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Měsíčník města Nýrska
Důstojné uctění památky osvoboditelů z května 1945 - příjezd a prohlídka
historických vozidel Klubu 3. armády Plzeň a Old Car Rangers Praha a pokládání
věnců u pamětní desky a památníků obětí fašismu. V pátek 6. května v dopoledních hodinách
přišli občané města Nýrska uctít památku osvoboditelů z roku 1945. Tradiční příjezd historických vozidel zároveň
uvítali i žáci obou základních škol, účast ze strany členů zastupitelstva na celé akci byla naopak nízká. Pokládání
věnců s českou trikolórou u památní desky na budově Městského úřadu a na městském hřbitově u památníku obětí
fašismu se ujali starosta Nýrska Miloslav Rubáš a místostarostka města Soňa Hladíková. Oslavy pokračovaly dále
položením věnců u památníku obětí fašismu v Bystřici nad Úhlavou, kde věnec pokládal tajemník města Nýrska Ladislav Janoušek spolu s pracovníkem městského úřadu Antonínem Souškem. Je důležité nezapomenout na to, že
klidný život bez bojů a strastí, které takové tragické události jako válka přináší, byl vykoupený životy statečných
hrdinů, kteří se neschovali před výzvou odejít do cizích dálek, aby tak pomohli vybojovat cennou svobodu. Neměli
bychom na to nikdy zapomenout.
(red)
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Město informuje:
Sběrný dvůr je přestěhovaný
OD PŮLKY ČERVNA DO KONCE SRPNA, PO DOBU REKONSTRUKCE ULICE STRÁŽOVSKÁ, BUDE PŘESTĚHOVANÝ SBĚRNÝ DVŮR
DO AREÁLU BÝVALÝCH TECHNICKÝCH SLUŽEB V ULICI K CIHELNĚ. VJEZD Z PALACKÉHO ULICE. Pro vysvětlení, dnes jsou v místě
dva autoservisy a to Miroslava Přerosta a Josefa Šmída. Po tuto dobu bude tedy
omezený vjezd, ale zároveň umožněný průchod pro ty, co v místě bydlí. V této
době nebude možnost používat zde stojící garáže a proto bude pro majitele těchto
garáží vyčleněný prostor v ZŠ ve Školní ulici. Odbor TS a Odbor sociálních
služeb se stěhovat nebudou. Ty zůstávají na svém místě.

O

prava dětských hřišť
v Nýrsku a jednoho
v Hodousicích bude provedena do konce měsíce
května. Na hř ištích budou nově osazeny provozní řády, dosypané pískoviště a opravené okolní ploty. Každá
taková oprava, která probíhá přibližně
každý půlrok, vyjde město pokaždé na
přibližně 80.000 Kč.

D

o půlky července bude
opravený chodník od
domu s číslem popisným
752 až k České spořitelně. Celkové př edpokládané náklady
na opravu jsou 130.000 Kč.

Pozvánka na seminář

MOŽNOSTI ČERPÁNÍ PODPORY
Z PROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM
Zajímají vás úspory energie a chcete dotaci na investice
do vašeho bydlení?
Poradíme vám, jak na to!
Seminář je bezplatný a vysvětlíme vám jak podat žádost o dotaci
z programu Nová zelená úsporám. Kromě aktuálních informací
budou probíhat individuální konzultace a poradenství.

16. června 2016 v 16.00 v sále Městské knihovny Nýrsko

M

ěsto Nýrsko poskytlo
finanční podporu ve
výši 10.000 Kč na
úhradu provozních
nákladů Fondu ohrožených dětí
Klokánek. Finanční podpor a byla
směřována přímo pro zařízení Klokánek v Janovicích nad Úhlavou na základě jejich žádosti. Na jejich webových stránkách jsou uvedeni sponzoři
zařízení, mezi něž naše město také
patří. Pro toto zařízení je sponzoring
jeden z důležitých a nepostradatelných
zdrojů příjmů, bez kterého by Klokánek nemohl existovat.

P

roběhlo jednání dozorčí
rady, která dohlíží nad
hospodařením společnosti
města Nýrská teplárna
s.r.o. Bylo pr ojednáno hospodař ení
za druhé pololetí roku 2015. I přes
teplotní výkyvy počasí v uplynulém
roce, skončilo hospodaření společnosti s kladným hospodářským výsledkem. Dozorčí rada poděkovala
vedení a zaměstnancům teplárny za
jejich dosavadní dobrou práci.

M

ěsto Nýrsko jako
vlastník kotelny ve
spolupráci s jejím
provozovatelem společností
Nýrská
teplárna,
s.r.o., připravují kompletní rekonstrukci Centrálního zdroje tepla
(CZT)
včetně
rozvodů
tepla
k jednotlivým domům v celkovém
nákladu cca 40 mil. Kč. V současné
době se zpracovává projektová dokumentace v návaznosti na možnosti
čerpání dotace. Předpokládaný termín
realizace je do začátku topné sezóny
2018-2019.

Lepší kvalita fotografií v našich novinách
Z důvodu lepší kvality fotografií v NN, se odkaz na internetovou verzi posílá trochu jiným způsobem. Pokud máte potíže
s otevíráním Nýrských novin, zkopírujte odkaz ( URL adresu ) z vaší pošty do příkazové řádky a otevře se vám webová
stránka města Nýrska, kde je vždy v horní části aktuální
číslo NN. Toto můžete otevř ít anebo i uložit v PDF verzi.
Také je možnost si přidat tento odkaz na NN do oblíbených
položek v panelu záložky, abyste se příště vyhnuli novému kopírování odkazu. Pokud se váš odkaz načítá delší dobu, je to
způsobené právě větším obsahem fotografií.
(red)
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Zprávy z veřejného zasedání zastupitelstva

V

pondělí 23. května se
v sále městské knihovny
sešli zastupitelé města na
svém
9. veřejném
zasedání. Pr vním bodem jednání
byla konečná tečka za hospodařením
města v roce 2015. Zastupitelé schválili závěrečný účet města spolu se
zprávou o výsledcích přezkoumání
hospodaření města za uplynulý kalendářní rok zpracovaného auditorem
Ing. Janem Nozarem. Z výsledku vyplývá, že nebyla zjištěna žádná rizika,
která mohou mít negativní dopad na
hospodaření města v dohledné budoucnosti. Na základě vyhlášeného
výběrového řízení na půjčky z Fondu
rozvoje bydlení z února tohoto roku
byly projednány žádosti tří žadatelů o
půjčky v celkové výši 250 tis. Kč.
Žádosti posoudila starostou jmenovaná komise a vzhledem k možnostem
fondu doporučila zastupitelům ke
schválení všechny žádosti. Půjčky
budou využity na vybudování půdní
vestavby, opravu fasády a zateplení
domu.
V únoru tohoto roku byl jako každoročně zastupitelstvem vyhlášen
program na poskytnutí dotací v
oblasti sportovních, kulturních a
zájmových organizací a jednotlivců
na rok 2016 a to vyvěšením na úřední desce MěÚ Nýrsko a zveřejněním
na www stránkách města. Do ter mínu uvedeného ve výzvě, tj. do
6.4.2016 bylo doručeno 12 žádostí
v oblasti sportu, 4 žádosti v oblasti
kultury, 7 žádostí v oblasti zájmových
a společenských organizací a 4 žádosti
jednotlivců na reprezentaci města.
Komise veškeré žádosti posoudila a
předložila návrhy na uzavření
smlouvy na dotace v maximální výši
50 tis. Kč starostovi města. Uzavírání
těchto smluv je v pravomoci starosty
dané jemu zákonem, zastupitelé vzali
uzavření těchto smluv na vědomí. O
dotacích nad 50 tis. Kč rozhodlo zas -

Z

tupitelstvo města na tomto jednání. Se
všemi žadateli budou uzavřeny veřejnoprávní smlouvy. Na výše uvedenou
činnost byly pro rok 2016 rozděleny
dotace v následující výši:
Celkem dotace
771.000 Kč.

v

oblasti

sportu

Celkem dotace v oblasti kultury
85.000 Kč.
Celkem dotace pro zájmové a společenské organizace 385.000 Kč.
Celkem dotace mimořádná jednotlivci
19.000 Kč
Celkem 1.260.000 Kč.
Z oblasti finanční byl také projednán a schválen záměr města získat
dlouhodobý investiční úvěr ve výši
40 mil. Kč na financování investičních akcí města realizovaných
v letech 2016-2018. Na základě vyhlášeného výběrové řízení dle zákona
o veřejných zakázkách na poskytovatele úvěru byly podány dvě nabídky
(Česká spořitelna a.s., Komerční banka a.s.), ze kterých hodnotící komise
dle kritéria nejnižší nabídkové ceny
doporučila
uzavření
smlouvy
s Českou spořitelnou a.s.

běžného odborného školení jednotlivých členů jednotky. I nadále bude
v obci fungovat Sdružení hasičů Čech,
Moravy a Slezska, Sbor dobrovolných
hasičů Hodousice, které se velkou
měrou podílí na organizaci sportov ních a společenských akcí v obci.
Z majetkové oblasti byl projednán
návrh na prodej městem vybudovaného plynovodu, prodej a koupě
pozemků. Schválena byla koupě
pozemku od České pošty, s.p. na základě její nabídky prostřednictvím
elektronické aukce. Jedná se o neudržovaný pozemek na křižovatce ulic
Klatovská a Školní.
V neposlední řadě vzali zastupitelé na
vědomí hospodaření a rozpočty dobrovolných svazků obcí DSO Úhlava a
DSO Údolí pod Ostrým. Dalším bodem programu bylo jednání valné
hromady společnosti Nýrská teplárna,
s.r.o. Nýrsko. V případě, kdy je 100 %
vlastníkem město, vykonává funkci
valné hromady společnosti zastupitelstvo města. Schválena byla účetní
závěrka za rok 2015 a rozdělení hospodářského výsledku této společnosti.

Na tomto zasedání byl také schválen
finanční příspěvek města Plzeňskému kraji ve výši 148.710,- Kč na
zajištění dopravní obslužnosti v roce
2016,dále byly posouzeny žádosti
zájemců o změnu Územního plánu
města Nýrska a schválena bezúročná
návratná finanční výpomoc MAS
Ekoregion Úhlava.
Mimo jiné byl dále projednán návrh Sboru dobrovolných hasičů
Hodousice na zrušení jednotky sboru dobrovolných hasičů. Důvodem
je obtížné personální zajištění této
výjezdové jednotky z důvodu věkového složení sboru, zdravotních požadavků a také obtížného zajištění prů

ájemci, kteří by rádi obdrželi elektronickou poštou
Nýrské noviny nebo aktuální informace z našeho města,
se mohou k odběru přihlásit ic@mestonyrsko.cz
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Návštěva vrcholných politiků v Nýrsku
Vzhledem k tomu, že alespoň někdy je třeba seznámit
naše ( teď nemyslím jen politiky KDU-ČSL, ale úplně
všechny vrcholné politiky) s tvrdou realitou našeho všedního života, tak jsem se v našem regionu dohodl
s krajským tajemníkem KDU-ČSL Oldřichem Rozšafným
a předsedkyní krajského výboru Ivanou Bartošovou
a společně jsme k nám do Nýrska, pozvali celý poslanecký klub KDU-ČSL, včetně všech tří ministrů. Účelem
návštěvy bylo seznámení politiků s běžným životem
v našem regionu, s našimi běžnými starostmi a radostmi.
Pracovní návštěva byla rozdělená na setkání se starosty
a starostkami ze sousedních obcí (neveřejná část), pak setkání s odbornou veřejností (lesáci, rybáři, farmáři a podnikatelé) a nakonec setkání s veřejností a členy KDU-ČSL z regionu. Poslanecký klub i s ministry nejprve navštívil starostu města Klatov Rudolfa Salvetra. Ten je seznámil s děním v regionu a došla řeč i na podivné chování
SNP a CHKO Šumava ve vztahu k obcím, městům a podnikatelům, ležících na území těchto institucí. Po asi hodinu trvající besedě, jsme se přesunuli do Nýrska. Zde
nás přivítali starosta města Miloslav Rubáš a místostarostka Soňa Hladíková. Během besedy se probíraly otázky z oblasti sociální, kultury, ale i běžného
života v Nýrsku. Členové delegace nešetřili chválou
jak zkušeně a zároveň s citem starosta řídí město a
vyzdvihovali jeho hluboké znalosti v různých oblastech. Došlo i na některé problémy, kde naopak oni
přislíbili svoji odbornou pomoc. Potom jsme přešli
do sálu knihovny v čp. 81, kde probíhala beseda
s odbornou veřejností a starosty z okolních obcí. Zde
se řešily jednotlivé problémy v různých oblastech
našeho každodenního života. Došlo na výměnu kontaktů mezi besedujícími v různých oblastech. Bez povšimnutí
nelze přejít i fakt, že plánovaná beseda byla přetažená skoro o hodinu a musela být pro pozdní hodinu ukončena.
Jen je škoda, že se návštěvy nezúčastnil ministr zemědělství Marián Jurečka ( služebně byl v Africe), protože většina dotazů byla právě k jeho resortu zemědělství.
Předseda KDU-ČSL a místopředseda vlády
ČR Pavel Bělobrádek ale přislíbil, že sem
ministra zemědělství vyšle na samostatnou
pracovní návštěvu. Výsledkem této návštěvy
bylo konstatování, že našemu regionu je třeba
věnovat větší pozornost v různých oblastech
života, protože má určitá specifika, která nejsou nikde jinde v celé naší republice. To byl
i účel této návštěvy v někdy opomíjeném regionu naší republiky. Za poslanecký klub
KDU-ČSL se návštěvy zúčastnili jeho členové s předsedou klubu Jiřím Miholou. Dále Nýrsko navštívili ministr kultury Daniel Herman a Pavel Bělobrádek,
místopředseda vlády ČR a ministr pro vědu a výzkum.
( zastupitel města J.Svejkovský )
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PŘEDSTAVUJEME

Zastupitel se představuje: Vojtěch Bunda
zejména ve zlepšení práce MěP.
Chybí důslednost, rychlost, všímavost a nebojácnost.

Jméno a příjmení :
Vojtěch Bunda
Věk: 71 let
Povolání: Důchodce. Nebo r aději
rentiér. Zní to lepší.
Záliby: Fotogr afování,
dobré víno

Pař íž,

Motto: Pr avdivější než pr avdivé
je pravděpodobné.
5 otázek pro Vojtěcha Bundu :
1. Jaký problém města Nýrska
vnímáte Vy osobně jako nejpalčivější a můžete alespoň nastínit
případné řešení?
Problémy vidím dva. Stav náměstí.
V současné době je Nýrsko bez
typického městského obchodního
centra. Co dělat? Sehnat peníze,
nechat udělat projekt a začít dělat.
Veřejný pořádek. Pití alkoholu
na veřejnosti, rušení nočního klidu,
problém drog. Nápravu vidím

2. Co máte naopak v Nýrsku nejraději ?
Židovský hřbitov.

3. Jakou skupinu obyvatel města
vnímáte tak, že by se pro ni
z vašeho pohledu mělo nejvíce
udělat?

mamině pod peřinou, říkali adresně a nahlas. Někdy asi dostanou
přes kušnu, ale to patří k životu.
Jen takový způsob života je člověka důstojný. Staří Aztékové měli
bezvadné heslo: „Raději umřít
vstoje, než žít v kleče.“ Na dnešního člověka je trochu silné, ale
zkuste o něm alespoň trochu někdy
přemýšlet. Jinak mám letitou zkušenost, že v Nýrsku jsou daleko
odvážnější dámy.

Myslím si, že město dělá pro své
občany dost. Podle mne není žádná
skupina obyvatel na tom nijak
špatně. Otočme to ale, co dělají
skupiny obyvatel pro město? Tady
je to horší, každý si spíš hraje na
svém písku.
4. Jak vidíte město za deset let?
Kéž by se opět stalo branou Šumavy a domovem pro chytré mladé
lidi.Aby se přestali bát. Aby to, co
říkají v hospodě u stolu nebo doma

(red)

Jednotlivé odbory MěÚ radí, informují, upozorňují
V červnovém čísle pro vás: Sociální a zdrav. odbor
Pomáháme žadatelům s vyřizováním dávek vyplácených prostřednictvím úřadu práce Dávky pomoci v hmotné nouzi. Dávky státní sociální podpory. Dávky pro osoby se zdravotním
postižením. Dávky příspěvek na péči.
Podáváme informace kde a kdy si o tyto dávky může žadatel požádat.
Pomáháme při vyplnění formulářů potřebných pro podání žádosti.
Sdělujeme co je nutné k žádosti dále doložit.
Podáváme informace o průběhu řízení nároku na výše uvedené dávky.
Provádíme pomoc opatrovníkům z řad rodičů.
Dále spolupracujeme se základními školami, s oddělením sociálně právní ochrany dětí
v Klatovech, soudy, krajem, dalšími obcemi, lékaři, zdravotnickými zařízeními.
Provádíme sociální šetření a vyhledáváme rodiny, které potřebují naši pomoc.
V případě potřeby zprostředkujeme uzavření smlouvy o poskytování pečovatelské služby, zajišťujeme dostupnost informací o možnostech a způsobech poskytování sociálních služeb.
Příště pečovatelská služba.

(red)
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Plaketa Dr. Václava Jíry pro nýrského občana Jana Jiříka
„S odstupem doby to vidím jako
ohromný úspěch “, říká bývalý prvoligový rozhodčí fotbalových utkání a nýrský občan Jan Jiřík. Ten si
převzal v Praze v Břevnovském
klášteře 9. května 2016 Plaketu
Dr. Jíry. S mužem, který v Nýrsku
hrával fotbal od žáků přes dorost až
po dospělé celých pětadvacet let
v dresu Okuly Nýrsko, jsme si popovídali.
Jak vypadá cesta k získání takového
ocenění? Kdy jste se rozhodl stát se
rozhodčím?
Do Nýrska jsme se přistěhovali
v šestačtyřicátém a už rok poté jsem
byl zapojený do TJ Nýrsko. V roce
1948 jsem se účastnil posledního všesokolského sletu, byl jsem členem
ZRTV tedy základní rekreační tělovýchovy a celý život jsem zůstal sportu
věrný. Běhal jsem několikrát týdně,
plaval, lyžoval, jezdil na kole. Bez
fyzické přípravy by to vůbec nešlo se
dostat takhle vysoko. No a kdy jsem
se stal rozhodčím? Když jsem šel
v dvaasedmdesátém s meniskem již
podruhé na operaci, musel jsem s aktivním fotbalem skončit a právě ten
samý rok jsem začal jezdit po okrese
jako rozhodčí. Rok jsem rozhodoval
v okrese a potom rovnou do krajského
přeboru a odtud do divize. Tuto soutěž
jsem stejně jako národní ligu řídil dva
roky.Každý máme svůj cíl a já jsem si
ten svůj, stát se prvoligovým rozhod -

čím vytýčil v době, kdy jsem řídil
krajský přebor. To, že se mi to povedlo vidím s odstupem doby jako opravdu ohromný úspěch. Ještě nikdo takového úspěchu tady u nás nedosáhl,
říká skromně, ale i s hrdostí stále vitální a usměvavý muž, který tak bohatě naplnil svůj život zasvěcený nejvíce

sportu. Za redakci Nýrských novin mu
všichni k tak krásnému ocenění moc
blahopřejeme a přejeme pevné zdraví!

(red)

24.2. 1952 Hasičské závody v Hojsově Stráži, 7. místo ze 30 závodníků

1. máj 1950 A mužstvo a žáci oddílu
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KULTURNÍ SERVIS

Přehled kulturních akcí / Červen

Dne
3. června v 16.00 vystoupí na náměstí Dne 4. června v 9.00 odstartuje na Den dětí zábavKapela 35. Plzeňského pěšího pluku - Foligno. né dopoledne s názvem POJĎTE S NÁMI DO POPři nepříznivém počasí přesunuto do KD Nýrsko.
HÁDKY. Připravilo DDM Nýrsko.

Dne 5. června se v lesním divadle představí divadlo
Kbel se hrou SVĚTÁCI a 19. června divadlo Klenová se ŠÍLENĚ SMUTNOU PRINCEZNOU. Čas
bude vždy upřesněn .

Dne 10. června se od 16.30 uskuteční NETRADIČNÍ
ČTENÍ v městské knihovně. Bude se malovat křídou na zem na náměstí. Připravila MěK Nýrsko.

Dne 11. června ve 20.00 zahrají v Bystřickém parku V neděli 12. června pořádá KČT Nýrsko sportovní
rockové kapely ZOEY A MASH. Další koncert se akci Běh na Hraničář, která začíná v 10.00 hod.
uskuteční 18. června ve 20.00, vystoupí kapela
UKRADENÝ VJECY.
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KULTURNÍ SERVIS

Přehled kulturních akcí / Červen

Od 6. do 9. července bude probíhat v Areálu pod
sjezdovkou dřevosochání. Občerstvení, zábava pro
děti, soutěže pro děti i dospělé.

Dne 1. července od 15.00 se koná zábavné odpoledne HURÁÁÁ PRÁZDNINY. Připravený je vojenský kemp, střelecký trenažér a další hry a zábava
pro děti. Doneste si buřty a dobrou náladu.

Čtverec pro dobrou věc!
Městská knihovna Nýrsko se zapojila do charitativního
projektu Knit A Square. Přispět můžete i vy. Stačí jen
uháčkovat nebo uplést čtverec různých barev a vzorů
o rozměrech 20x20 cm. Nezapomeňte nechat ocásek dlouhý cca 50 cm, aby mohly být čtverce následně v Africe dobrovolníky sešity tak, aby vznikla příjemná hřejivá nekousavá
deka. Na jednu přikrývku je potřeba 35 čtverců. Tyto deky
jsou v Africe darovány sirotkům, opuštěným dětem a dětem
s AIDS. Vítané jsou i čepice, návleky na ruce, háčkované
hračky. Tvořivou prací můžete pomoci zachránit život. Sběrné místo je právě v Městské knihovně Nýrsko, kam můžete
přinést i přebytky vln, které nepotřebujete. Přijímáme příspěvek na poštovné, odeslání jednoho balíku bude stát 800 Kč.
Tak s chutí do toho! Děkujeme za podporu.
( J. Poupová, vedoucí MěK)
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UDÁLOSTI VE FOTOGRAFII

Na sobotu 30. dubna nachystala MěK a spolek dobrovolníků zábavné
odpoledne PÁLENÍ ČARODEJNIC v Areálu pod sjezdovkou.
Pro děti bylo připraveno několik her, diskotéka, čarodejnické pochoutky, opékání buřtů, hledání pokladu a vyhlášení nejlepších masek
pro děti i dospělé.

Z pátka 20. na sobotu 21. května se v městské knihovně uskutečnila již tradiční NOC S ANDERSENEM na téma Broučci od
J.Karafiáta. Společného výletu do př ír ody, vyr ábění br oučků
několika výtvarnými technikami a zasazení dalšího stromu pohádkovníku, letos sakura, se zúčastnilo dvacet dětí.

V pátek 6. května se konala každoroční PŘEHLÍDKA DDM NÝRSKO. Ve svých vystoupeních předvedli členové zájmových kroužků
zejména pohybové aktivity. Výstavu si připravil kroužek plastikových modelářů a keramici a výtvarníci. Aktivně se zapojilo 200 dětí
a podpořit je přišel stejný počet dospělých.

Soutěž ve čtení v městské knihovně
Dne 11. května změřili své čtenářské dovednosti žáci základních škol z Nýrska a okolí. Čtenářského klání se zúčastnilo 35 žáků, jejichž snažení ohodnotila porota ve složení Markéta Štochlová, Soňa Hladíková a Samuel Kaleta.
Výsledky soutěže:
Kategorie 1. ročník
1. Jakub Svoboda / ZŠ Nýrsko, Kom. ul.
2. Ondřej Bečvář /ZŠ Janovice nad Úhlavou
3. Laura Kulštejnová /ZŠ Železná Ruda
Kategorie 2. ročník
1. Eliška Burianová / ZŠ Strážov
2. Maxmilián Novák / ZŠ Nýrsko, Kom. ul.
3. Zdeněk Matásek / ZŠ Strážov
Kategorie 3. ročník
1. Štěpánka Kváčová / ZŠ Nýrsko, Školní ul.
2. Karolína Mašková / ZŠ Nýrsko, Školní ul.
3. Magdalena Kindlmanová ZŠ Dešenice
( J.Poupová, vedoucí MěK )
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Poznávali jsme Punkevní jeskyně a Vídeň
Na konci dubna se čtyřicettři žáků
vypravilo na zájezd do německy mluvících zemí. Letos jsme zvolili rakouské hlavní město Vídeň a cestou
jsme se zastavili v Moravském krasu.
První den jsme se vydali do Brna.
Cesta autobusem byla poměrně dlouhá, ale děti si nestěžovaly, naopak si
cestu užívaly. Jakmile se k nám
v Brně přidala paní průvodkyně, byli
jsme kompletní a mohli jsme pokračovat směrem k Punkevním jeskyním.
Jejich atraktivita se dá shrnout několika slovy: vláček, Macocha, lodičky.
V jeskyních si děti prošly tzv. suchou
část, kde se dozvěděly mnoho zajímavého o krápnících a vyslechly pověst
o tom, proč byla tamní propast pojmenována právě Macocha. Příjemným
zpestřením prohlídky byla plavba na
lodičkách, kterou dětem ještě patřičně
okořenili svým důvtipem páni průvodci. Protože nám počasí první den výletu příliš nepřálo, rozhodli jsme se využít pro cestu od autobusu k jeskyním
místního vláčku, který děti dovezl tam
i zpět. Dříve než nás autobus zavezl
do hotelu v Břeclavi, stačili jsme si
ještě prohlédnout město Brno. Ubytování si děti pochvalovaly. Pro některé
z nich to bylo poprvé, kdy spaly
v hotelu samy bez rodičů. Ubytování
si děti pochvalovaly. Pro některé
z nich to bylo poprvé, kdy spaly
v hotelu samy bez rodičů. Druhý den

nás probudilo sluníčko, teplé jarní
počasí a vůně čerstvého pečiva. Po
chutné snídani jsme opustili hotel a
vydali se do Vídně na zámek
Schönbrunn. Zámek byl velmi zajímavý, ještě více zaujalo děti muzeum
kočárů a zámecká zahrada. Když jsme
si celý komplex prošli, čekal už na nás
autobus, který nás odvezl do centra
Vídně. Zde děti zhlédly mnohé
z vídeňské architektury (např. Dóm
sv. Štěpána či Hofburg), dozvěděly se
zajímavosti o vídeňských lipicánech a
navštívily vídeňskou kavárnu, kde
mohly ochutnat pravý vídeňský sachr
a odnést si jako dárek hezký porcelánový hrneček. Cestou z centra jsme si
udělali menší zastávku a obdivovali
Hundertwasserhaus. Celý náš dvoudenní zájezd jsme zakončili návštěvou
zábavního parku Práter. Všichni se
nemohli dočkat, až budeme na místě.
Jakmile autobus zastavil, byly děti
plny očekávání na nejlepší část našeho
výletu. V Prátru jsme společně navštívili Riesenrad, abychom ještě naposledy shlédli večerní Vídeň a mohli se
s ní rozloučit. Nadešel konec dne i
našeho zájezdu. Asi po šestihodinové
cestě tě jsme všichni dorazili zpět
domů do Nýrska. Doufám, že na tento
zájezd budou děti rády vzpomínat, a
těším se s nimi na shledanou zase někdy na našich cestách za poznáváním
německy mluvících zemí.
(Eva Denková, učitelka)

11

PODĚKOVÁNÍ

J

ako každoročně žáci deváté A pod vedením třídní
učitelky, Zdeňky Plasové,
i v letošním roce 2016 pokračovali 11. května v tradici prodeje „kytiček“ v rámci „Českého
dne proti rakovině“. Př álo jim
i pěkné počasí, i zájem obyvatel,
pracujících a návštěvníků Nýrska,
takže se mohou pochlubit, že na
dobrou věc odeslali celkem
12.221 Kč. Děkujeme všem, kteří
přispěli!

( Eva Denková, učitelka )

ŠKOLY / DĚTI - MLÁDEŽ - SPORT

Květen s Karlem IV.

I

děti na 1. stupni ZŠ a MŠ Komenského ulice v Nýrsku vědí, že Karel IV. má 700. výročí narození. Celý měsíc se věnovaly tomuto významnému panovníkovi. Mladším dětem byl představen jeho život, historické stavby, které byly díky
jeho přítomnosti vystavěny. Tvořily korunovační klenoty, rodokmeny, zhlédly zajímavé dokumenty. Starší děti využívaly vlastních vědomostí, které získaly v hodinách vlastivědy, dál hledaly zajímavé informace v knihách, na internetu a
ty poté využívaly při skupinových pracích a mini projektech. Žáci 4. třídy se v rámci slohové výuky pokusili napsat dopis
Karlu IV. Všem se dopisy moc povedly, ale jen nejhezčí máte možnost zhlédnout sami.
( Eva Koryťáková, učitelka )

Sportovní gymnastika
Datum 24. 4. 2016 se stal přelomovým datem v historii zájmového
kroužku sportovní gymnastiky DDM
Nýrsko. Šest vybr aných dívek se
zúčastnilo Jarního poháru ve sportovní
gymnastice, kter ý se konal v plzeňské
sokolovně ve Štruncových sadech.V
kategorii starších žákyň nás reprezentovala Ellen Baranová. Poprvé zařadila
do svých sestav na prostných a kladině
náročné saltové a přemetové prvky,
které se jí z větší části podařily. Zacvičila na vysoké úrovni a my blahopřejeme k mimořádné odvaze! Náborová
děvčata v konkurenci více jak padesáti
dívek připravila trenérkám i rodičům
milé překvapení. Anna Bořánková 2.
místo
a
výkon
srovnatelný
s krajskou špičkou! Natálie Šotová
9. místo, Arleta Liebermannová 19.
místo, Kateřina Kováříková 22. místo, Agáta Heřmanová 24. místo.
( P. Karlovská, ředitelka DDM )

HOKEJOVÝ VÍKEND
Věra Pančáková

Ve dnech 16. a 17. dubna se u nás
v Nýrsku uskutečnil první off ice camp,
který pro děti zorganizovala majitelka
a zakladatelka Panci International Ice
Hockey School Věra Pančáková spolu
s Radkou Růžičkovou. Věr a Pančáková je šéftr enér kou hokejové mládeže
v Salzburku, medailistkou národního českého týmu žen z mistrovství světa
v ledním hokeji, má za sebou patnáct let trenérství v Hokejové škole Jaromíra
Jágra CZ a mnoho dalších úspěchů, které bychom ještě dlouho jmenovali. Ale
především nesmírně miluje svoji práci a to je práce s dětmi. Do té dává doslova
celý svůj život. Díky dlouholetému přátelství s Radkou Růžičkovou a jedné obyčejné návštěvě Nýrska, se Věra Pančáková rozhodla uspořádat takový hokejový
víkend plný tréninku právě tady u nás na novém kluzišti. Malí hokejisté sem za
ní do Nýrska přijeli trénovat až z německého Mnichova, Prahy, Příbrami a Klatov. Z Nýrska se přihlásilo pět dětí. Víkend byl zaměřený na koordinaci, techniku hole, střelby, hry. Bylo toho mnohem více, ani teorie a video nechyběly
a bylo to nabité. Celkem šest profesionálních trenérů se celý víkend věnovalo
malým hokejistům! Akce byla úspěšná i díky městu Nýrsku, které organizátorky
zcela podpořilo spolu i s obětavými kuchařkami školní jídelny pracujícími
o víkendu. Určitě to nebyl poslední víkend Panci mezinárodní hokejové školy !
Na příští rok se již chystá několik takových hokejových víkendů u nás v
Nýrsku!
( red )
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JEŠTĚ DVĚ OHLÉDNUTÍ ZA NÝRSKOU SPORTOVNÍ GYMNASTIKOU
V pátek 13. 5. 2016 uspořádaly dva domy dětí gymnastické utkání. Soutěž př inesla dětem spoustu hezkých zážitků,
nová přátelství a sportovní zkušenosti. V kategorii mateřských škol zvítězila Magdalena Beková. V kategorii 1. – 3. třída
zvítězila Anna Bořánková. V kategorii 4. – 5. třída zvítězila Ellen Baranová. V kategorii 6. – 7. třída zvítězila Kateřina
Sudová. V kategorii 8. – 9. třída zvítězila Veronika Brtnová. Všechna vítězná děvčata r epr ezentovala DDM Nýr sko.
Celkem se závodu zúčastnilo 52 dívek. Mezi chlapci – gymnasty – se nám také objevil nadaný žák. Jmenuje se Matěj Kořán a
podařil se mu nevšední kousek. Matěj byl požádán TJ Sokol Plzeň, aby zastoupil nemocného gymnastu v družstvu, které si
vybojovalo účast na MČR ASPV ve sportovní gymnastice. Akce se konala 14. 5. 2016 v Dubí u Třeboně. Matěj usilovně
trénoval a vzhledem ke svým bohatým sportovním zkušenostem z jiných soutěží obstál na výbornou. V družstvu měl dokonce
nejlepší známku za přeskok a novým kamarádům pomohl. Všem dětem, které reprezentují DDM Nýrsko na různých soutěžích děkujeme.
( P. Karlovská, ředitelka DDM )

BÝVALÁ PRODEJNA ELEKTRO MARPA, NOVĚ OŽÍVÁ
Kromě dalších akcí se zde každou středu, pátek a neděli schází parta cca třiceti mladých lidí, aby smysluplně strávila volný čas. Nově zde startuje Klub ALFA. Klub se začal scházet v roce 2009 ve srubu, v areálu ZŠ ve Školní ulici.
Tehdy to bylo místo, kde se zvláště odpoledne a po nocích scházela mládež, aby zapila svůj světobol, zakouřila nějaké to cigárko, případně něco tvrdšího a oddávala se ničím nerušené "lásce". Napadlo mě, že jim otevřu místo, kde
budou moci bezpečně strávit svůj volný čas. Tedy bez alkoholu, cigar et, dr og a nebezpečí otěhotnění. Př ípadně s
někým rozumným proberou své starosti, radosti, trápení, lásky a budoucnost. Společně s několika přáteli jsme založili Občanské sdružení, požádali vedení školy o možnost pronájmu srubu. Náplní našich setkání bylo povídání, společenské a
sportovní hry, koncerty, tábory, paintball, různá setkání a výlety, možnost být zdarma na internetu, poradenství, přednášky
na školách i pro veřejnost, divadelní představení atd. Každý týden jsme dělali a děláme díky vstřícnosti vedení školy sportovní středu. Klub fungoval a stále funguje i během prázdnin a státních svátků. Pomohli jsme například s nastartováním tzv.
streetworku, tedy službě potřebným přímo v ulicích města. Tato služba dodnes probíhá. Jiná města v okresu Klatovy teprve
řeší, co s problematickými lidmi, zatímco v Nýrsku je tato služba již několik let funkční. Postupem let jsme začali hledat
místo, kde by v zimě bylo teplo, byl jednoduše dostupný záchod a voda a především bylo více místa pro různé aktivity.
Dodnes obdivuji vytrvalost dětí, které do Klubu chodily i v mrazech, seděly v teplotě okolo nuly u stolu a hrály nějakou
společenskou hru, nebo šipky. Koncem roku 2015 se naskytla možnost využívat objekt bývalé prodejny Elektra. Díky
vstřícnosti vedení města jsme tam nastěhovali a postupně objekt uvádíme do stavu vhodného pro naše potřeby. Věřím, že
se nám podaří sehnat dotaci na rekonstrukci, protože plány jsou rozsáhlé. Jedná se nám v podstatě o vybudování komunitního centra se širokým spektrem služeb. Kromě Klubu pro mládež bychom rádi otevřeli možnost pro setkávání maminek s
dětmi. Dále chceme dát prostor pro aktivity našich seniorů, a pokud se vše povede, tak otevřít malou chráněnou dílnu. Poslední méně příjemnou věcí, kterou bych rád zmínil, je okolí rampy za objektem Klubu. Na tomto místě se již dlouho schází
zvláště ve večerních hodinách různí lidé. Zvláště po víkendu je doslova
zavaleno odpadky a střepy. Nesouvisí to s provozem Klubu, ale současný stav nás mrzí. Pokusíme se situaci změnit.. Každopádně prosíme
veřejnost o pochopení, trpělivost, případně o spolupráci. Jedná se o společný prostor, který je vizitkou nás všech. Přeji Vám pohodové a odpočinkové léto. Za ALFA Nýrsko z.s. a Jednotu Bratrskou Nýrsko mohu
slíbit, že se pokusíme udělat něco pro lepší atmosféru v tomto městě.
( Petr Vaňkát, vedoucí klubu Alfa a správce sboru Jednoty Bratrské )
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Běh Bystřickým parkem
Den po stavění májky a pálení čarodějnic jsme se opět po roce sešli již při 40. ročníku běhu Bystřickým parkem, který
je součástí Husquarna cupu (běhy mimo dráhu). Za ideálního počasí si všichni zúčastnění užili běh po kr ásném okruhu, který měří 2,5km.Běh byl určen pro všechny věkové kategorie, od nejmenších, přes běžce rekreanty až po závodníky,
kteří se pravidelně staví na start přespolních běhů. Sešlo se tu více jak 100 závodníků. Na start svých kategorií se postavily
děti, muži i ženy. Na vítěze čekaly hodnotné ceny a všichni malí účastníci si domů odnesli pamětní medaili.Celý program
doprovodila kapela Mikeška, která je pod vedením pana Löflmanna, poskládaná z uživatelů DOZP Bystřice. Je také nutno
dodat, že DOZP měla i běžecké zastoupení, kdy na startu stál František Zíma, který si také odnesl pamětní medaili.
Výsledky:
Ženy do 34 let (2 okruhy) - 1. Kavijová Petra 20.01min (Atletika Klatovy), 2. Kůrová Eva 21,41 (Klatovy),
3. Papoušková Petra 23,03 (Nýrsko)
Ženy 35 let a starší (2 okruhy) - 1. Forsterová Stanislava 21,52 (SC MarathonPlzeň), 2. Machová Ivana 23,58
(FIT Body Klatovy), 3. Pavlásková Kamila 24,15 (SKI Šumava)
Muži do 39 let (3okruhy) - 1. Koželuh Vojtěch 25,55 (TJ Klatovy), 2. Görner Tomáš 26,17 (TJ Klatovy),
3. Zwiefelhofer Vlastislav 26,27 (Atletika Klatovy)
Muži 40 - 49 let (3okruhy) - 1. Pavlásek Zbyněk 28,58 ( SKI Šumava), 2. Kalný Jiří 31,27 (Nýrsko),
3. Kubal Vlastimil 36,45 (Brnířov)
Muži 50 - 59 let (3 okruhy) - 1. Šatra Alois 30,53 (TATRAN Velké Hydčice), 2. Voráček Karel 31,13 (Sokol Dolany),
3. Kukaň František 35,13 (GAMA Železná Ruda)
Muži 60 - 69 let (3 okruhy) - 1. Lukačišin Milan 32,08 (Cykloservis Malát Klatovy), 2. Rus Zdeněk 33,43
(KČT Nýrsko), 3. Fait Karel 33,56 (Agropodnik Domažlice)
Muži 70 let a starší (2 okruhy) - 1. Kučera Otakar 24,37 (Sokol Přeštice), 2. Valtr Bohumil 27,41 (Dům seniorů Kdyně), 3. Růžička Josef 30,52 (Tatran Železná Ruda)
Buď Fit (1 okruh) - 1. Mráz Václav 9,37 (Mělník), 2. Pavlásek Šimon 9,59 (SKI Šumava),
3. Karlovský Kryštof 10,04 (Nýrsko )
( Martina Bastlová, IC Ný rsko )

UPOZORNĚNÍ
Městská knihovna Nýrsko bude v pátek 1. července 2016 od 12.00 uzavřena
z důvodu přípravy akce pro děti Hurááá prázdniny. Děkujeme za pochopení.
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SZP - Š KLUB NÝRSKO
Ve čtvrtek 5.května se členové našeho klubu sešli na
členské schůzi ve společenském sále městské knihovny.
Naši schůzi přijela podpořit nová předsedkyně Spolku
SZP-Š Klatovy Zdeňka Lajpoldová a hospodářka Vlasta
Kučerová, za Městský úřad Jana Pohanková. Členové
byli seznámeni s registrací a novým názvem našeho
klubu, s hospodařením a plánem činnosti. Už tradičně
přišly naši schůzi potěšit svým vystoupením děti z Duhové mateřské školy a krásným tanečním pásmem děti
ZŠ Školní ulice. Svátek matek jsme oslavili při hudbě
pana Jandovského a společně si zazpívali a zatančili.
(Hana Žufanová, vedoucí SZP - Š)

Z MUZEA NOVINEK CELÁ HROMADA
Je to zvláštní, jak je někdy čas menší úrody, i když se člověk snaží, a pak při stejném snažení přijde najednou období, kdy
pro množství úrody člověk neví kam dříve skočit. To druhé právě potkalo naše muzeum. Nejen že se nám podařilo díky
grantu z Ekoregionu Úhlava rekonstruovat stálou expozici Antonína rytíře Randy, kde přibyly některé nově získané exponáty, kde máme nově vytištěné fotografie a dokumenty a obnoveno je i pozadí ve vitrínách, ale pamatujeme i na dětské návštěvníky. Ti si budou moci expozici prohlížet pomocí návodu pochopitelného pro jejich vnímání. Pracovali jsme na úpravě
i se členy historickovědného kroužku, který v muzeu provozujeme. Nápady Jana Gála a Lukáše Jarošíka jsme do celkové
úpravy zahrnuli. Naše další výstava se jmenuje „Česko-bavorská hranice do r. 1918“. Přece jen už se díky darům od celé
řady přátel, můžeme na této výstavě pochlubit několika exponáty k této tématice a také, protože připravujeme překlad knihy
Josefa Blaua „Česká bojiště“, celou řadou informací, které běžný zájemce o toto téma nezná. Ale co je nejdůležitější, na výstavě bude prezentován objev z okolí Nýrska, jaký se v historii našeho města ještě nestal. V minulém čísle NN jsem se zmiňoval o objevu celní linie nad obcí Sv. Kateřina, ale dnes už víme, že tato linie byla jen vestavěna do ještě starší stavby, která v těchto místech stála. Mluvím o té záležitosti trochu tajemně, ale to ne proto, že bych chtěl někoho napínat, ale protože
musí být lokalita nejprve zapsána do Archeologické databáze Čech, než budou o objevu nějaké články v tisku či v jiných
médiích. A protože bývá normální, že se někdy termíny akcí trochu posouvají, v době kdy tento příspěvek píši, ještě nevíme
některé detaily, kterými bychom mohli přispět. V každém případě je jasné, že právě tato část výstavy bude největším
„tahákem“. A když už jsem v úvodu psal o bohaté úrodě, tak musím přidat informaci, že jsme také nedaleko Nýrska nalezli
tzv. Staré důlní dílo, (není to známá „jeskyně“ nad Skelnou Hutí), místo kde se povrchově, ale i pomocí šachty, těžily měďnaté rudy přibližně na přelomu 18. a 19. století. Je to také dosud neznámý objekt. V blízkosti Orlovic jsou taková místa
k vidění, ale to je domažlický okres a těžila se tam železná ruda. A když bohatá úroda, tak by bylo trapné mluvit o dvou nálezech, proto přidám ještě třetí. Jedná se velmi pravděpodobně o pozorovatelnu bývalé Hraniční a finanční stráže, starou
přibližně 200 roků, kterých by mělo být v kraji kolem nás ještě více, ale musíme je ovšem najít. Až na to budeme mít kapacitu, mohli bychom udělat malou besedu, abyste nám vy, čtenáři NN mohli s jejich hledáním pomoci. Těším se, že v dalším
vydání NN už budu moci být konkrétnější !
( K. Velkoborský, ředitel MKH )
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ŽELEZNIČNÍ TRAŤ PLZEŇ – NÝRSKO SLAVÍ 140 LET

A jaký je výhled do budoucnosti?

V současné době probíhá modernizace

tzv. III. tranzitního železničního koridoru (TŽK) v traťovém úseku Rokycany – Plzeň, přičemž úseky z Berouna do Rokycan
a také z Plzně do Chebu jsou již dokončené. Součástí této stavby je i přestavba plzeňského hlavního nádraží a přeložka trati
mezi Plzní a Ejpovicemi, jejíž součástí je i právě ražený 4 km dlouhý tunel pod vrchem Chlum. Po zprovoznění modernizovaného koridoru, které lze reálně předpokládat v roce 2018, je možné očekávat jednak zkrácení jízdních dob vlaků mezi Plzní
a Prahou (modernizovaná trať ve většině své délky umožňuje jízdu klasických vlakových souprav rychlostí 120 až 140 km/h,
v případě souprav s naklápěcími skříněmi – tzv. pendolin – pak až 160 km/h), ale také změnu koncepce v dálkové dopravě.
Jednou z možností, jež přicházejí v úvahu, je ukončení „pražských rychlíků“ v Klatovech, kde bude zajištěn přestup na návazné vlaky do Nýrska a Železné Rudy-Alžbětína. Tato změna může ve svém důsledku znamenat zrychlení, neboť přestup
mezi vlaky může být v principu rychlejší než stávající přepřah elektrické lokomotivy na lokomotivu motorovou. V případě
nasazení moderních motorových vozů či jednotek, které umožňují díky svým trakčním parametrům plné využití rychlostního
profilu tratě i v náročných sklonových poměrech mezi Nýrskem a Železnou Rudou, lze též docílit kratších jízdních dob. Koneckonců právě umožnění zkrácení jízdní doby z Nýrska na Špičák na 30 minut bylo jedním z cílů právě proběhlé modernizace trati. Spolu se změnami v dálkové dopravě směrem na Prahu by však mělo dojít i k výraznému zlepšení návazností na
vlaky sítě Waldbahn, které spojují Bayerisch Eisenstein s Plattlingem; ve hře je stále i vedení přímých vlaků z Klatov až do
Plattlingu. Přitom Plattling je pro nás v současnosti zřejmě nejbližším napojením na západoevropskou síť vysokorychlostních
železnic, neboť zde na vlaky Waldbahn navazují mj. i spoje ICE (viz přiložený snímek) do Norimberka a Frankfurtu nad Mohanem, resp. na opačnou stranu do Pasova a Vídně. I díky nim tak dnes například cesta vlakem z Alžbětína do Paříže trvá jen
zhruba 10 hodin a nejrychlejší cesta vlakem z Nýrska do Vídně nebo Budapešti vede taktéž přes Plattling a využívá vlaky
ICE. Dalším pozitivem případného nového provozního konceptu může být potenciální náhrada lokomotivou tažených vlaků z
Prahy a Plzně do Klatov elektrickými jednotkami, u kterých nelze v Klatovech změnu na motorovou trakci provést již z principu. V příštích několika letech totiž má být do nákupu nových kolejových vozidel v České republice investováno s výrazným přispěním evropských fondů několik desítek miliard Kč. Jednou z prvních takových vlaštovek je nasazení nízkopodlažních pětivozových elektrických jednotek InterPanter (viz snímek) na rychlíky z Prahy do Brna; kromě běžného standardu v
podobě klimatizace, informačních systémů, elektrických zásuvek, vakuových toalet či nízkopodlažnosti tato vozidla nabízejí
cestujícím např. i bezplatné připojení k internetu prostřednictvím Wi-Fi. Proč by se tedy nasazení moderních vozidel odpovídajících technické úrovni 21. století nemělo týkat i západu Čech…

Elektrická jednotka ICE-T Německých drah v Plattlingu

Elektrická jednotka InterPanter (ŠKODA 10Ev) Českých drah v Praze

Vrátíme-li se závěrem zpět k „naší“ trati, tak oslavy 140. výročí jsou předběžně plánovány na sobotu 17. září 2016, týden
před Národním dnem železnice, který se letos odehraje v Chebu. Součástí oslav by měly být jízdy parních vlaků; podrobný
program však bude zveřejněn až později. Navazující traťový úsek z Nýrska do PPS v Alžbětíně potom oslaví 140. výročí
uvedení do provozu dne 20. října 2017. Přejme si, aby celá trať dokázala ve své zmodernizované podobě uspokojivě plnit
přepravní potřeby cestujících i v budoucnosti.
Ing. Tomáš Michálek, Ph.D.
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Motocross je maraton. Není to běh na krátkou trať, tvrdí Anděl
Václav Anděl z Nýrska již od útlého
věku přilnul ke sportu a dnes je
jeho největší vášní motocross. Jaký
je život člověka, pro kterého je adrenalin nedílnou součástí běžného
dne?
Jaké byly tvé začátky?
Už od šesti let jsem věděl, že ten sport
mě strašně přitahuje. Ve třinácti letech
jsem už trochu přičuchl k motorce,
něco jsem si našetřil a za přispění od
rodičů jsem si koupil motorku. Já
jsem hodně jezdil tratě a ta motorka na
to nebyla úplně stavěná. Věčně se
rozbíjela, takže jsem o rok později
přešel na motorku zvanou Pitbike. Je
to malá motorka, ale když si vezmeš
poměr malých kol a motoru, tak se to
rovná velké motorce. Když pak doma
sledovali, jaké v tom mám výsledky,
tak se usneslo, že dostanu lepší stroj a
začal jsem jezdit mezinárodní mistrovství republiky v závodech Pitbikeů. Zaznamenával jsem své první
úspěchy, dokud po roce a půl nepřišlo
první zranění.
Co to bylo za zranění?
Vykloubené rameno. Mezitím co jsem
se zotavoval, tak jsme se doma shodli
na tom, že velká motorka bude přeci
jen bezpečnější, protože ten Pitbike je
příliš uzemněný. V mých osmnácti
letech tedy začala zároveň nové éra
v mé sportovní kariéře.
Měl jsi nějakého hrdinu, který tě
motivoval?
Vždy jsem obdivoval dnes už legendu
Travise Pastranu. V té době jezdil
motocross, supercross a pak právě
kvůli zraněním přešel na Freestyle.
Když jsem začínal, tak jsem si ho hodně sám se sebou spojoval a vždy jsem
toužil být, jako on.
Báli se o tebe doma, když jsi měl jet
nějaký závod?
No strašně. Hlavně mamina kolikrát
brečela a když jsem jí zavolal
z nemocnice, že se mi to nepovedlo,
tak většinou řekla, že měla nějaké zlé
tušení, ale nechtěla mě zbytečně rozrušit před závodem.
Máš nějaký cíl, kterého bys chtěl
v motocrossu dosáhnout?
Určitě bych chtěl vyhrát krajský přebor.
Nějaké jiné koníčky?
Vše se prakticky u mě točí kolem
sportu. Vždy si dopředu naplánuji, co
budu který den dělat, aby se mi to sla-

dilo s ostatními činnostmi. Denně
jezdím na kole, běhám, nebo plavu.
Dva roky zpět jsme si s maminy přítelem a ještě menší partou lidí založily
klub RH Racing team Nýrsko a pořád
funguje. Máme tam ze srandy rudou
hvězdu ve znaku a kdekdo si myslí, že
jsme komunisti. Smích. Začínali jsme
jezdit jenom na louce a dnes už máme
perfektní trať, na které můžeme trénovat. Někdo z klubu ubyl, ale na druhou stranu nějací kluci přišli a taky
jsem se i některého ujal a byl na chvíli
i v roli trenéra. Musím říci, že jsem
měl obrovskou radost, když jsem pozoroval, jak se pod mým vedením
zlepšil. Přišel jsem během kariéry o
hodně kamarádů, protože jsem je zřejmě zanedbával a prostě sport s prací
mi neumožňoval stýkat se s nimi nadále tak, jak bych si přál. O to víc si
ale cením kamarádů, kteří při mně
zůstali dnes a nebo dokonce přibyli.
Jak zvládáš tento fyzicky náročný
sport a práci zároveň?
Mě strašně naplňuje práce řidiče kamionu. Je to sice dřina a já běžně přijedu pozdě z práce večer, ale pak jdu
ještě hodinu běhat.
Jsou pro tebe důležité příspěvky od
města? Na co je využíváš a kdo tě
nejvíce materiálně podporuje?
Jsem rád, že se na to ptáš, protože za
to jsem samozřejmě strašně moc vděčný a je to pro mě velká pomoc. Já
běžně dostávám sponzorské příspěvky
ve formě olejů, součástek a podobně,
ale samozřejmě o to víc mě těší pomoc finanční a Nýrsko je jediné, kdo
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mi takovou pomoc poskytuje. Za to
městu hrozně moc děkuji. Většinou
z finančních příspěvků zaplatím zápisné na závody. Servis mi dělá maminy
přítel Pepa Jiřík. Bez něj bych byl
naprosto ztracený a neměl ani motorku. Pepovi jsem hrozně moc vděčný,
protože nebýt jeho, s tímto sportem
pravděpodobně nikdy nezačnu. Jemu
patří můj největší dík. Na závěr musím říci, že silnou podporu pociťuji
z okruhu celé mé rodiny mamky, přítelkyně a ostatních, které jsem už jmenoval.
Co bys sdělil čtenářům na závěr,
nebo dokonce poradil tvým fanouškům?
Těm co se chtějí věnovat motocrossu
bych poradil, aby to jezdili jen tehdy,
když k tomu mají opravdový vztah.
Pokud to chtějí dělat jenom jako machrovinku, nebo z čirého rozmaru, tak
ať to raději vzdají včas, dokud mají
ještě všechny kosti v těle zdravé. Pro
ty co k tomu už vztah mají, tak jim
určitě poradím, aby to nevzdávali po
první porážce, nebo nějakém neúspěchu a místo fňukání aby o to víc trénovali. Výsledky se určitě dostaví u těch,
kteří to s tím sportem myslí upřímně.
Další věcí je, že tento sport je obrazně
řečeno takovým maratonem. Musíte
makat, makat, makat a až teprve po
tom, co si to fakt vydřete, dostaví se
nějaké příznivé výsledky. Nestanete se
dobrým závodníkem přes noc, tento
sport není běh na krátkou trať.
( Rostislav Malý )
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MALÉ KRIMI
Nepoučitelní senioři. Dvěma mužům ve věku 69 a 71 let a ženě
ve věku 68 let bylo prokázáno uložení bioodpadu na nepovoleném
místě v ulici Petra Bezruče. Za spáchání přestupku proti veřejnému
pořádku dle §47 odst. 1 písmeno i, kterého se dopustí ten, kdo neoprávněně založí skládku nebo odkládá odpadky nebo odpady mimo
vyhrazená místa, byly uděleny blokové pokuty.
Hazarduje se svým zdravím. Po telefonickém upozor nění zasahovala hlídka strážníků v budově místního zdravotního střediska.
Na lavici za výtahem spal muž. Jednalo se o strážníkům dobře známého diabetika z nedaleké obce, který ač by vzhledem ke svému zdravotnímu stavu neměl pít alkoholické nápoje, občas přebere a ze své
„opičky“ se potřebuje někde vyspat. Muž byl po probuzení vykázán
mimo budovu zdravotního střediska.
Nemohl spát. Stížnost na velice hlasitou hudbu ř ešila hlídka str ážníků chvíli před půlnocí v jedné místní restauraci. Provozovatel a organizátor hudební produkce uposlechl výzvu strážníků.
Věc proto byla vyřešena domluvou. Provozovatel byl navíc upozorněn na městskou vyhlášku, která povoluje hudební produkci v restauracích do 24.00 hodin.
Pozor na „šmejdy“. Př i nabízení pr oduktů jedné společnosti obchodující s elektrickou energií byl strážníky přistižen
čtyřiačtyřicetiletý muž z Jindřichova Hradce. Za porušení Tržního řádu, který zakazuje na území města Nýrska podomní prodej a nabízení služeb, hrozí muži tučná pokuta.
( M.Kolář, MP, t.č. 376555655,mpolicie@mestonyrsko.cz)

Pozvánka na cyklovýlety okolím Nýrska
Dovoluji si vás pozvat na cyklovýlety v blízkém i vzdáleném okolí Nýrska. Tyto výlety jsou určeny pro všechny přátele cyklistiky a to zejména na horských nebo trekových kolech. V žádném případě se nejedná o sportovní akci, ale o výlet, kde si
ukážeme krásy okolí Nýrska, nádherné výhledy, kulturní památky, přírodní zajímavosti.

Neděle 05.06.2016 v 09,00hod. od autobusového nádraží pojedeme „ Na Nový Herštejn u Kdyně “

Nýrsko – Dlažov – Rudoltice – Nový Herštejn – Úlíkov – Kdyně - Nýrsko
Trasa do 65 km, po asfaltových (50%), lesních a polních cestách, vhodná pro treková a horská kola. Trasa je vhodná pro
všechny cykloturisty, místy převýšení. Občerstvení ve Kdyni?

Sobota 18.06.2016 v 09,00 hod. od autobusového nádraží pojedeme „ Na Malineckou skálu u Měčína “

Nýrsko – Klatovy – Makov - Měčín – Jíno – Švihov - Nýrsko
Trasa okolo 80 km, většinou po asfaltových komunikacích (80%) zbytek lesní a polní cesty, vhodné pro horská a treková
kola. Trasa je vhodná pro aktivní cykloturisty.
Po domluvě je možné se připojit – odpojit v Klatovech.

Ředkvičkový salát se šmakounem a pažitkou
( podle Míši Lenthesové – zdroj www.pazitka.cz)
Ingredience na 2 porce:
Ředkvičky 2 svazky, řapíkatý celer 4 stonky, šmakoun uzený ( nebo tofu )
200 g,, Cottage sýr 150 g, hrst pažitky, 1 lžíce dijonské hořtice
Postup : ř edkvičky očistíme a nakr ájíme na menší kousky . Celer oloupeme,
zbavíme zbylých vláken a nakrájíme na tenké plátky. Šmakouna nakrájíme na
kostičky a vše smícháme v míse s cottagem, hořčicí a nasekanou pažitkou. Nejlepší je salát vychlazený a uležený pár hodin, aby se chutě pěkně spojily. Podáváme s pečivem, nejlépe celozrnným.
( A. Pláničková )
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STAVEBNÍ POZEMKY V NÝRSKU NA PRODEJ
Město Nýrsko má
NA PRODEJ STAVEBNÍ POZEMKY
( včetně všech inž. sítí ) za účelem
výstavby rodinných domků.
Lokalita u glóbu a pod nádražím.
Cena : 574.– Kč + DPH / m2. Bližší informace : www. mestonyrsko.cz a MěÚ : 376 555 617

MĚSTO NÝRSKO NABÍZÍ PLOCHU NA REKLAMU !
NABÍZÍME MOŽNOST UMÍSTĚNÍ

REKLAM NA KLUZIŠTI.

CENA ZA PLOCHU O VELIKOSTI 1 X 2 M JE 4.000,- KČ VČ. DPH ZA ROK.
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Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek opět prodává slepičky typu
Tetra hnědá a Dominant ve všech barvách.
Stáří :14 - 19 týdnů.
Cena :149-180,-Kč /ks
Prodej se uskuteční:
14 .dubna, 16. května a 16. června 2016 v 17.50
Nýrsko - u vlak. nádraží
Při prodeji slepiček nabízíme i výkup králičích kožek
Cena dle poptávky.
Infor mace : Po-Pá 9.00 – 16.00 hod.
tel.601576270, 606550204, 728605840

Přijmu prodavačku na zkrácený
úvazek do obchodu s potravinami
v Pocinovicích. t.č. 604 793 140

O NEJKRÁSNĚJŠÍ ZAHRADU MĚSTA NÝRSKA
PŘIHLÁŠKA K VYSTŘIŽENÍ

O NEJKRÁSNĚJŠÍ ZAHRADU MĚSTA NÝRSKA
Jméno a příjmení : ……………………………………………………………………………………………………
Adresa : …………………………………………………………………………………………………………………………………

Kontakt ( e-mail nebo tlf. ) : ……………………………………………………………………………………………
Přihlášky od 1.4.2016 do 31.7.2016 vhazujte v samoobsluze u Dvořáčků a u Klasnů do připravených boxů.
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