich dalšího putování. Vypátraly, že to budou Dešenice a dešenická tvrz.
(Pokračování na straně 3)
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INFORMACE
Z RADNICE
Nikdo nepožádal o půjčku
na obnovu bytového fondu
Na 18. veřejném zasedání zastupitelstva města dne
3. 3. 2014 bylo vyhlášeno výběrové řízení na poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení města Nýrska na rok
2014. Ve stanoveném termínu do 18. 4. 2014 nebyly podány žádné žádosti na poskytnutí těchto finančních prostředků z rozpočtu města. Veřejnost byla o vyhlášeném
výběrovém řízení informována zveřejněním na úřední
desce, na stránkách města i v dubnovém čísle Nýrských
novin.
(MěÚ)

Zastupité podpořili
kulturní a sportovní aktivity
Na 18. veřejném zasedání zastupitelstva města bylo
vyhlášeno výběrové řízení na poskytnutí dotace ve výši
1 mil. Kč na zajištění činnosti sportovních a zájmových organizací, dotace se vztahuje také na vybrané kulturní akce.
Ve stanoveném termínu bylo podáno 23 žádostí v celkové
částce 1 085 363,- Kč. Starostou jmenovaná komise žádosti posoudila a předložila návrh na poskytnutí dotací ve výši
959 000,- Kč, které jsou určeny na údržbu nemovitostí, na
zajištění pravidelné činnosti, na jednorázovou reprezentaci
města v ČR a v zahraničí, dále pak na granty při pořádání
výstav a divadelních představení.
(MěÚ)

Novou in-line dráhu
jistě ocení nejen bruslaři
Počátkem června byla dokončena a slavnostně otevřena nová in-line dráha v Nýrsku. Součástí je i parkoviště
a sociální zázemí (WC, sprchy a šatna s uzamykatelnými skříňkami). Výstavba byla vysoutěžena firmou Silnice
Klatovy a.s. za částku cca 9 mil. 254 tis. Kč. Na projekt
„Zkvalitnění infrastruktury cestovního ruchu města Nýrska“ získalo město dotaci z Regionálního operačního programu Jihozápad ve výši 85% uznatelných nákladů. In-line dráha je v převážné míře určena pro bruslaře, pro užívání koloběžek a jízdních kol jsou provozním řádem vyhrazeny určité časy.
(MěÚ)

Nová in-line dráha se zázemím.
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Oprava střechy nýrského kostela.

Město přispělo na opravu
střechy kostela sv. Tomáše
Zastupitelstvo města na 18. veřejném zasedání rozhodlo o poskytnutí dotace ve výši 66 tisíc Kč Římskokatolické farnosti Nýrsko na opravu střechy kostela sv. Tomáše v Nýrsku. K tomuto kroku přistoupilo zastupitelstvo po jednání pana starosty s administrátorem nýrské
farnosti P. Mgr. Ryszardem Potęgou a na základě následujících informací od vlastníka objektu.
Oprava krovu a střechy kostela sv. Tomáše v Nýrsku
probíhala v letech 2003 – 2004. Stavební práce prováděly odborné firmy pod dohledem pracovníků státní památkové péče a s technickým dozorem investora. Jako krytina je použita tzv. česká šablona zn. Eternit německého
výrobce. Vzhledem k požadavkům státní památkové péče
byl detail hřebenů a nároží řešen pomocí hřebenáčů.
Německý výrobce zn. Eternit v té době hřebenáče nevyráběl. Na nárožích a hřebenech byly použity hřebenáče
českého výrobce. Kvalita hřebenáčů od českého výrobce nebyla dostatečná, což v době realizace nebylo možné
předpokládat. Tak jako na kostele v Nýrsku, tak na mnoha
dalších stavbách, kde byly tyto hřebenáče osazeny, se po
10 letech začaly objevovat problémy a hřebenáče se začaly rozpadat. Výše ceny za opravu vycházela z ceny materiálu a z ceny za práci, která byla poměrně složitá, neboť
nebylo možno po celém objektu využít výškovou techniku, ale bylo nutno využít také složitějších systému žebříků a lávek.
(MěÚ)

Pokračuje prodej
stavebních parcel v Nýrsku
Město Nýrsko nabízí v lokalitě u hydroglobu (nad centrální kotelnou) k prodeji stavební pozemky pro individuální výstavbu rodinných domků o výměře 819 až 900
m2 včetně přípojek vody, kanalizace, elektřiny a plynu.
V roce 2014 se počítá v této lokalitě s výstavbou komunikace. Cena pozemků je 600,- Kč/m2 včetně přípojek vody,
kanalizace, elektřiny a plynu.
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)

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

Noc s Andersenem strávily děti...

Pokračování ze strany 1

V Dešenicích u mokřadu jim názvy pohádkových postaviček prozradily, že budou hledat zakletého rytíře
a čertovský poklad. Třetí úkol spočíval v nalezení způsobu, jak vysvobodit rytíře a získat poklad. Ve strašidelné
tvrzi děti skutečně objevily rytíře, který zde čekal už od
14. století. Osvoboditelé zazpívali písničku, rytíř se probudil a vyprávěl dětem, jak došlo k jeho zakletí. Společně s ním se odvážní zachránci vydali hledat poklad.
Jaké bylo překvapení, když zjistili, že poklad hlídá čertice. Museli si s ní zahrát čertovské pexeso. Povedlo se
a děti poklad vyhrály. Z Dešenic jsme se přesunuli do areálu pod sjezdovkou, kde jsme si opekli buřty. Nejdůležitějším posláním bylo zasadit zde v pořadí již čtvrtý strom
pohádkovník. Děti jej pojmenovaly „Lipěnka pohádková“
a kmotrem se stal Pavel Stránský.
V knihovně na děti čekaly další úkoly od komisaře Vrťapky, snímání otisků prstů a malování 3D ruky. Před spaním jsme si přečetli strašidelnou pohádku od H. Ch. Andersena. Ráno jsme si pochutnali na sladké snídani, rozdali si upomínkové předměty a v 9.00 hodin se rozloučili.
Naše velké poděkování patří Martinovi Vyskočilovi za ztvárnění zakletého rytíře a ovocný dárek pro děti,
Soně Hladíkové za čertici, městysu Dešenice za umožnění vstupu do tvrze, Pavlovi Stránskému za přípravu ohně,
buřtů a pohádkového stromu. Takže opět za rok vzhůru za
dobrodružstvím!
J. Poupová, Městská knihovna Nýrsko

Po návratu do Dešenic si děti ustlaly v knihovně mezi regály.
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Z NÝRSKÉHO MUZEA
Rok Hanse Multerera
Po loňském roce, kdy jsme si v Nýrsku připomínali
osobnost snad ze všech nejvýznamnější, Josefa Blaua, jsme
pro letošní rok vybrali jeho blízkého spolupracovníka, nadšence pro ochotnické divadelnictví, dramatika, básníka, spisovatele Hanse Multerera.
Hans Multerer se narodil Franzovi a Marii Multererovým, majitelům hostince v Pláních u Všerub 27. 2. 1892.
Do školy chodil až do Červeného Dřeva, protože tam byl ředitelem jeho příbuzný Johan Klíma. V té době zde učil také
významný regionální spisovatel a badatel Josef Blau. Reálné gymnázium studoval v Českých Budějovicích, ale maturoval v Praze. I jeho další život až do doby, kdy se v roce
1925 usadil v Nýrsku, byl poznamenán mnohými změnami místa působení – v různých zaměstnáních i ve vojenské
službě. Pak už ale především psal divadelní hry, novinové
články i básně a pracoval pro pražský německý a později
i bavorský rozhlas. A při tom stačil ještě organizovat ochotnický soubor v Nýrsku a hrát s ním v Lesním divadle i na
mnoha zájezdových představeních v celém západním pohraničí, dokonce i v Brně a Opavě. Také jím napsané hry
byly přijímány s dobrým ohlasem, takže se například hra
„Setba a žeň“ hrála i na německé scéně Národního divadla
v Praze. Především během 2. sv. války bylo znát, jak jej první válka ovlivnila, nejen zraněními, která si v Nýrsku již dříve léčil, ale samotnou skutečností nedorozumění mezi lidmi a národy. Krátce sloužil u ochranné policie v Liberci, ale
pak se vrátil do Nýrska a bylo vidět, že jeho zdravotní potíže se zhoršily. Bydlel v domě čp. 214 v Bezručově ulici.
Při ostřelování Nýrska na samém konci války jedna střela
zasáhla dům stojící naproti přes ulici a tlaková vlna hodila
s Hansem Multererem o stěnu místnosti, ve které se nalézal. I tak špatný zdravotní stav a k tomu vnitřní zranění, které tím utrpěl, byly nakonec příčinou smrti poměrně mladého člověka. Zemřel ve věku 53 roků 23. 6. 1945.
Program jednotlivých akcí v průběhu roku:
7. 6. 2014 Česko-německý literární večer I
V 19:00 hod. v prvním patře budovy městské knihovny
a muzea, proběhne čtení z textů a básní v českém i německém jazyce. Texty přečtou Heidrun Kuchler, Maria Mirwald, Miloslav Švec a Karel Velkoborský.
12. 7. 2014 Česko-německý literární večer II
V 19:00 hod. se stejný program uskuteční v Neukirchen b.
Hl. Blut v sále hostince „Gasthof zum Bach“, Markstr. 1.
23. 8. 2014 Odhalení pamětního kamene
V 14:00 hod. bude v Parku paměti u Lesního divadla odhalen
za účasti členů rodiny spisovatele pamětní kámen.
1. 10. 2014 Zahájení výstavy „Hans Multerer – život
a dílo“
Výstava potrvá do 23. 11. 2014. Vystaveny budou všech-
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ny dostupné fotografie a dokumenty, které se muzeu podařilo na výstavu získat díky veliké pomoci přátel z Německa.
18. 10. 2014 Konference Hans Multerer – život a dílo
Konference zahajuje v 10:00 hod. ve společenském sále
Městské knihovny a muzea v Nýrsku.
Zveme všechny, kteří chtějí nahlédnout blíže do historie
našeho města k účasti na tomto programu.
Karel Velkoborský, Muzeum Královského hvozdu

Pozvánka

21. června se od 10 hod.
uskuteční setkání
u příležitosti 100. výročí
úmrtí JUDr. Antonína rytíře
Randy u jeho pomníku
v Bystřici nad Úhlavou.
Akci pořádá Jednota českých
právníků ve spolupráci
s Muzeem Královského hvozdu.

Spálený patron ohně
Před Michalbauerovou kapličkou v Heuhofu stával
odedávna nějaký svatý. Snad to měl být sv. Florián – patron ohně. Míval kdysi v ruce džber na vodu, který mu ale
v posledních letech už chyběl a nejen to i nějaký ten skutek, scházela mu navíc i hlava, a proto není divu, když svatý ztrácí hlavu, že i sedlák často neví, kde mu hlava stojí,
a to se občes přihodilo i Michalbauerovi.
Častěji a častěji ho upomínali sousedé, ba dokonce
i pan farář,.. „Přece musí svého svatého nechat opravit,
vždyť je to hrozná ostuda!“ Jenže Michalbauer kvůli svému koňskému a dobytčímu handlu na Floriána stále znovu zapomínal.
Tu šel jednou farář zaopatřovat, když stál Michalbauer
se Štindlem přímo před svojí kapličkou, jakmile k nim farář dorazil, řekl Štindel: „Franzi, před 14 dni jsi farářovi
slibil, že necháš svatého opravit, když on teď uvidí, že tady
stojí pořád bez hlavy, tak tě nechá Levitům.
Michalbauer pošoupnul na hlavě klobouk a chvíli se drbal významně za uchem, najednou sebou škubnul, popadnul svatého a odnesl ho někam dovnitř.
Pomyslel si Štindel: Co bude se svatým dělat uvnitř? Do
vitríny se nevejde a na hraní dětem se taky nehodí, a tak se
šel raději dovnitř podívat, zůstal ale stát nakonec ve dveřích a jen poslouchal:
„Ženo, otevři pec“
„Pec?“ diví se žena.
„Pec, rychle“!
Ona: „Co chceš dělat“?
on: „spálím ho“
Žena spráskla ruce nad hlavou „ Svatého chceš spálit?
Vždyť to je smrtelný hřích!“
Křičí na ní: „Dělej! Spálíme ho.“
„Všichni mi kvůli němu jenom zlořečí, už nemůžu dál,
příští týden koupím nového a teď už konečně otevři tu pec!“

S modlitbou na rtech otevřela Michalbauerová dvířka
pece. Nuže sv. Florián jako patron ohně může, pokud bude
chtít, svým zázrakem zachránit statek sedláka před ohněm,
ale Michalbauer se jeho ochrany už nedočká.
Ano, kdyby byl živý, pak by jistě pořádným plivancem
nebo kýchnutím oheň v peci uhasil a tím se před spálením
zachránil nebo by se ze zoufalství mohl oběma rukama pevně zachytit okrajů, aby ho Michalbauer nemohl nijak do
pece zastrčit. Jenže sedlák se příliš neštítil ničeho milý čtenáři a ve svém horlivém hněvu odsekl jakýmsi ostrým hákem Floriánovy obě ruce!! Ano to je čistá pravda!!
Jak se teď mohl svatý bez hlavy, bez vody a bez rukou dál
bránit? Želbohu, shořet musel, i když sám je ohně patron.
Ale sedlákovi přece něco nakonec provedl, uši nastražit... Hrozná rána se ozvala a kamna vybuchly, a to tak že
Michalbauer se ženou několik hodin nic neslyšeli, ani neviděli. Ano, ano, tak to je, když se někdo snaží svatáho spálit.
Celá událost ukazuje asi tolik, že snad už před lety pašeráci nebo ochranáři do dutého břicha světce cosi schovali, co pak ale v kamnech vyvolalo výbuch, na druhou stranu ale proč by sv. Florián jako zázrakem z pomsty v kamnech nemohl vybuchnout, že? Věřím spíše na to druhé.
Mučednik snese přeci všechno ale co je moc je příliš a kdyby Florián dal Michalbauerovi ještě předtím než mu usekl obě ruce pěkných pár facek, tak by toto bylo možno těžko
být považováno za přehnané, neboť stát tolik let někde venku bez hlavy a pak se ještě nechat spálit, tak to už musí otrávit i svatého a to že sedlák pak přišel jenom o kamna, je od
něj vlastně ještě pěkné, nebo ne?
Nová kamna Michalbauer už koupil, ale jestli si zároveň
pořídil i nového Floriána se ho už musíte zeptat vy.
Hans Multerer (překlad Roman Velkoborský)

Ohlédnutí za oslavami
osvobození v Nýrsku

Oslavy osvobození v Nýrsku 2. května objektivem čtenáře
Nýrských novin.
(MěÚ)

Namalujte si
vlastní obraz!
V červenci proběhnou ve společenském sále Městské knihovny Nýrsko dva tvůrčí večery. Jeden bude určený dětem od 10 let
a druhý dospělým. Pod vedením
Mgr. Jitky Chaloupkové si všichni příchozí namalují a odnesou
domů vlastnoručně vytvořený
obraz. Jedná se o komentované
malování, jehož hlavním cílem
je uvolnění, zbavení se stresu
a relaxace. V ceně kurzu je veškerý potřebný materiál. Tvůrčí malování bude trvat přibližně
2 hodiny. Přihlášky a zálohy ve
výši 40,- Kč (děti) a 50,- Kč (dospělí) přijímá Městská knihovna
Nýrsko do 4. července 2014.
-MěK-

Příspěvky do Nýrských novin zasílejte
na e-mail: nyrskenoviny@gmail.com
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Z NÝRSKÝCH ŠKOL
Základní škola, Školní ul.

Školní rok už to „má spočítané“,
ale u nás se pořád něco děje!
Den Země
V rámci environmentální výchovy se již několik let
22. 4. aktivně účastníme Dne Země. Pokaždé se věnujeme jiné problematice (vzduch, půda, rostliny, živočichové,
ekologie, zdravý životní styl). Letošní projektový den měl
za cíl pochopit význam vody jako jedné ze základních podmínek života. Tradiční forma výuky byla zpestřena projektovým vyučováním, výtvarnými aktivitami, soutěžemi, filmovou projekcí, vycházkami povodím Úhlavy a Žížnětického potoka i návštěvou nýrské čističky odpadních vod.

Poznávací exkurze
Součástí celoročního projektu „Fantazií k vědění“ se
stala 24. 4. exkurze do míst, kde má fantazie i věda rozhodně své místo. Žáci 1. – 5. ročníku se vypravili do plzeňské
Techmánie, kde se dozvěděli např. o šíření zvuku, síle větru, zjišťovali objem vody v těle a sledovali pokusy s kapalným dusíkem. Žáci 6. – 9. ročníku navštívili pražský zážitkový dům Atlantis Center, který je zavedl např. do tajů
starověkého Egypta, nabídl řadu zajímavých hlavolamů
a ukázky interaktivních exponátů.
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Tvořivá dílna
7. 5. jsme opakovaně využili novou nabídku manželů
Chumových z Písku, kteří připravují nevšední výtvarné akce
pro školy, a pozvali je opět k nám, abychom žákům 1. stupně
zpestřili hodinu výtvarné nebo pracovní výchovy. Tentokrát
zájemci výtvarně dotvářeli dřevěný přívěšek na krk ve tvaru
zvířátek. Práce se vydařila opravdu všem a 87 žáků si domů
odneslo důkaz své šikovnosti a výtvarné kreativity. O tyto
výtvarné dílny je u nás ve škole velký zájem, malí „umělci“
už dekorovali hrníčky a kachle nebo vyráběli buttony-placky, a proto se už moc těšíme, co nás čeká příště.

Kytičkový den
Již třetím rokem se žáci IX.A pod vedením Mgr. M.
Nagyové chopili dobročinné sbírky a v rámci Českého dne
proti rakovině nabízeli 14. 5. v Nýrsku kytičky měsíčku
lékařského pod hlavičkou Ligy proti rakovině. Na podporu léčby rakoviny, letos vyhlášené léčby rakoviny plic, následně odeslali 11.625,- Kč. Děkujeme všem, kteří věří, že
i takovým způsobem se může pomáhat druhým. A jen na
závěr – částka je opět vyšší než v minulých letech.
Poznávací zájezd do Rakouska
Společně vyjeli žáci obou nýrských škol ve dnech 22. –
23. 5. poznávat krásy Rakouska. Cílem jejich zájezdu byla
prohlídka Salzburgu, rodného města W. A. Mozarta, jehož
historické centrum je na seznamu UNESCO jako světové
kulturní dědictví. Zajímavá byla i návštěva oblasti Berchtesgadenu, zejména Dokumentačního centra Obersalzberg,
které právě v souvislosti s blízkým „Orlím hnízdem“ informuje návštěvníky o protinacistickém odboji. Velkým zážitkem se stala exkurze do nejstaršího solného dolu Salzbergwerk Berchtesgaden, odkud se po staletí dopravovala po
tzv. Zlaté stezce sůl i do Čech. Závěrečnou tečkou byla zastávka u jezera Königsee. Výlet jak má být – fotografie, suvenýry, zážitky, únava i smích! Mgr. Alena Linhartová

Základní škola a Mateřská škola Nýrsko, Komenského ul.

Starší žákyně získaly potřetí medaili
14. května se v Sušici konaly tradiční atletické závody o „Pohár Českého rozhlasu“. Zúčastnili se jich chlapci
i děvčata od 6. do 9. ročníku. Nejlepší výkony předvedly
naše starší žákyně a potřetí za sebou získaly medaili.
Po předloňském zlatu a loňském stříbru vybojovalo naše družstvo ve složení Anna a Jana Šafaříkovy, Simona Lehocká, Pavlína Stančíková, Veronika Mrázová,
Julie Tkáčiková, Aneta Kalivodová, Eliška Šmerdová,
Dana Bušková a Michaela Válková opět stříbrné medaile.
Od 1. místa je dělilo pouhých 70 bodů za vítěznou školou
za Sušice. Všem našim závodnicím a závodníkům děkuji
za výbornou reprezentaci školy.
Mgr. Dana Křivánková
A ještě jeden úspěch
Žákyně naší školy byly úspěšné také ve výtvarné soutěži „Požární ochrana očima dětí“, ve které Barbora
Fleischmannová obsadila 1. místo a Sabina Světlá 2. místo.
Mgr. Květuše Jandová

Starší žákyně po úspěchu v atletické soutěži.

SOUKROMÁ INZERCE
uProdám udržovanou zahradu a zděnou chatku pod
přehradou ve Staré Lhotě. Mob.: 607 127 306.

Základní umělecká škola Nýrsko

Mladým hudebníkům se daří
V letošním školním roce vyhlásilo ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy soutěž uměleckých škol
v oboru hra na klavír a hra na kytaru. Také naši žáci se této
soutěže zúčastnili s výbornými výsledky. Ve hře na kytaru se v okresním kole umístnil Dominik Veselák na druhém místě a kytarové duo ve složení Magdalena Hrachová
a Dominik Veselák ze třídy pana učitele Josefa Boška získalo v okresním kole první místo.
Ve hře na klavír naši školu reprezentovali Zuzana Kulhánková ze třídy pana učitele Martina Červenky a Kryštof
Matějíček ze třídy paní učitelky Aleny Vackové. Oba vy-

bojovali v okresním kole první místo s postupem. I v krajském kole dosáhli výborných výsledků. Zuzana Kulhánková skončila na druhém místě a Kryštof Matějíček vybojoval první místo s postupem do celostátního kola.
V celostátním kole naší škole udělal Kryštof Matějíček
radost vynikajícím prvním místem a cenou poroty za interpretaci skladby J. Křičky Čertovská historie.
Děkuji všem vyučujícím za přípravu svých žáků, obzvlášť Kryštofu Matějíčkovi, a přeji v dalších soutěžích
hodně úspěchů.
Luboš Vacek, ředitel školy

Oznámení vzniku
Místní organizace ANO2011 Nýrsko
Oznamujeme občanům, že na zasedání Předsednictva politického hnutí ANO 2011 konaného 2. 5. 2014
v Praze bylo jednohlasně odsouhlaseno zřízení Místní organizace ANO v Nýrsku. Pro bližší informace
ohledně činnosti, členství apod. nás kontaktujte na tel.: 773 984 423 nebo e-mailu: anonyrsko@seznam.cz.
Členové MO ANO 2011 Nýrsko
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DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE

Mažoretky si přivezly z finále stříbro
Velký zážitek čekal všechna
aktivní děvčata z kroužku mažoretek. Reprezentantky DDM Nýrsko
se už před dvěma měsíci probojovaly na celostátní finále „MIA Festivalu“. Finále se uskutečnilo 24. a 25. 5. Soutěž mažoretek
byla na pořadu v neděli. Obsadili jsme hned tři věkové kategorie. Dívky cvičitelky Martiny Jiříkové soutěžily v kategorii small group, neboť jich cvičí pouze šest. Závod začal hned v 8:30 hodin. Děvčata předvedla výborný výkon
a vysoutěžila druhé místo a stříbrné medaile z křišťálu. Dopolední program pokračoval pochodem mažoretek Václavským náměstím. Za doprovodu skupiny bubeníků předvedla družstva nacvičené choreografie a to za bouřlivého zájmu převážně zahraničních turistů. Počasí nám přálo a dívky si pochod užily.
Odpolední program byl velmi náročný. Kategorie byly
obsazeny skutečně výborně a konkurence veliká. Nebyl
tým, který by se dal označit jako slabý. O to více nás těší, že
mažoretky Evy Bělohoubkové získaly jedno čtvrté (mladší
tým) a jedno šesté místo (starší tým). Výkon děvčat z Nýrska si v ničem nezadal s děvčaty z měst, kde má mažoretkový sport dlouhou tradici.
Byl to náročný ale krásný den. Děkujeme všem rodičům, kteří jeli naši výpravu podpořit a vytvořili báječnou
zvukovou kulisu během vystoupení.
Bc. Pavlína Karlovská
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Členky kroužku mažoretek DDM na celostátním finále „MIA Festivalu“.

Ohlédnutí za volbami - výsledky
Volby do Evropského parlamentu konané na území České republiky
ve dnech 23. 5. – 24. 5. 2014

Přinášíme vám výsledky voleb do Evropského parlamentu, které jsou k dispozici na www.volby.cz Českého statistického úřadu. Zde v případě zájmu najdete výsledky za jednotlivé okrsky i preferenční hlasy jednotlivých kandidátů a další podrobnosti.
Město Nýrsko - výsledky
Voliči
v seznamu

Vydané
obálky

Volební
účast v %

Odevzdané
obálky

Platné
hlasy

Počet
volebních okrsků

3 820

559

14,63

559

546

6

Kandidátní listina

Platné hlasy

Kandidátní listina

Platné hlasy

číslo

název

celkem

v%

číslo

název

celkem

v%

1

SNK Evropští demokraté

4

0,73

21

VIZE 2014

1

0,18
1,64

3

Klub angažovaných nestraníků

1

0,18

22

Úsvit přímé demokr. T. Okamury

9

4

NE Bruselu-Národní demokracie

1

0,18

23

Strana zelených

13

2,38

5

Křesť. demokr.unie-Čs.str.lid.

23

4,21

24

Strana svobodných občanů

23

4,21

6

Str. zdr. rozumu-NECHCEME EURO

20

3,66

25

Romská demokratická strana

3

0,54

7

Koalice TOP 09 a STAN

139

25,45

26

Komunistická str. Českosloven.

3

0,54

8

Liberálně ekologická strana

4

0,73

27

Volte Pr. Blok www.cibulka.net

8

1,46

9

LEV 21-Národní socialisté

2

0,36

29

Koalice DSSS a SPE

6

1,09

10

Komunistická str.Čech a Moravy

83

15,20

31

Republika

2

0,36

14

Česká str.sociálně demokrat.

65

11,90

32

Česká pirátská strana

21

3,84

16

ANO 2011

83

15,20

34

Koruna Česká (monarch.strana)

1

0,18

19

Česká strana regionů

1

0,18

35

Aktiv nezávislých občanů

2

0,36

20

Občanská demokratická strana

27

4,94

38

Věci veřejné

1

0,18

Strany, které nezískaly žádný hlas, v přehledu neuvádíme.

Úřad práce má v Nýrsku své zastoupení
Jak jsme vás již informovali v minulém čísle Nýrských
novin, kontaktní pracoviště Úřadu práce v Klatovech (dále
KoP ÚP) rozšířilo služby pro své klienty z Nýrska a spádových obcí. Do konce března jste si mohli v budově Technických služeb požádat o pomoc v rámci agendy státní sociální podpory a hmotné nouze pouze v pondělí. Agenda
státní sociální podpory se týká příspěvku na bydlení, rodičovského příspěvku, přídavků na děti a porodného.
Nyní už není potřeba dojíždět do Klatov ani v případech žádosti spadající pod agendu hmotné nouze. Klienti
zde mohou žádat o příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení, případně o mimořádnou okamžitou pomoc.
Na tomto pracovišti je v současné době vyřizováno 71
žádostí o příspěvek na živobytí a 30 žádostí o doplatek na
bydlení – jejich množství se samozřejmě mění dle aktuální životní situace jednotlivých žadatelů. Jedná se o klienty
z Nýrska, Chudenína, Hadravy, Dešenic, Děpoltic, Železné Rudy, Zelené Lhoty aj.
V nově zrekonstruované kanceláři vám s dávkami
hmotné nouze velmi ochotně poradí a pomůže paní Martina Volmútová, která je zaměstnankyní KoP ÚP v Klatovech.

V akutním případě se s paní Volmútovou můžete spojit
na novém telefonním čísle: 950 128 530.
Poděkování patří panu starostovi a zaměstnancům technických služeb za spolupráci při rekonstrukci pracoviště.
Jitka Vlková
Úřad práce Klatovy,
pracoviště v budově technických služeb v Nýrsku
(Strážovská ulice 529)
Pro agendu státní sociální podpory je úřední den:
pondělí od 12:00 do 17:00 hodin.
Pro agendu hmotné nouze jsou tyto úřední dny:
pondělí 8:00 – 11:00 hodin a 12:00 – 17:00 hodin
úterý 8:00 – 11:00 hodin
středa 8:00 – 11:00 hodin a 12:00 – 17:00 hodin
čtvrtek 8:00 – 11:00 hodin
pátek 8:00 – 11:00 hodin
(není úřední den, pouze příjem nových žádostí a pro
zvané)
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Ochotníci oslavili své páté výročí
Návrat do let minulých nám nabídl náš ochotnický spolek. Svým představení v neděli 4. května 2014 herci oslavili pět let od svého vzniku a provedli nás úryvky z pěti představení, která nám v minulých pěti letech předvedli.
Vše začalo 10. července 2010 hrou Jana Drdy „Dalskabáty hříšná ves aneb Zapomenutý čert“. Opět jsme se setkali s Trepifajkslem a Marijánou Plajznerovou, doktorem
Ichtuirelem a knížetem Belzebubem, který nám nahnal
strach. Jako by čertů nebylo dost, přešli naši herci plynule do pohádky stejného autora Jana Drdy s názvem „Hrátky s čertem“. I zde se to čerty jen rojilo. Naštěstí princeznu Dišperandu a její služebnou Káču zachránil statečný vysloužilý voják Martin Kabát. Také další představení v roce 2011 byla pohádka – „Sněhurka a sedm trpaslíků“. Všichni jsme měli jistě radost, že se princovi podařilo
vrátit zpět do života Sněhurku, kterou u sebe ukrývali malí
trpaslíci před zlou královnou. O rok později si pro nás naši
ochotníci připravili doslova lahůdku – vlastní hru – hudební férii ze života s názvem „C´est la vie“. Upřímně řečeno,
zpívala jsem tenkrát celé představení. Hra byla totiž složena ze známých a pro ty mladší možná méně známých
českých písniček. Prostě paráda. A loni další překvapení.
Troufli si na velmi známou klasickou operetu „Mam´ zelle
Nitouche“ skladatele Florimonda Hervé, k níž libreto napsali Henri Meilhac a Albert Millaud. Znovu jsme se vrátili mezi klášterní zdi, na divadelní prkna a do kasáren, abychom sledovali schovanku Denise, která díky svému učiteli zpěvu Célestinovi jde za svým
snem a láskou.
Pokud jste nestihli květnové představení, zajděte do Lesního divadla na konci prázdnin. 31. srpna
2014 se totiž koná repríza. A pokud nebudete chtít
čekat tak dlouho, 22. června vám zahrají členové
nýrského dětského spolku pohádku „Princezna ze
mlejna“. Nebo navštivte hry ochotnických spolků
z jiných obcí. Každých čtrnáct dní po celé léto na vás
čeká další představení. Jste srdečně zváni.

„C´est la vie“ z roku 2012.
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„Sněhurka“ z roku 2011.

Zároveň bych ráda touto cestou poděkovala všem hercům, paní režisérce Bohumile Mejcharové, panu Jaroslavu Jandovskému za hudební spolupráci, nápovědám
a dalším pomocníkům, bez nichž by představení nemohla vzniknout a proběhnout. A samozřejmě i členům rodiny Maškových, kteří nám všechna ta představení umožnili sledovat v tak nádherném prostředí a ještě se o nás vzorně starají. Děkuji.
Jitka Vlková

Milovníci rocku se mají na co těšit

Jak jste si jistě všimli, v okolí našeho areálu se letos
děly věci – dokončena byla in line dráha, která bude slavnostně otevřena 4. června. K tomu bylo postaveno nové
sociální zařízení a dětské hřiště. A co připravujeme my?
Tak předně „Rockový den“ 14. 6. od 16 hodin. Jde o přehlídku českých skupin několika žánrů. Proč? Trošičku mě
deprimuje, že se v okolí opakují koncerty (až na nějaké
výjimky) stále stejných kapel. A přitom je tolik kvalitní
hudby. Tentokrát jsme se pokusili trochu obměnit sestavu
kapel letošního „Rockového dne“. Co tedy uslyšíte?

FLATTUS – crossover rock Praha. Pohodáři s melodií,
skvělý zpěv Jirky Haška. Kapela, která letos jela turné se
skupinou ŠKWOR.
SKIFF – hard core punková partička z Prahy. Jedna ze
špiček u nás. Zpěvákem není nikdo jiný než Láďa Spilka. Jde o vokalistu Dana Landy a předního muzikálového
zpěváka (Tajemství, Krysař, Johanka z Arku, Jack Rozparovač) a v neposlední řadě i herec a pohodář (Kvaska,
Doktoři z Počátků a Ordinace v růžové zahradě).
MATAHARI - pražská crossoverová kapela, kterou jste
měli možnost slyšet už i minulý rok a která má neskutečný
drive a energie zpěvačky „Žántí“ vás srazí do kolen.
Pro úplnost – ještě jednáme se skupinou ORLOK (metal dance) z Prahy a jednou legendou české metalové scény, kterou neprozradím z důvodu zakřiknutí, kdyby se
nám nepodařilo sladit jejich kalendář a finanční nároky.
Takže, držte nám palce. Areál bude otevřen již od
15 hodin. Doufám, že se dostavíte od začátku v hojném
počtu. Samozřejmě děti do 15 let v doprovodu dospělého
mají stejně jako minulý rok vstup zdarma.
Pavel Stránský

Senioři si vyslechli
vyprávění o Izraeli

SILVER COLT – táborská punková kapela. Mládí
a naštvanost z nich jen čiší. Bubeníka jsme měli možnost
v Nýrsku slyšet již před pěti lety, kdy jeho vystoupení
ukončovalo bubenické show Miloše Meiera. Tehdy mu
bylo pouhých 8 let. Dnes je mu třináct a hraje ve třech
skupinách.
LORD - klatovský hard rock. Legenda klatovské hudební
scény, jež se vrací na pódia.
ISUA – plzeňská pop rocková skupina. Melodické skladby,
chytlavé melodie a krásný zpěv Jitky „Giuditty“ Moulisové.
Čím je tato mladá zpěvačka zajímavá? Skupinu jsem kontaktoval již v březnu, aniž bych věděl, co se stane v nadcházejících měsících. Jitka po vypadnutí ze sólového kola X FACTORU byla ještě se dvěma podobnými u zrodu plánu udělat z nich dívčí skupinu JOYS. Světe div se a jsou ve finále.

V květnu pořádal
Klub seniorů Nýrsko několik zajímavých akcí.
První z nich byla ve
středu 7. května cestopisná přednáška pana faráře
o národní pouti do Izraele, o kterou byl velký zájem. P. R. Potęga v loňském roce organizoval
poutní cestu církevního charakteru z naší oblasti. Pan
farář pro nás objevil svým krásně připraveným pořadem historii i současnost této nádherné země, která je
propojena s křesťanstvím. Pro mnoho lidí je však drahá a vzdálená. Seznámil nás s biblickými místy, zdejšími krásami a historií důležitých oblastí (Jeruzalém,
Betlém, Nazaret, Mrtvé moře...). Samozřejmě nemohl
obsáhnout všechny památky zájezdu, protože určená
hodina výkladu byla tak krátká. Vyprávění a promítání pana faráře mě velmi zaujalo, i když jsem tato místa v Izraeli sama navštívila (naposledy s panem farářem a dalšími farníky) a letos se opět do Izraele podívám. Panu faráři touto cestou děkujeme za seznámení
se zajímavou zemí a určitě se opět setkáme při dalších
akcích, protože nás zaujal jako vypravěč i jako člověk.
J. Trefancová,
vedoucí Klubu seniorů Nýrsko
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Nýrská studentka uspěla
v literární soutěži

Čarodějnice se sešly
pod sjezdovkou
Poslední noc v dubnu je spojována se stavěním májky
a upalováním čarodějnic. Na mnoha místech naší země se
rozhoří ohně. Naši předci však přisuzovali této noci magickou moc. V tuto dobu měly „zlé síly“ největší moc,
a proto se lidé snažili ochránit sebe i majetek a případně
i zvířectvo. Proto ty ohně, které měly tyto síly zahnat pryč.
Na některých místech se místo čarodějnice pálí Morana,
zosobnění zimy. Jejím spálením vlastně končíme zimu
a špatné počasí a po ní k nám přichází jaro. Symbolem jara
je vlastně nazdobená májka.

Pavla Kolářová s diplomem za druhé místo.
Foto: Klatovský deník/Rostislav Kutěj

Studentka VOŠ, OA, SZŠ Klatovy Pavla Kolářová
z Nýrska uspěla se svojí prací „Jak si kdo ustele, tak
si lehne“ v celostátním finále prestižní literární soutěže
„Naše Evropa“. Podařilo se jí získat druhé místo na zadané téma „Jak se (ne)známe“. Literární soutěž vyhlásila Evropská komise ve spolupráci s Deníkem.
Práce Pavly Kolářové byla uveřejněna v Klatovském deníku 11. 4. 2014. Podle licenčních podmínek
práci bohužel nemůžeme otisknout.
Fotografii z předání ceny nám poskytl Klatovský
deník.
-red-

O čarodějnice nebyla ani letos nouze.

Poslední dubnový den patřil tedy čarodějnicím. Vše začalo vztyčením nazdobené májky. Odtud se pak průvod
velkých a malých kouzelníků, čarodějů, mágů, čarodějnic a ostatních přihlížejících vydal na cestu do sportovního areálu pod sjezdovkou. Zde bylo pro děti přichystáno
mnoho soutěží. Za splnění úkolů byly děti odměněny sladkostmi. Různé čarodějnické pomůcky a ozdoby si mohl
každý vyrobit v čarodějnické dílně. Mezi všemi těmi nádhernými maskami byla vybrána ta nejošklivější a nejstrašidelnější superbabice a šeredítko. Všichni se mohli zatočit a zatančit si v čarodějnickém reji. V plamenech pak pomyslně skončila i ta čarodějnice.
Za nádherný podvečer je třeba poděkovat pracovnicím Městské knihovny Nýrsko, manželům Vyskočilovým,
Leoně Kalné a Pavlu Stránskému, kteří tuto akci pro
všechny připravili, a také další dobrovolníkům, kteří pomohli akci uskutečnit.
Jitka Vlková
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Školáci změřili
své síly ve čtení

PROMĚNY MĚSTA

14. května se ve společenském sále Městské knihovny Nýrsko setkali žáci 1., 2. a 3. tříd, aby zde poměřili své
čtenářské schopnosti. V devátém ročníku proti sobě soupeřilo 25 čtenářů ze ZŠ Nýrsko – Školní ulice, ZŠ Janovice nad Úhlavou, ZŠ Železná Ruda a svého zástupce měla
i ZŠ Chudenín.
Všichni soutěžící i přes zjevnou trému předvedli porotě, jak dokáží pracovat s neznámým textem. Výběr tří nejlepších čtenářů z každého ročníku, nebyl pro porotu snadným úkolem. Konečné pořadí je následující:
Kategorie 1. ročník
1. místo: Karolína Mašková, ZŠ Nýrsko, Školní ulice
2. místo: Petr Vo Huy Hoang, ZŠ Železná Ruda
3. místo: Natálie Kurcová, ZŠ Janovice nad Úhlavou
Kategorie 2. ročník
1. místo: Tomáš Hanzlík, ZŠ Železná Ruda
2. místo: Agáta Anna Štěpánová, ZŠ Nýrsko, Školní ulice
3. místo: Nikola Turečková, ZŠ Janovice nad Úhlavou
Kategorie 3. ročník
1. místo: Kryštof Matějíček, ZŠ Janovice nad Úhlavou
2. místo: Veronika Jílková, ZŠ Nýrsko, Školní ulice
3. místo: Václav Čapek, ZŠ Železná Ruda

Klostermannova ulice od kostela k Okule v minulosti a dnes.

Vítězové kategorie 1. ročník.

Naše poděkování patří porotkyním: paní Boženě Potužákové, Olze Kubečkové a Janě Maškové. Děkujeme také
Martině Korbelové, která věnovala krásné ceny pro výherce.
Ve středu 28. května se uskutečnilo v Městské knihovně Klatovy regionální finále nejlepších čtenářů. Vítězové Nýrského kola (pouze 2. a 3. ročníky) se zde utkali se
žáky klatovských základních škol. A jak to dopadlo?
Kategorie 2. ročník
1. místo: Tomáš Hanzlík, ZŠ Železná Ruda
2. místo: Veronika Lukešová, ZŠ Plánická
3. místo: Agáta Anna Štěpánová, ZŠ Nýrsko, Školní ulice
Kategorie 3. ročník
1. místo: Michaela Röschelová, ZŠ Plánická, Klatovy
2. místo: Yasmin Schteinerová, ZŠ Čapkova, Klatovy
3. místo: Matyáš Pyszko, ZŠ Masarykova, Klatovy
-MěK-

Uzávěrka pro zaslání příspěvků
do dalšího čísla je 20. června.

noviny
Informační měsíčník města. Vydalo Město Nýrsko,
Náměstí 122, Nýrsko. Číslo 6. Ročník: XLI.
E-mail pro zasílání příspěvků: nyrskenoviny@gmail.com.
Redakce: Ing. Martin Kříž (e-mail: kriz.arkada@gmail.com),
Jitka Vlková (e-mail: vlkovi.nyrsko@seznam.cz, mob.:
606 781 104). Inzeráty přijímá Mgr. Ladislav Janoušek městský úřad, tel.: 376 377 811.
Redakční uzávěrka vždy do 20. každého měsíce. Nevyžádané rukopisy se nevracejí. Redakce si vyžaduje právo na
krácení příspěvků či jejich nezařazení. Za původnost a obsahovou správnost jednotlivých příspěvků ručí autor, za obsahovou stránku inzerátů zadavatel.
Registrační číslo titulu: MK ČR E 19658.
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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

7. 6. od 19:00 hod. – Česko-německý literární večer – zazní poezie a další literární práce významného nýrského
spisovatele Hanse Multerera (pořádá MKH).
20. 6. od 17:00 hod. – Přednáška k 100. výročí vypuknutí
1. světové války – přednáší Antonín Gibiš (pořádá MKH).

V Muzeu Královského hvozdu

Červen – září – Poznej a chraň – výstava, souhrn informací
o fauně a flóře naší oblasti.

Bystřický park

14. 6. od 20:00 hod. – Pouťová zábava.
21. 6. od 20:00 hod. – Ukradený vjecy.
28. 6. od 20:00 hod. – MASH.

Připravujeme

5. 7. – Slavnosti vína v Lesním divadle.
8. 7. – Letní malování pro radost v městské knihovně.
26. – 27. 7. – 2. ročník minifieldového lakrosového turnaje v Milencích.

V KD-DDM

1. 6. od 14:00 hod. – Zábavné soutěžní odpoledne s panem Obalem.
3. 6. od 17:00 hod. – Masterclass – soutěž v aerobicu.
7. 6. od 20:00 hod. – Kissparty Live radia Kiss Proton.
13. 6. od 17:00 hod. – Závěrečné dětské disco – ukončení činnosti DDM.
18. 6. od 15:00 hod. – Blešák.

V Lesním divadle

1. 6. od 16:00 hod. – Proutník pod pantoflem, divadlo
Kbel.
15. 6. od 16:00 hod. – Královna Koloběžka, divadlo Klenová.
25. 6. až 26. 6. – Hadí příběh – představení pro školy,
divadlo Nýrsko.

Sport a turistika

7. 6. od 13:00 hod. – Vyřazovací soutěž (pořádá SDH
Nýrsko), cvičiště u hasičské zbrojnice.
8. 6. od 7:30 hod. – Den turistiky (pořádá KČT Nýrsko),
start a cíl v Moštárně.
14. 6. – Chudenínský Kapr 2014 – dětské rybářské závody
na rybníce v Chudeníně (pořádá ČRS ZO Nýrsko).
14. 6. od 10:00 hod. – Závody RC modelů aut – Areál bývalých kasáren Nýrsko (horní část).
29. 6. od 10:00 hod. – 15. ročník Běhu na Hraničář.

Areál pod sjezdovkou

4. 6. od 16:00 hod. – Slavnostní otevření in-line dráhy.
14 .6. od 14:00 hod. – Rockový den.
28. 6. od 15:00 hod. – Hurá prázdniny – zábavné odpoledne pro děti, 17:30 hod. – divadelní představení Šípková Růženka – Teátr Víti Marčíka (st).

V Informačním centru

Od 1. 6. – Výstava obrazů Romana Souška a fotografií Petra Štípka.

TOULKY REGIONEM

Kaple stojí na místě
dávného souboje
Kaple nedaleko obce Liščí zasvěcená sv. Bernardovi pochází z konce 18. století. V těchto místech měl
být napaden v roce 1719
Georg Kohlbeck z Liščí
medvědem. Muži se podařilo po nelehkém boji zvíře
„Medvědí“ kaple sv. Bernarda
usmrtit a z vděčnosti pak na
u Liščí.
místě dal postavit kapli.
Medvědy lidé na Šumavě pronásledovali a hubili ve velkém a postupně ze zdejší krajiny zcela vymizeli. Údajně poslední šumavský medvěd byl pronásledován
a nakonec uloven v želnavském revíru Jokuswaldu 14. listopadu 1856. Šlo o medvědici, kterou pak knížecí bažantník Václav Špatný vycpal pro lovecké muzeum na zámku Ohrada. Stopy medvědů však byly na Šumavě a Bavorském lese zachyceny i v šedesátých letech 19. století a údajně poslední stopu medvěda našli lesníci ještě
v roce 1875 poblíž Volar. Existují však i svědectví, které popisují medvědí stopy ještě koncem 19. století v roklinách jižního a jihozápadního svahu Plesné.
Kaple byla po roce 1948 ponechána svému osudu a obnovena byla teprve v roce 1991 rodinou Schneiderových
z Bavorska, která pocházela původně z Liščí. Tehdy byly
u kaple rovněž upraveny tři litinové kříže. Kdysi zde stával také dřevěný památník (osazený v roce 1937) s obrazem Josefa Maiera z Červeného Dřeva.
Ing. Martin Kříž

