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Nýrskému divadlu je
už osmdesát let

Bývalí ochotníci – paní Vlasta Švestáková, paní Miluše Marková a manželé Švecovi – zavzpomínali na oslavě 80. výročí na historii Lesního divadla.

V letošním roce si připomínáme jedno docela významné výročí. Uplynulo totiž už 80 let od doby, kdy mohli diváci vidět první představení na scéně Lesního
divadla v Nýrsku.
Nápad na stavbu divadla, které by poskytovalo zázemí pro místní ochotnické spolky, lze datovat do roku 1929, ale vlastní výstavba začala až v roce 1933.
Na jeho stavbu tehdy přispěly mnohé místní spolky a firmy, město bezplatně
přenechalo tehdejšímu divadelnímu spolku na deset let zrušený lom, ve kterém
bylo divadlo postaveno. Hotovo bylo o rok později. Začínalo se hrou „Králováci“, kterou napsal místní spisovatel Josef Blau. Divadlo mělo zajímavá technická řešení. Pro scény v interiéru bylo možné u převážně dřevěné budovy odsunout obě boční rohové stěny. Součástí některých venkovních scén byla i skála za
jevištěm, které mělo po celé délce podchody a propadliště, bylo zde místo pro
orchestr i pro nápovědu. Po několika úpravách dosáhla kapacita hlediště 1050
míst. Tak obrovský byl zájem o představení.
Po druhé světové válce mělo Nýrsko dva ochotnické soubory – „Sokol“ a později „J. K. Tyl“. Představení se hrála večer a dokonce i odpoledne. V dobách největší slávy hráli vedle místních ochotníků i známí herci jako Jaroslav Vojta a Zdeněk Štěpánek. Bohužel koncem šedesátých let byla činnost divadla na dlouhá léta
ukončena a areál zůstal opuštěný.
(Pokračování na straně 3)

Úvodní slovo
Vážení čtenáři,
jak jistě víte, ve dnech 10. – 11.
října se konají v České republice
komunální volby, a tak je říjnové
číslo Nýrských novin tak trochu
předvolební. Dali jsme v něm stejný prostor pro prezentaci svých
kandidátek a volebních programů
všem politickým subjektům, které v Nýrsku kandidují. O tom jak
a kde volit se dozvíte na následující straně.
Říjen však není jen o volbách.
Přinášíme Vám také informace
o několika akcích, které se ve městě konaly. Pozvánky na ty připravované najdete v závěru novin.
Některé příspěvky však budeme
muset zařadit až do příštího čísla
– například rozhovor s paní Hanou Královou o hadravských hasičích.
Přeji Vám příjemné čtení.
Ing. Martin Kříž
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INFORMACE
Z RADNICE
Volby do Zastupitelstva
města Nýrska
Kdy můžeme volit?
Volby do Zastupitelstva města Nýrska se uskuteční:
v pátek dne 10. října 2014 14:00 do 22:00 hodin,
v sobotu dne 11. října 2014 od 8:00 do 14:00 hodin.
Kde můžete volit?
Místem konání voleb do Zastupitelstva města Nýrska
jsou:
Volební okrsek č. 1
Volební místnost: Městský úřad, Náměstí 122, 340 22
Nýrsko – pro voliče s trvalým pobytem v Nýrsku, ulice: Dobrovského, Domažlická, Erbenova, Hodousická, Chodská, Kaplířova, Klatovská, Křižíkova, Luční,
Nádražní, Náměstí, Raisova, Riegrova, Rybářská, Strážovská, Školní, U Banky, U Radnice, Úzká, V Lukách,
Vrchlického a neurčená ulice – čp. 853, čp. 864, čp. 927,
čp. 603.
Volební okrsek č. 2
Volební místnost: Kulturní dům, Prap. Veitla 23, 340 22
Nýrsko – pro voliče s trvalým pobytem v Nýrsku, ulice:
Jiráskova, Klostermannova, Kpt. Kufnera, K Zahradám,
Milenecká, Práce, Prap.Veitla, Sídliště I, Sídliště II, Vančurova, Thámova a neurčená ulice – čp. 778, čp. 925,
čp. 932, dále pro voliče s trvalým pobytem ve Staré
Lhotě.
Volební okrsek č. 3
Volební místnost: Základní škola, Komenského 250, 340
22 Nýrsko – pro voliče s trvalým pobytem v Nýrsku, ulice: Baarova, Boženy Němcové, Československých legií,
Dvořákova, Elišky Krásnohorské, Havlíčkova, Husova,
K Cihelně, Karla Čapka, Karla Hynka Máchy, Kollárova, Komenského, Mikoláše Alše, Nerudova, Palackého,
Petra Bezruče, Pod Lesem, Smetanova, Šmilovského, Šumavské nábřeží, Tylova, Tyršova, Žižkova a neurčená ulice – čp. 915, čp. 926.
Volební okrsek č. 4
Volební místnost: Bystřice nad Úhlavou čp. 31 – hasičská
zbrojnice – pro voliče s trvalým pobytem v Bystřici nad
Úhlavou a Starém Lázu.
Volební okrsek č. 5
Volební místnost: Hodousice – společenská místnost „Na
Řáholci“ – pro voliče s trvalým pobytem v Hodousicích
a Blatech.
Volební okrsek č. 6
Volební místnost: Zelená Lhota 17 – společenská místnost “U Jakuba“ – pro voliče s trvalým pobytem v Zelené Lhotě.

2

Kdo může volit a za jakých podmínek?
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže
svoji totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem nebo cestovním pasem České
republiky) a dosáhl alespoň druhý den voleb věku nejméně 18 let.
Voleb do zastupitelstva obce se může zúčastnit také volič, který není občanem České republiky, ale je občanem státu EU, v den voleb dosáhl věku nejméně 18 let, je v této obci
přihlášen k trvalému pobytu a je zapsán v dodatku stálého
seznamu voličů. Do dodatku seznamu voličů zapíše obecní úřad voliče na základě jeho vlastní žádosti, pokud prokáže svoji totožnost platným průkazem totožnosti (cestovní
pas, občanský průkaz domovského státu, pobytový doklad).
Neprokáže-li volič uvedené skutečnosti stanovenými
doklady, nebude mu hlasování umožněno.
Jak získáte hlasovací lístky?
Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede
dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může
obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
Další informace získáte z letáku, který bude vložen do
obálky společně s hlasovacími lístky.
(MěÚ)

Pří vítání občánků bude
nutná spolupráce s rodiči
Dlouholetou tradicí v Nýrsku je vítání nově narozených
občánků, ve které by město Nýrsko ve spolupráci s matrikou MěÚ Nýrsko chtělo i nadále pokračovat. Podle zákona
č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je však nutný souhlas občana se zpracováním
jeho osobních údajů, včetně data narození dítěte. Z tohoto důvodu musíme proto požádat rodiče o spolupráci a to tak, že
pokud budete mít po narození Vašeho miminka zájem o účast
na vítání občánků, lze se přihlásit osobně na matrice (Jana
Rubášová, Iva Bělová), nebo vyplnit souhlas se zjištěním
a shromažďováním osobních údajů a zaslat jej poštou na adresu: Městský úřad Nýrsko – matrika, Náměstí 122, 340 22
Nýrsko. Poskytnuté informace o osobních údajích budou použity pouze k účelu pozvání na slavnostní vítání občánků.
Tiskopis o udělení souhlasu je také k dispozici na stránkách města na odkazu:
http://www.sumavanet.cz/munyrsko/formulare.asp
Nejbližší termín obřadu bude v listopadu 2014 (přesné
datum bude uvedeno v pozvánce).
(MěÚ)

SOUKROMÁ INZERCE
uProdám byt v panelovém domě v Nýrsku v osobním vlastnictví o velikosti 2 + 1 ve 2. NP a výměře 62 m2.
V bytě jsou nová plastová okna a nová kuchyňská linka. Dům je po celkové revitalizaci, volný ihned.
Mob.: 724 094 242

Nýrskému divadlu je už...

Pokračování ze strany 1

V devadesátých letech se v objektu vystřídalo několik
majitelů. Šťastnější období pro Lesní divadlo nastalo až
v roce 2008, kdy jej zakoupili Petr a Marek Maškovi. Ti
provedli jeho opravu a pozvali 31. srpna 2008 nás všechny na první představení. V příštím roce pak už bylo majiteli
připraveno několik představení hostujících spolků a 15. října 2009 byl založen i místní ochotnický divadelní spolek,
který si pro nás každoročně připravuje vždy nové představení za režijního vedení paní Bohunky Mejcharové.
A právě průřezem z uskutečněných her oslavili divadelníci 80. výročí od založení Lesního divadla v Nýrsku. Opět
jsme mohli zhlédnout část hry od Jana Drdy – „Dalskabáty, hříšná ves, aneb zapomenutý čert“ z roku 2010. Další
léto herci hráli opět klasiku od Jana Drdy s názvem „Hrátky
s čertem“. Následovala „Sněhurka“ s nezapomenutelnými
trpaslíky. Před dvěma roky všechny překvapili naši ochotníci vlastní tvorbou – hrou plnou známých písniček s názvem „C´ est la vie“. A loňský návrat ke klasice – „Mam´zelle Nitouche“, přehlídku zakončil. Mezi jednotlivými
výstupy nás provázel herec a režisér Vilém Dubnička, který vyzpovídal pana starostu Ing. Miloslava Rubáše a zároveň si na historii divadla zavzpomínal s bývalými ochotníky – paní Vlastou Švestákovou, paní Miluší Markovou
a manželi Švecovými.
Krásný zážitek pokazil jen nevelký zájem diváků. Bůh
ví proč. Jestli to bylo tím, že se představení přesunulo o týden později na 9. září (oproti původně plánovanému poslednímu prázdninovému dni)? To se však stalo kvůli nepříznivému počasí. Nebo snad proto, že představení mohli diváci vidět již na začátku května? Opravdu nevím. Každopádně mínus pro ty, kteří nepřišli. A když si dnes uvědomím, že to kvůli propršeným víkendům v září bylo vlastně
poslední letošní představení, o to větší chyba pro ty, kteří
nepřišli. Takže až příští rok.
Jitka Vlková

Z představení „C´est la vie“.

Z představení „Mam´ zelle Nitouche“.

Oznámení MUDr. Aleny Opluštilové
Dovoluji si poskytnout několik informací pro pacienty zubních ordinací v Nýrsku. Od září zahájila provoz třetí ordinace, kterou naši pacienti najdou v I. patře zdravotního střediska. Snahou našeho týmu je poskytovat odbornou lékařskou péči v maximálním rozsahu, proto našim
pacientům nabízíme i novinku, kterou je panoramatický
rentgen. Vedle vlastní práce zubařů sázíme na prevenci,
které se věnují naši specialisté na dentální hygienu. Tuto
službu budeme nabízet i školským a předškolním zařízením v Nýrsku.
Vážení pacienti, abychom měli dokonalý přehled o našich pacientech, podmiňujeme zapsání pacientů do evi-

dence vstupní stomatologickou prohlídkou. Na základě té je s pacientem systematicky pracováno. Vzhledem
k tomu, abychom neprodlužovali objednací doby již zaevidovaných pacientů, pozastavujeme až do odvolání přijímání nových. Příjem obnovíme v prosinci letošního roku. Tímto opatřením chceme předejít neúměrnému prodlužování objednacích termínů. Jedná se pouze
o organizační opatření, protože naše kapacita je díky stavebním úpravám dostatečná pro všechny pacienty z Nýrska a spádových obcí.
Děkujeme za pochopení.
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Z NÝRSKÉHO MUZEA
Trochu muzejnického humoru
Abychom si trochu odpočali, zkusil jsem v naší muzejní
práci najít něco k smíchu. Rád se s vámi o to podělím.
Už před několika lety jsem našel na poli podivný předmět, vzdáleně připomínající snad i kování pochvy na meč.
Fantazie mi utíkala neuvěřitelnými cestičkami. Při nejbližší
příležitosti jsem v Plzni zašel za známým archeologem. Byl
z mladší generace, trochu mu scházely zkušenosti, ale jeho
hodnocení předmětu bylo, že se spíše jedná o nějaký prehistorický předmět. Pro jistotu jsme ale zajeli za jiným archeologem, zkušeným, který ale také nevěděl. Přesto byl názoru, že se jedná o předmět novodobý, spíše praktického významu. Pak jsme měli v muzeu návštěvu jednoho sběratele.
S nadějí jsem mu předmět ukázal. Bylo mu to hned jasné.
„To je na koňský postroj, tím se provlékaly opratě, aby se
zkrátily. Toho je dost.“
Asi před rokem jsem trochu zabloudil v lese nad Uhlištěm. Našel jsem tam v lese pěknou skalku a na ní, v úzké
škvíře zapadlou, zachovalou rolničku. Prohlížel jsem si okolí
a vůbec jsem netušil, kam vede cesta, na které stojím. Dlouho jsem se tam chystal na druhou výpravu. Dokonce jsem
se i ptal, kde začíná cesta, na které jsem tam stál. Místní mi
to vysvětlovali trochu s údivem. Tak jsem se tam vydal podle jejich návodu. Cesta se klikatila, přišel jsem do lokality
a s údivem zjistil, že padesát metrů od skalky je místo, na kterém jsem byl už několikrát a které mi vůbec není neznámé.
Minulý týden se mi opět stalo to samé, jako asi před čtyřmi roky. Mluvil jsem o muzeu s jedním pánem a on mimo
jiné řekl. „To se nalítáte za ty peníze, co? To snad za to ani
nestojí!“ „Za jaké peníze“, ptal jsem se, ale už mi to bylo
jasné. „Dělám to přece zadarmo!“ Tak mi alespoň slíbil, že
jakmile doma najde něco zajímavého, dá nám to do muzea.
Ještě když můj tatínek vyřizoval lidem pozůstalosti, přijel k nám pan Václavovic z Nýrska. Nevím, ze které to bylo
rodiny, nepátral jsem po tom. Bydleli jsme ve vile hraběte Kersenbrocka v Klatovech. Hrabě byl už starý a měl silnou sklerózu. Bloumal po celém domě jako kdysi, když
byl bez omezení. Proto běžně přicházíval k nám, zašel do
obýváku, do ložnice, prohodil několik nesouvislých úvah,
a když se s ním nikdo nedal do řeči, zase odešel. Tenkrát také
přišel uprostřed rozhovoru pana Václavovice s tatínkem, ve
dveřích se zarazil, ve tváři se mu objevil nadšený výraz, rozpřáhl přátelsky ruce a hrnul se k panu Václavovicovi s nadšeným voláním: „Aj, aj, aj, hrabě Windischgrätz“ a srdečně ho objal.
A malý dovětek. Ve středu 1. 10. Začínáme s novou výstavou. „Hans Multerer, dramatik, divadelník, spisovatel
a básník.“ Jedná se o významnou osobu z historie našeho
města. 18. 10. se pak bude konat konference k jeho osobnosti. Přijďte se podívat. Dozvíte se mnoho zajímavého.
Karel Velkoborský, Muzeum Královského hvozdu
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Závaží pod sukní
Zdenka chyběla už druhý týden ve škole. Která? No,
„Tyčka“ přece! V obou třídách sexty gymnázia se sešlo
Zdenek několik, tak to bylo třeba rozlišit. Baculatá Bláhová slyšela na „Kuličko!“, Zdena Vrbů byla jednoduše po tatínkovi „Zahradnice“ a ta od pana profesora byla „Tyčka“.
Proč, to nikdo nemusel vysvětlovat, stačilo se na ni podívat.
Do „Kuličky“ měla hodně daleko. Některé holky tvrdily, že
je dokonce v nemocnici. A proč? Nikdo to pořádně nevěděl.
Prázdniny se vydařily a už se na ně začalo skoro zapomínat. Jezdilo se během nich k babičkám a na skautské tábory, někdo lenošil jen na zahradě nebo na stráních za městem. Velkým lákadlem ovšem byly také tenisové kurty. No
řekněte mi, které slečně se nelíbí bílá halenka a sukénka.
Zvláště, když se dívají nějací „mladí páni“. I u „profesorových“ to tak trochu bylo. Jenže problém. Pan profesor byl
bedlivý otec, a tak rozhodl, že dcera neuvidí tenisové kurty
dokud nepřibere alespoň dvě kila. Ale to ne, že by se jí líbilo být hubená! Ale copak se to dá, sedět doma u jídla, když
je toho kolem tolik zajímavého? Divadelní kroužek, cvičení
v Sokole, kvůli astronomickému kroužku bylo třeba při každém jasném počasí běhat na Smrkový kopec, protože tam
pan Horák býval s velikým dalekohledem. A k tomu tenis!
A „Tyčka“ ne a ne přibrat. Na konci primy odejel pan profesor na nějakou konferenci. Když se vrátil, dcera hrdě hlásila: „Tatínku já jsem určitě přibrala na váze“. „Dobře“,
odpověděl on, „zítra zajdeme na váhu k doktoru Šlajerovi.“
Zdena si tak přála zase moci na tenisové kurty! Zítřejší
vážení rozhodne o celých prázdninách. A v tom přišla spásná myšlenka. Jistota je jistota. V komoře ten večer chyběla
krabička se závažíčky na kuchyňskou váhu. Kolem každého
špuntíku nahoře uvázala Zdena smyčku provázku tak, že viselo jedno vedle druhého. A stačilo je přivázat na kličku kolem pasu, vzít si tu širokou sukni a v doprovodu otce, raději opatrnými kroky, navštívit pana doktora. Na jeho tváři se
zračil spokojený úsměv. Tak vidíte, pane profesore, že nám
ta holka přece jenom něco přibrala!
Sláva! Tenis je povolen! Na celé prázdniny! A tak to
také bylo. Pochopitelně, že chleba k svačině se dále dojídal
při obouvání, nebo dokonce až na ulici! A po tenisu ještě
uchechtaná procházka s ostatními děvčaty až skoro do šera!
Pan profesor měl nějakou rozepsanou práci, a tak mu ledacos unikalo. Na konci prázdnin už se mu to ale nějak nezdálo! Z pokojíku Zdeny byl slýchávat kašel. Nepomohl čaj, nepomohlo ani mazání, a tak přišla na řadu návštěva u pana
doktora. „No Zdeničko, ty ses za ty prázdniny ale ulítala!“
Panu profesorovi ale doporučil nemocnici.
Ale ano, dopadlo to nakonec dobře, ale Zdenka „Tyčka“
si tak poležela, že musela sextu opakovat.
Karel Velkoborský

Příspěvky do Nýrských novin zasílejte
na e-mail: nyrskenoviny@gmail.com
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DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE

Novou učebnu využijí pro výtvarné činnosti
Dům dětí a mládeže v Nýrsku
završuje čtvrtý rok práce v prostorách bývalého kulturního domu.
Za tu dobu se v činnosti domu dětí
a mládeže (DDM) změnila celá
řada věcí. Děti i ostatní zájemci získali podmínky, které
umožňují rozvoj všech zájmů a koníčků, které jsou v současné době moderní a trendové.
Prostorná tělocvična slouží všem, malým i velkým
sportovcům. Taneční sál umožňuje rozvoj tanečních dovedností dětí, mládeže i dospělých. Klubovny jsou využity celodenně předškolními i školními dětmi, večer využívají prostor dospělí, kteří se učí cizím jazykům.
Největší místnost, sloužící tradičně jako volební, využívaly děti k výtvarným aktivitám. Jejich výrobky jsou vždy
hezké a přibývá jich. Prostor klubovny byl stále menší
a menší. Vystěhovat všechen tvůrčí nepořádek při mimořádné situaci bylo stále komplikovanější. Hledali jsme pro-

Nová učebna domu dětí a mládeže.

to vhodné řešení. Během uplynulých čtyř let jsme budovu pečlivě pozorovali a využívali každé možné zákoutí. Rezerva byla pouze na balkóně, který jsme využívali
a stále využíváme ke střelbě ze vzduchovky – mimochodem velmi oblíbená činnost kluků i holek. Ostatní kroužky
zde nemohly být z bezpečnostních důvodů. Požádali jsme
majitele budovy – město Nýrsko o možnost přepažení části
balkónu s tím, že balkón bude i nadále využíván nájemci,
aniž by to ohrozilo kapacitu hostů. Došlo k realizaci naší
žádosti a DDM Nýrsko získal novou keramickou, výtvarnou a kreativní učebnu. DDM pořídil pec a všichni se těšíme na krásné výrobky našich malých tvůrců.
DDM Nýrsko tímto děkuje městu Nýrsko za dlouhodobý kladný přístup k volnočasových aktivitám našich obyvatel, který se projevuje postupnou obnovou budovy. Vítáme také plánovanou akci, která povede k zateplení budovy
a zlepší její celkový vzhled.
Bc. Pavlína Karlovská, DDM

TOULKY REGIONEM

Žiznětice nejsou od slova žízeň
První zmínka o Žizněticích je z roku 1379, kdy ves patřila rytířům z Čachrova. Tehdy byly zapsány jako „Zieznieticz“. První „ie“ signalizovalo, že se nám v dalších zápisech objeví „í“ nebo „i“, případně také „ě“. V tomto případě zvítězilo „i“, neboť v roce 1585 jsou zaznamenány „Zieznieticze“, což už mohly být možná i „Žiznětice“.
O tom, že písař nevěděl vlastně, co píše, svědčí záznam
z roku 1632, kdy dotyčný napsal: „we Sysnieticze“. „Ž“
a hned dvojnásobné se objevuje v zápisu z roku
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1789 – „Žižnieticze“. Místní jméno „Žiznětice“ hovoří o tom, že zde byla původně „ves Žizňatových“, přičemž „Žizňata“ bylo osobní jméno.
I když se možná většina z vás domnívá, že název pochází od slova žízeň, není tomu tak. Jeho slovním základem je žizn, což ve staroslovanštině znamenalo život. Je třeba si vzpomenout, že v nejstarší české staroslovanské písemné památce se prosí o „žizň“ a mír
v naší zemi.
Ing. Martin Kříž

Volte č. 2 – Volba pro Nýrsko a spádové obce
Vážení spoluobčané,
dovoluji si Vám představit sdružení, které bude v letošních komunálních volbách usilovat o Vaše hlasy. Naším
záměrem bylo spojit skupinu lidí se zájmem o veřejné dění, kteří mají jeden společný
cíl – další rozvoj města Nýrska.
Do následujícího období vstupujeme s novými tvářemi, které podpoříme zkušeností a dosaženými výsledky. Náš tým je vytvořen z občanů města, kteří se dlouhodobě
aktivně a hlavně pozitivně zapojují do všeho dění v našem městě. Myslíme si, že právě
díky výsledkům naší dlouhodobé práce můžeme získat Vaši důvěru. Naše sestava je založena na dlouhodobě fungujících jak mezilidských, tak pracovních vztazích, což stavíme na první místo pro budoucí fungování vedení města. Velice si vážíme přílivu nových
tváří, kterým není situace v našem okolí lhostejná a chtějí nás dále inspirovat.
Sdružení je nazváno Volba pro Nýrsko a spádové obce, abychom „neunavovali“
naše spoluobčany celorepublikovým politickým děním, nebo abychom nebyli obviněni
z parazitování na právě oblíbených politických stranách a populistických vystoupeních jejich lídrů.
Na rozdíl od některých našich konkurentů vyplývají priority sdružení ze znalosti potřeb našeho města a rozvojových plánů. Jejich realizace vychází z dlouhodobě zpracovávaných podkladů a projektových dokumentací. Mezi hlavní záměry patří výstavba bytového domu pro seniory, přestavba koupaliště na přírodní bazén, demolice starého zdravotního střediska, rozšíření průmyslové zóny, navýšení finančních příspěvků zájmovým sdružením o 30 procent, přístavba školní jídelny, rekonstrukce infrastruktur nákladem nejméně 30 milionů korun a máme i další plány.
Podporu našemu sdružení vyslovili i osobnosti města. Stojí za námi Josef Mayer – nýrský patriot a předseda
místní organizace Českého svazu turistů, MUDr. Alena Opluštilová – praktická zubní lékařka a Daniel Vítovec – vítěz
evropského poháru a republikový mistr v thai boxu.
O Vaše hlasy žádáme s pokorou, ale se vztyčenou hlavou. Odpovědnosti se opravdu nebojíme. Naše plány s Vaší
pomocí uskutečníme a přispějeme tak ke kvalitnímu životu nás všech.

KDU-ČSL
Vážení občané města Nýrska,
předstupujeme před Vás jako kandidáti politické strany KDU-ČSL, kteří se budou ucházet o Vaši přízeň v nadcházejících komunálních volbách, které se budou konat v termínu 10. – 11. října 2014 v Nýrsku.
Snažili jsme se kandidátku sestavit vesměs z důvěryhodných a schopných lidí,
kteří mají zájem pracovat v zastupitelstvu
města Nýrska ve prospěch dalšího rozvoje
našeho města a spádových obcí.
Zároveň jsme se snažili sestavit kandidátku tak, aby byla vyvážená ve všech možných ohledech, aby byli zastoupeni zástupci nejen Nýrska, ale i Bystřice, Hodousic
a Zelené Lhoty. A aby na kandidátce byli
zastoupeni nejen pracovníci různých profesí, ale i zástupci spolků a pracujících v našem městě.
Kandidáti a kandidátky do komunálních
voleb 2014 se shodli na volebním programu
zaměřeném především na tyto oblasti samosprávy města: bezpečnější Nýrsko, dostupné a kvalitní bydlení pro občany Nýrska,
čisté a stále hezké Nýrsko a okolní obce, podpora kultury, sportu a spolkové činnosti, rozvoj spolupráce uvnitř i vně Nýrska.
Více zde: http://www.kdu-csl.nyrsko.cz
Věříme, že máme co nabídnout a věříme, že získáme Vaši důvěru při samotném volebním aktu.
Naše vylosované volební číslo je číslo 1. Budeme potěšeni, pokud nám dáte svůj hlas, pokud budete volit č. 1.
Šťastnou ruku u voleb.						
		
Vaši kandidáti za KDU-ČSL
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Turnaj byl určen
výhradně veteránům
Sportovní klub policie Nýrsko – oddíl nohejbalu – uspořádal v sobotu 6. září nohejbalový turnaj
„Šumavský veterán“. Akce se konala za sponzorské
účasti města Nýrska v rámci oslav 40. výročí nohejbalu v Nýrsku. Hrála proti sobě tříčlenná družstva
a podmínkou byl věk přes 40 let a účast minimálně jednoho padesátníka v družstvu. Turnaje se zúčastnilo pět družstev a hráči i diváci si přišli na své.
Všechny souboje byly vyrovnané a zápasy ve skupině a následně i ve finálové skupině končily vítězstvím o jediný míč.
Do finálové trojice se nakonec probojovala družstva „Tata tým“, „Velhartice“ a „Šéfové“. Při závěrečných bojích pak měl nejvíce sil tým „Šéfové“ ve
složení: Šlehofer, Čermák a Malát. Druhé skončilo družstvo „Velhartice“ ve složení: Kupka, Kučera
a Kubalík. Třetí byl „Tata tým“ (Kalný, Suk a Smáha).
Kromě vítězů obdrželi dary i nejstarší účastníci turnaje, pánové Svoboda (68 let), Malát (66 let)
a Kalný (70 let). Celý turnaj se nesl v přátelském duchu a hlavní organizátor, Jiří Podhradský, všem zúčastněným děkuje za nádherný sportovní zážitek.
Ing. František Čermák

Lidé mohli i ochutnat
brazilské speciality

Účastníci nohejbalového turnaje „Šumavský veterán“.

Z brazilského večera v městské knihovně.
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Docela zajímavé informace jste se mohli dozvědět v sobotu 20. září na „Brazilském večeru“, který uspořádaly pracovnice Městské knihovny v Nýrsku. Šlo vlastně o volné
pokračování povídání o rodinách z Červeného Dřeva, které
proběhlo před dvěma roky. Tyto rodiny v polovině 19. století odešly do Brazílie a založily tady místo zvané Sao Bento, aby tu našli nový domov, práci, obživu a lepší život.
Tentokrát jsme se o cestách těchto rodin dozvěděli jen
zběžně, více podrobností se týkalo života jejich potomků
dnes. Seznámili jsme se i s činností Krajanského muzea vystěhovalectví do Brazílie, které se nachází v Ralsku – Náhlově. Celým večerem nás provázeli Ing. Petr Polakovič
a Mgr. Christa Petrásková, s nimiž k nám přijelo i několik
Brazilců, žijících a pracujících v České republice. Přivezli
nám na ochutnání některé speciality a nápoje, s kterými se
můžete v jejich rodné zemi běžně setkat. Ukázali nám některé tance, někteří z nás si je také vyzkoušeli, či se je spíše snažili naučit. A poslechli jsme si v jejich podání i několik písní. Příjemný večer pokazila jen drobnost, kterou
byla dochvilnost. Čekání na kytaristu bylo docela dlouhé,
i když se ostatní snažili nám čas zkrátit. Asi mají trochu
jiný životní rytmus než my tady u nás a za problém to zřejmě nepovažují.
Jitka Vlková

KSČM pro komunální volby
pro volební období 2014 - 2018
Kandidátní listina:

1. Pavel Pojžárek, věk 40 let, revírník,
Bystřice nad Úhlavou 48, bez pol. příslušnosti
2. Miloslava Heflerová, věk 60 let, důchodce,
Nýrsko 744, bez pol. příslušnosti
3. Jiřina Kopačková, věk 49 let, dispečerka,
Zelená Lhota 36, bez pol. příslušnosti
4. Rudolf Karlovský, věk 63 let, důchodce,
Nýrsko 705, člen KSČM
5. Ladislav Pavlíček, věk 60 let, dělník,
U radnice 791, Nýrsko, člen KSČM
6. Tibor Péter, věk 62 let, důchodce,
Čs. legií 542, Nýrsko, člen KSČM
7. Karel Suchel, věk 65let, důchodce,
Nýrsko 277, člen KSČM
8. Břetislav Šťastný, věk 67 let, důchodce,
Nýrsko 705, člen KSČM
9. Marie Rubášová, věk 65 let, důchodce,
Nýrsko 679, člen KSČM
10. Anna Klasnová, věk 69 let, důchodce,
Nýrsko 738, člen KSČM
11. Ing. Václav Kříž, věk 51 let, živnostník,
Havlíčkova 267, Nýrsko, člen KSČM
12. Vladimír Polomis, věk 60 let, úředník,
Thámova 883, Nýrsko, člen KSČM
13. Božetěch Taušek, věk 67 let, důchodce,
Nýrsko 553, člen KSČM

Naše priority pro další volební období:
1. v oblasti životního prostředí a uspokojování potřeb občanů
- dokončit započaté a dotacemi podporované investičních akce
minulého volebního období
- usilovat o dotaci na rekonstrukci Bystřického parku
- usilovat o dotaci a přispět na vybudování chodníku od lesního
divadla do Staré Lhoty
- snažit se o vyřešení otázky bývalého zdravotního střediska
a prodejny Elektro na náměstí v Nýrsku
2. v oblasti kultury a sportu
- podporovat rekonstrukci koupaliště v Nýrsku
3. v oblasti bydlení a peče o seniory
- usilovat o dotaci na výstavbu bytového domu pro seniory
na pozemcích u staré čističky v Nýrsku a přispět na zahájení
I. etapy
- usilovat o vybudování inženýrských sítí a komunikací pro realizaci zástavby v prostorách bývalých kasáren PS
4. v oblasti služeb
- vytvořit zázemí pro zachování ordinací praktických lékařů
v Nýrsku
- na základě zjištění zájmu občanů zorganizovat aukce na dodávky elektřiny i plynu a tím přispět k úsporám pro občany, úřady i firmy za jejich odběr
- podporovat dopravní obslužnost do spádových obcí a zachovat ji minimálně v současném rozsahu
5. v oblasti pořádku a bezpečnosti občanů
- usilovat o zlepšení nočního klidu a pořádku ve městě součinností městské policie a policie ČR a důslednou kontrolou dodržování vyhlášek města, zejména zákazu používání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích
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Z NÝRSKÝCH ŠKOL
Základní škola, Školní ul.

Nový celoškolní projekt je orientován
na krajské město
Nový školní rok začal v podstatě normálně, což svědčí
jednak o profesionalitě pedagogů, ale také o dobré připravenosti a přístupu našich školáků. Zmínit musím i dobrou
spolupráci s nýrskými rodiči, kteří neměli žádný problém
s nástupem svých dětí do školy, tak jak slýchám před koncem prázdnin z řady médií. Dobrý rodič totiž ví, že každoročně 1. září začíná škola, a pokud je i dobrý rodinný „rozpočtář“ může si výdaje s tím spojené přes prázdniny rozložit tak, aby ho na konci prázdnin nezaskočily.
Právě pro tuto bezproblémovou
spolupráci s většinou rodičů našich
žáků, fungující Radě rodičů, kde má
každá třída svého zástupce, a snahu
být školou „otevřenou“, tj. možnost
návštěvy vyučování, Den otevřených
dveří, aktivity ve spolupráci s rodiči, smysluplná vzájemná komunikace
a spolupráce při řešení problémů apod., jsme se rozhodli požádat o udělení certifikátu „Rodiče vítáni“, který naše
škola v květnu 2014 získala. Věřím, že vzájemné dobré
vztahy budou pokračovat i v tomto školním roce.
Celoroční celoškolní projekt pro letošní školní rok má
název podle textu známé lidové písničky „Plzeňská věž
převyšuje kopce…“, protože máme v úmyslu zpestřit výuku i ostatní plánované aktivity vším, co se blízce i vzdáleně týká Plzně, která bude Evropským hlavním městem kultury 2015. Tematiku našeho regionu jsme již zvolili několikrát (celoroční projekty o Šumavě, Klatovech), ale do metropole Plzeňského kraje se „vypravíme“ poprvé. Je velmi
důležité uvědomovat si, kde má člověk kořeny, jaká je historie i současnost oblasti, ve které žijeme, jaké jsou tradice a typické prvky našeho kraje. To všechno, možná i něco
navíc a určitě i samotnou návštěvu Plzně chceme s našimi žáky absolvovat. Spojnici Nýrsko – Klatovy – Plzeň vidíme z hlediska jakési vlastenecké kontinuity jako důležitou a seznámení se s hlavním městem našeho regionu jako
smysluplné. Plánujeme si, že na konci školního roku budou
žáci vědět o Plzni víc, než že jsou tam obchodní centra, CineStar nebo Cinema City, ZOO a Techmania.
Během prvního měsíce nového školního roku už naši
žáci zažili mnoho zajímavého. S nadšenými tělocvikářkami vyrazili na třídenní cyklovýlet do Klatov a okolí. Akci
chválily kolegyně učitelky i děti samotné, protože si ji
zpestřily nejen výlety na hrad Švihov, návštěvou klatovského bazénu a výstupem na rozhlednu u sv. Markéty blízko Dlažova, ale i společným nocováním s mnoha legrác-
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kami a zážitky. Anglicky mluvící žáci se koncem měsíce
vypravili na již tradiční poznávací zájezd do Paříže a Velké Británie. I přes větší vzdálenost, kterou museli překonat autobusem a trajektem, nelitovali a nadšeně vyprávěli o Louvru, Londýně, letovisku Brighton, slavných katedrálách a nezapomenutelném Stonehenge. V listopadovém
vydání Nýrských novin se jistě rádi pochlubí.

Nové šatní skříňky.

Pro jiné školy běžná věc, pro nás však novinka, na kterou jsme se všichni velmi těšili – šatní skříňky. Zpestřily
chodby hlavní budovy školy, zajišťují soukromí pro uložení osobních věcí žákům 5. – 9. ročníku a v neposlední řadě
sníží počty ztrát a krádeží. Soudě podle reakcí žáků mají
sami radost z vylepšeného školního prostředí. Jen kdyby
vzhledem ke svému mládí tak často nezapomínali klíčky!
Závěrem bych ráda veřejně poděkovala v souvislosti
s končícím volebním obdobím zastupitelstvu města i panu
starostovi, protože za dobu mého působení ve funkci ředitelky školy vždy ochotně naslouchali a reagovali na potřeby školy.
Mgr. Alena Linhartová

Účastníci cyklovýletu.

Základní škola a Mateřská škola Nýrsko, Komenského ul.

Učitelé se zaměří na pohybové aktivity
V letošním školním roce jsme otevřeli dvě první třídy
po 17 dětech. První školní den je přivítali jejich třídní učitelky Mgr. Miroslava Skalová a Mgr. Dagmar Zborníková.
Děti se na svůj slavnostní den velmi těšily a nečekaly na
ně jenom paní učitelky, ale také zcela nové školní lavice.
I v tomto roce bychom rádi rozvíjeli u dětí pohybové
aktivity, a proto na 1. stupni pokračujeme se žáky v nepovinném předmětu se zaměřením na atletiku a na 2. stupni
na sportovní hry. Samozřejmě nezapomínáme ani na jazykovou vybavenost dětí, a proto bude v mateřských školách
pokračovat kroužek angličtiny pod vedením Mgr. Kateřiny Bekové. Vzhledem k dlouholeté tradici pokračujeme
v dyslektické nápravě žáků se specifickými poruchami
učení, kterou vede Mgr. Jana Mašková.
Školní rok jsme zahájili svižně a už máme za sebou
první přednášky se zaměřením na dentální hygienu, které zábavnou formou vedli studenti lékařské fakulty. Začátkem měsíce října vyjedou žáci 8. a 9. ročníků na literární
exkurzi do východních Čech (Babiččino údolí, Ratibořice,
…). Následovat bude divadelní představení pro „prvňáčky“ a „druháky“…
Mgr. Ivan Pavlík

Žáci I. A.

Městský úřad Nýrsko
Úřední hodiny
pondělí a středa 8 – 17 hodin,
úterý 8 – 15 hodin,
čtvrtek 12 – 15 hodin
pátek 8 – 14.30 hodin

Žáci I. B.

V Plzni budou oslavy vzniku republiky

Již podeváté oslaví Plzeňané vznik samostatného Československa v roce 1918. U příležitosti státního svátku nabízí město Plzeň bohatý program, jehož cílem je nejen poukázat na tradice české státnosti, ale zároveň nabídnout takové akce, aby mohli všichni návštěvníci strávit tento den
prohlídkou zajímavých plzeňských pamětihodností, muzeí a dalších atraktivních míst, a to buď za symbolických
28 korun, nebo úplně zdarma.

Letošní 96. narozeniny republiky nabídnou návštěvu
více než dvacítky turistických cílů. Budou pořádány komentované prohlídky radnice, zrekonstruovaných Loosových interiérů. Novinkou budou cesty do útrob Doosan
Arény a nového atletického stadionu v Plzni.

Klub českých turistů připravil trasu 28 plzeňských km
na rozhlednu Chlum, zájemcům se otevřou Meditační
a Luftova zahrada. Rodiny s dětmi mohou navštívit ZOO,
jít si zaplavat do bazénu, vyzkoušet bruslení na zimním
stadionu nebo se na náměstí zatočit na obřím kolotoči „Le
Manège Carré Sénart“. Specifické budou rovněž exkurze
do Vodárny Plzeň nebo Plzeňského prazdroje.
Celý den budou v Měšťanské besedě probíhat divadelní představení pro děti, kulturní program U Branky nabídne
koncert skupiny Burma Jones v původní sestavě. Připravené jsou i oblíbené jízdy, tentokrát historickým trolejbusem
9Tr. Den oslav ukončí slavnostní shromáždění k 96. výročí
založení Československa na náměstí T. G. Masaryka v Plzni a „Průvod světel“, který povede centrem města až na náměstí Republiky, kde bude k vidění slavnostní ohňostroj.
Otevřete si i Vy Plzeň – Evropské hlavní město kultury!
Kompletní program oslav najdete na: bwww.plzen.eu
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PROMĚNY MĚSTA

Most přes Úhlavu v Bezručově ulici dříve a dnes.

Uzávěrka pro zaslání příspěvků
do dalšího čísla je 20. října.
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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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Své výročí společnost
oslavila akcí pro veřejnost
Také Vám připadá, že ten čas strašně letí? Asi čím je člověk starší, tím více si to uvědomuje. Napadlo mně to v sobotu 6. září, když jsem se zašla podívat na den otevřených
dveří do firmy Greiner. Ta už je v Nýrsku 15 let. Věřili byste tomu? Před patnácti lety v dubnu 1999 zahájila rakouská
společnost Greiner v pronajatých prostorách bývalého Čemolenu za nádražím s dvanácti pracovníky výrobu transportních obalů pro nádrže na teplou užitkovou vodu. Od
té doby se mnoho změnilo. Stávající prostory již nestačily,
a tak firma v roce 2009 přesídlila do nově postaveného závodu směrem na Chudenín. O tři roky později se rozdělila na
dvě stávající firmy – Greiner PURtec a Greiner aerospace.
Zaměstnanci, kteří pracují v části Greiner PURtec, nadále vyrábí izolační
materiály, a to nejen na nádrže vody, ale také dodávají pro různé světové výrobce automobilů akustické
díly. Vyrábí se tady vlastně
mnoho druhů izolací na přání zákazníků ze střední a východní Evropy. Zdejší výrobky můžete vidět u firem,
které se zabývají chladírenstvím, topenářstvím, vodoDen otevřených dveří v Greineru
instalacemi, klimatizacemi doplnily aktivity pro děti.
či stavebnictvím.
Firma Greiner aerospace se zaměřila na výrobu pěnových dílů sedadel pro letadla. A daří se jí vskutku výborně.
Vyrábí se tu 35 % celosvětové produkce pro většinu výrobců letadel ve světě do všech nejmodernějších letadel dnešní
doby. Novinkou je výroba kožených potahů. Společnost nabízí svým zákazníkům kompletní řešení a má tak šanci stát
se jedničkou ve světě.
Obě firmy si velmi váží práce svých zaměstnanců, jejich
šikovnosti a píle. V dnešní době jsou zřejmě největším zaměstnavatelem v Nýrsku. Práci tu našli lidé přímo z Nýrska
a také z okolí. To je jedním z důvodů, proč se chtěli pochlubit a zároveň s námi oslavit 15 let. Proto pozvali rodinné
příslušníky i širokou veřejnost, aby si přišli prohlédnout výrobní halu a seznámili se s výrobky, které se tu vyrábí. Byly
zde připraveny i zábavné hry pro děti, občerstvení a hudba. Odpoledne tady předvedli součinnost hasiči z Nýrska se
svými kolegy z obce Neukirchen beim Heiligen Blut. Celý
den vládla výborná nálada, sešlo se tu opravdu velké množství lidí, a to i díky krásnému počasí. Až na malý výpadek
elektřiny, za který ovšem organizátoři opravdu nemohli, to
byl zajímavý, poučný a příjemný den. Nezbývá než poděkovat všem, kteří se na akci podíleli, a popřát oběma firmám
(a vlastně i nám), ať se jim daří a jsou i nadále tak úspěšné.
Jitka Vlková

