Květen 2017

44. ročník
MĚSÍČNÍK MĚSTA NÝRSKA

Cena 10 Kč

33 let od slavnostního otevření starého
zdravotního střediska

Píše se 8. květen 1984. Čím je tento den zajímavý pro
nás, občany Nýrska? Zapsal se do historie našeho města
tím, že bylo na náměstí slavnostně otevřeno zdravotní
středisko.
Většina pamětníků si jistě vzpomene na tuto velkou slávu. Slavnostního otevření se zúčastnila spousta významných hostů: místopředseda ZKNV Plzeň Jaroslav Wiendl,
vedoucí tajemník OV KSČ Klatovy Josef Kozel, předseda ONV Klatovy Jan Mraček, ředitel KÚNZ Plzeň
MUDr. Mainer, ředitel Fakultní nemocnice Plzeň MUDr.

Východský, ředitel KIO Plzeň Ing. Jelínek, ředitel OÚNZ
Klatovy MUDr. Poslední a další hosté. Po jejich uvítání
přednesl zahajovací projev předseda MěstNV Nýrsko
Josef Veselák. Vysvětlil rozhodnutí MěstNV vybudovat
zdravotnické zařízení, v němž se soustředily všechny
zdravotnické služby, které se dosud nacházely celkem ve
čtyřech různých budovách.
Výstavbu budovy provedla firma Pozemní stavby Plzeň,
závod Klatovy v rozmezí pěti let. Celkové náklady činily
4 mil. Kčs.
Slavnostní přestřižení pásky provedli pan Wiendl a Kozel. Poté si všichni pozvaní hosté prohlédli celé zdravotní
středisko a vyjádřili uspokojení se skutečně moderním
zdravotnickým zařízením.
V roce 2010 bylo otevřeno nové zdravotní středisko, do
kterého přesídlili všichni lékaři i lékárna. A co se stalo
s původní budovou, na které se podepsal zub času? Celých 7 let trvalo, než se podařilo s prázdnou budovou
správně naložit. Po celou dobu byla jen úkrytem pro lidi
závislé na alkoholu, drogách a hlavně pro vandaly. Po 33
letech příběh této budovy končí. Jak jistě každý ví, práce
na demolici už začaly. A co byste chtěli, aby zde bylo po
zbourání? Dost občanů tato věc velmi zajímá a nás zajímá váš názor. Zatím nelze s určitostí říci, jak bude
toto místo využito.
(red)
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Inzerce
desce MěÚ Nýrsko
a zveřejněním na
www stránkách města včetně pravidel pro poskytování
dotací z obou programů. Termín pro podání žádostí byl
stanoven do 20. 3. 2017. Do uvedeného termínu bylo doručeno celkem 7 žádostí v oblasti sportu a 10 žádosti
v oblasti kulturní a zájmové činnosti. Dále byly dodány
4 individuální žádosti jednotlivců na reprezentaci města,
ty však byly řešeny mimo program. Stanovená komise
veškeré žádosti posoudila a předložila návrhy k projednání finančnímu výboru, který navrhl uzavření veřejnoprávních smluv na dotace v maximální výši do 50 tis. Kč starostovi města. Pan starosta o jejich výši v rámci své pravomoci na základě doporučení finančního výboru rozhodl
dne 31. 3. 2017 rozhodnutím č. 157. O dotacích nad 50
tis. Kč rozhodlo zastupitelstvo města na tomto jednání. Se
všemi žadateli budou uzavřeny veřejnoprávní smlouvy.

Na výše uvedenou činnost byly pro tok 2017 rozděleny
dotace v následující výši:
 dotace celkem v oblasti sportu - 582.000 Kč,
 dotace celkem v oblasti kultury a zájmové
činnosti - 430.890 Kč,
 mimořádné dotace pro jednotlivce celkem- 21.000 Kč.
Na tomto zasedání byl také schválen finanční příspěvek
města Plzeňskému kraji ve výši 148.860 Kč na zajištění
dopravní obslužnosti v roce 2017.
Projednával se také návrh na pořízení změny územního
plánu města Nýrska č. 4 a související opatření. Snahou
vedení města je zajistit možnost rozvoje bytové výstavby
na jeho okrajích. Toto se již podařilo na pozemcích v lokalitě „Výtopna“, „Kasárna“ a také na pozemcích za fotbalovým hřištěm. Nyní se jako vhodné jeví i dvě lokality
směrem k Pajreku, které jsou v platném územním plánu
stanoveny jako plochy pro zemědělskou výrobu. Vzhledem k již existující zástavbě rodinných domků na okraji
těchto lokalit je vhodné projednat změnu územního plánu
v oblasti obytné zóny a smíšené obytné zóny. Zabrání se
tak i šíření nepříjemného zápachu z hal určených pro zemědělskou výrobu, a to nejen v této části města, ale díky
převládajícímu západnímu proudění větru i v převážné
části města.
Byly projednány i otázky nové podoby náměstí. Zastupitelstvo města se usneslo, že zruší usnesení č. 107 ze dne
17. 10. 2016, dále jmenovali pracovní komisi ve složení:
Bc. Soňa Hladíková, Ing. Jiří Svejkovský a p. Josef Šťasta. Pro tuto komisi byly stanoveny úkoly, a to posoudit a
případně zajistit dopracování stávajících studií a stanovení
dalšího postupu.
(red)

Noční klid v Nýrsku a spádových obcí
sjezdovkou.
Doba nočního klidu od jedné hodiny ranní zůstává i nadále v době konání kulturních akcí konaných ve vnitřních
uzavřených prostorách. Pro oslavy silvestra i v době konání plesů je doba nočního klidu omezena od čtvrté hodiny ranní.
Konkrétní termín, kdy bude z důvodu konání kulturní či
sportovní akce omezen noční klid, bude zveřejněn vždy
nejméně 5 dnů pře datem konání akce na úřední desce
Městského úřadu Nýrsko. Pořadatel této akce pak musí
termín konání akce ohlásit městskému úřadu nejméně 10
dní před datem konání akce.

Na veřejném zasedání zastupitelstva města Nýrska, které
se konalo v dubnu, zastupitelé schválili změnu obecně
závazné vyhlášky k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku města Nýrska. Změna vyhlášky reagovala na novelu přestupkového zákona. Tato novela umožňuje ve výjimečných případech omezit dobu nočního klidu
pomocí obecně závazné vyhlášky.
Noční klid v Nýrsku a spádových obcích bude omezen od
jedné hodiny ranní v době konání tradičních kulturních
akcí, jako například pouť, masopust nebo stavění máje.
Stejné omezení se týká i pro pořádání sportovních akcí, a
to vždy pro jednu akci ročně v každé spádové obci. Dále
pak při konání dvou koncertů či zábav ročně ve venkovních prostorách v Bystřici nad Úhlavou a v Areálu pod

Bc. Soňa Hladíková, místostarostka
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PŘEDSTAVUJEME

Zastupitel se představuje: Ing. Miloslav Rubáš
nemám, ale jsem přesvědčen o tom, že tuto část služeb
nemůže suplovat město.“
2. Co máte naopak v Nýrsku nejraději?
„Naše občany. Jejich šikovnost je vidět všude. Stačí se
podívat na celou řadu opravených a nově postavených
domů a upravených zahrad. Máme celou řadu fungujících
spolků a sportovních oddílů se zkušenými trenéry a funkcionáři. Máme velmi šikovné a nadané děti, které úspěšně
reprezentují své školy a organizace v okresních i krajských soutěžích. Máme šikovné seniory, kteří organizují
společenská setkávání a žijí stále velmi aktivně. Naši občané jsou úžasným potenciálem pro náš další rozvoj .“
3. Jakou skupinu obyvatel města vnímáte tak, že by se
pro ni z vašeho pohledu mělo nejvíce udělat?
„Žádná skupina obyvatel našeho města není opomíjena
a rozvoj města ve všech oblastech slouží k uspokojování
potřeb všech. Snad dovedou všichni pochopit, že nejde
dělat vše najednou, ale pocit opomíjení některé skupiny
není na místě .“

Jméno a příjmení:
Ing. Miloslav Rubáš
Věk: 57

4. Jak vidíte město za deset let?
„Než dojdu k odpovědi, bylo by dobré se podívat i 18 let
zpět. Za tuto dobu město investovalo cca 1, 2 miliardy Kč
do oprav a staveb. Nemám pocit, že by některá z akcí byla mimo potřeby města a jeho občanů. Přesto se i dnes
setkávám s názorem, že se tu nic nedělá a že ve městě
není perspektiva. Na druhé straně ovšem existuje i zcela
opačný názor a ten doufám převládá.
A teď k otázce. Jsem přesvědčen, že město bude takové,
jak v něm budeme žít a jak se k němu budeme chovat.
Vzhledem k tomu, že připravené a připravované rozvojové dokumenty vychází ze skutečných potřeb nás všech,
nemám o rozvoj našeho krásného města strach. “

Povolání: star osta
Záliby: spor t, zahr ada, četba
Motto:
„Uděláš dobro a budou se na tebe zlobit zlí lidé. Uděláš
zlo a budou se na tebe zlobit dobří lidé. Neuděláš nic
a budou se zlobit obojí.“
A následujících 5 otázek:
1. Jaký problém města Nýrska vnímáte Vy osobně jako nejpalčivější a můžete alespoň nastínit případné
řešení?
„Jako největší problém vnímám přístup místních zaměstnavatelů k řešení stabilizace kmenových zaměstnanců
v našem městě. Městu je kladeno za vinu, že nedělá nic
pro mladé absolventy středních škol a vysokoškoláky.
Největší nástroj mají ale v ruce právě naši zaměstnavatelé.
Problémem je rovněž absence klubu pro mladé, místo,
kde by se mohli scházet a bavit se. My je vyhazujeme
z laviček, autobusového nádraží a dalších míst. Kde se ale
mají sejít, když nechtějí jít do hospody, pokud by nějaká
byla otevřená.
Dalším problémem je nedostatečná kapacita stravovacích
a ubytovacích zařízení. Recept na řešení tohoto problému

5. Chtěl byste nýrským občanům něco vzkázat?
„Chtěl bych našim občanům poděkovat za možnost se
dlouhodobě podílet na vedení, vývoji a rozvíjení našeho
města. Práce ve vedení města není úplně jednoduchá, ale
mě stále naplňuje a snad mám pořád ještě co městu nabídnout.
Druhým vzkazem je spíše výzva. Pojďme si více vážit
každého dne a snažme se využít každé chvíle k tomu,
abychom si udělali své okolí krásnější a příjemnější. Každý svár a nedorozumění nám na náladě nepřidá. V životě
je tolik krásných věcí, pro které stojí za to žít.“
(red)

Uzávěrka příspěvků je 15. 5. 2017
3

KULTURA

Studenti se seznámili s barokní architekturou v Čechách
11. dubna 2017 proběhla v Městské knihovně Nýrsko poslední přednáška letního semestru Virtuální Univerzity
třetího věku. Studijním tématem byla barokní architektura
v Čechách. Přednášející představil architektonické památky vytvořené v době baroka na našem území a osobnosti
s tímto obdobím spojené. A protože Plzeňský kraj je na
barokní stavby bohatý, rozhodli jsme se za nimi vydat.
Navštívíme klášter v Plasích a kostel Zvěstování Panny
Marie v Mariánské Týnici.
Zimní semestr zahájíme v úterý 26. září 2017 ve 14.00 ve
společenském sále městské knihovny a tentokrát budeme
cestovat. Dozvíme se, jak se má chovat správný cestovatel, jaké dopady může mít cestovní ruch, jaká rizika cesto-

vání obnáší, ale podíváme se i do historie cestování a lázeňství. Cena kurzu je 300 Kč.
Od tohoto semestru dochází ke změně v podmínkách pro
přijímání posluchačů zájmového studia Virtuální U3V
PEF ČZU v Praze. Od akademického roku 2017/2018
(září 2017) mohou být do programu U3V zařazeni pouze
ti posluchači, kteří splňují věk pro pobírání starobního
důchodu. Nadále tedy nemohou studovat zájemci
z kategorie 50+ a invalidní důchodci, jako tomu bylo doposud. Posluchači s nárokem na předčasný důchod dle
vyjádření univerzity studovat mohou.
Přijďte společně s námi aktivně trávit volný čas.
Jarmila Poupová, MěK

Ochotníci nebudou zahálet
Začátek července se ponese ve znamení letošní letní premiéry. Prozradíme, že zkoušíme komediální příběh mladé
osmnáctileté továrnické dcery, která uteče z penzionátu,
aby se vydala vstříc své veliké lásce. Jedná se o hru, která
patřila k nejspolehlivějším kultovním trhákům hudebních
divadel i filmového plátna 30. let.
ULIČNICE je pro nás další velkou divadelní výzvou. Věříme, že se svých rolí zhostíme ku spokojenosti všech diváků.
Program nýrských ochotníků pro rok 2017:
14. května Mrazík
24. června Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic
2. července Uličnice
prosinec zimní představení
Na uvedení všech představení se těšíme a srdečně Vás
zveme.
Ing. Dana Tomanová
člen ochotnického sboru

Divadelní sezonu 2017 v Lesním divadle zahájí svým
představením nýrští ochotníci. Bude tomu tak v neděli
14. května po odbití 14. hodiny. Rozhodli jsme se, že oblékneme zimní kabáty a v repríze vás pobavíme coby hrdinové legendárního příběhu o Mrazíkovi. Oproti představení, které jsme sehráli v adventním čase loňského roku,
je příběh rozšířen o scény, které budou zkouškou Ivanovy
chrabrosti.
V červnu budeme součástí programu oslav založení města
Nýrska. K této příležitosti jsme si připravili krátkou divadelní hříčku založenou na historických faktech, které se
váží k městu Nýrsku a jeho blízkému okolí. V našem podání tak do města opět zavítá spolu se svou širokou družinou český spisovatel, šlechtic, cestovatel, válečník, diplomat i hudebník, pan Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic.
Toto představení bude patřit mezi tři, které náš soubor od
svého vzniku sehraje mimo prostory Lesního divadla.
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DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE

V DDM hrály děti nejen dětem
V pátek 7. dubna měl ve velkém sále DDM Nýrsko premiéru pohádkový muzikál Ledové království, který nacvičily děti z kroužku Muzikálové herectví. Téma Ledového
království bylo vybráno na základě rozhovorů s dětmi
v kroužku. Přemýšlely, jakou pohádku hrát, co by je zajímalo a bavilo. Vyhrála oblíbená animovaná pohádka Ledové království, která vypráví příběh o přátelství, obětování a lásce, v němž nechybí legrační okamžiky, a má
samozřejmě šťastný konec. Děj pojednává o nebojácné
a věčně optimistické Anně, která se vydává na velkolepou
výpravu v doprovodu drsného horala Kristoffa a jeho věrného soba Svena, aby nalezla svou sestru Elsu, jejíž ledová kouzla uvěznila království Arendelle do věčné zimy.
Na své pouti se Anna a Kristoff setkávají s mýtickými
trolly a legračním sněhulákem Olafem.
Muzikál se připravoval od září. Nejdříve se začala stříhat
hudba, děti se naučily zpívat všechny písničky, potom
přišlo na řadu rozdělení rolí a ve finále samotná příprava
celého představení včetně kulis a kostýmů. Všechny herecké, pěvecké a taneční role ztvárnily děti různých věkových kategorií (od předškoláků do deváté třídy ZŠ). Malí
herci i přes premiérové vystoupení předvedli velmi profesionální výkon, nenechali se zaskočit ani hlasitějšími projevy nejmenších diváků, tančili a hráli dál a po zásluze
byli odměněni bouřlivým potleskem.
Vedoucí kroužku (Michaela a Jana Hoškovy) by touto
cestou rády poděkovaly za obrovskou podporu diváků
v sále a za výši vybraného dobrovolného vstupného, za

které děti navštíví divadelní představení v plzeňském divadle.
Obsazení: Daniela Hr báčková – velká Anna, Žaneta
Šůmová – velká Elsa, Tomáš Kratochvíl – Kristoff, Adam
Kalman – Hans a vypravěč, Klára Tichotová – sněhulák
Olaf, Honzík Hošťálek – sob Sven, Stelinka
Ullmanová – malá Anna, Natálie Trešová – střední Anna,
Karin Kotlanová – malá Elsa, Štěpánka Kváčová – hlavní
troll, Natálie Liebermannová – král, Nikola Léhyová –
královna, Ondřej Vyskočil - hlavní dvořan, Štěpán Vyskočil - biskup.
Trollové, dvořané: Nikolka Grollová, Štěpánka Kotlanová, Arletka Liebermannová, Ezra Liebermann.
Sněhové vločky: Terezka Švůgrová, Kačenka Kováříková, Nikolka Vostrá.
Jana Hošková

ŠKOLY, ŠKOLKY

Zápis do 1. třídy v ZŠ a MŠ Nýrsko, Komenského ul. 250
Ano, už je to tak. I letos se v naší škole konal slavnostní
zápis budoucích prvňáčků. Oproti loňskému roku byla
změna v měsíci konání. Zápis proběhl ve středu 5. dubna
2017 v budově čp. 388 - „PASTELKY“. Paní učitelky si
pro děti nachystaly několik úkolů a budoucí prvňáčci překvapili, co všechno již umějí a znají. Všichni obdrželi pamětní listy, knihu na památku a dárečky od žáků naší školy. Touto cestou také děkujeme všem sponzorům.
Zapsáno bylo celkem 31 dětí, do budoucího prvního ročníku jich je přijato 27. U 4 dětí uvažují rodiče o odkladu
školní docházky. Těšíme se na Vás.
4. září bude váš první velký den!

Mgr. Miroslava Skalová

Školní zájezd do Anglie
Ve dnech 23. 4. – 28. 4. 2017 se uskutečnil školní zájezd našich dětí do Anglie. V letošním roce jsme vynechali
z pochopitelných důvodů Francii a vydali se rovnou do Anglie přes přístav Calais. Na programu zájezdu byla prohlídka
Londýna, Oxfordu a Brightonu. Bližší informace k tomuto zájezdu vzhledem k uzávěrce chystáme do příštího vydání
Nýrských novin.
Mgr. Ivan Pavlík
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„Zajíčkova cesta“ v zahradě Duhové školky
Během posledního předvelikonočního týdne, který proběhl v duchu velikonočních oslav ve všech třídách, nás navštívil „Velikonoční zajíček“.
Sešli jsme se všichni na zahradě MŠ, kde bylo dětem poutavě vysvětleno, co je čeká a co je pro ně připraveno. Holky i kluci se s nadšením pustili do plnění úkolů.
„Zajíčkova cesta“ skýtala mnohé, např. prolézání obručí
přivázaných mezi stromy, slalom se lžičkou a PET víčkem, „Nenasytný zajíc“ - trefování šišek na cíl, výroba
čelenek zajíčka na hlavu každého „účastníka“, využití

prolézaček, terénu zahrady, zpěv písní. Při přípravě jednotlivých stanovišť bylo hojně využíváno ekologického
a odpadového materiálu a celého venkovního prostranství
naší mateřské školy. Nadšení dětí bylo provázeno spokojenými tvářičkami a vítězným „hurá“. Na závěr si každá
třída trpělivě hledala svůj poklad od zajíčka, který si
všichni zasloužili.
Následující den nám velikonoční atmosféru zpestřila paní
Žatková upečenými beránky. Dětem moc chutnalo, děkujeme.

Třída „Berušky“

Třída „Motýlci“

Třída „Koťata“

Třída „Včelky“

Bc. Petra Šlehoferová

Zápis dětí do mateřských škol proběhne
ve středu 3. května 2017.
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Panenky Marie „kluka z Vysočiny“ na Šumavě
Po celé Šumavě jsou k vidění křížky, obnovené či staronové kapličky, svaté obrázky apod.
V okolí Hartmanic a Prášil, v místech Radešov, Radkov,
Hořejší Těšov, Paště, Gsenget, bývalá Hůrka, jste možná
viděli na stromech a chalupách obrázky panenky Marie.
Pro mnohé nic neobvyklého. Mají však jedno společné.
A to, že je sem umísťuje Michal Kolařík z Lazinova na
Vysočině. K nám do našich hor jezdí více než dvacet let.
O svém kraji říká, že je tam hezky, ale srdce má na Šumavě. A jak se tak tím naším krajem toulal a postupně seznamoval s historií a životem lidí, postupně v něm narůstal
jeden plán – vrátit na Šumavu obrázky panenky Marie,
jak o nich slýchával či se dočetl. Obrázky jsou zhotoveny
ze skla. Jedná se o zbytky skutečného šumavského skla,
které mu jeho přátelé i známí sbírají po Šumavě. Ty si
pak odváží na Vysočinu. Zde jeho kamarád tyto kousky
přetaví a zhotoví z nich obrázek panenky Marie. Rám ze
dřeva již zhotoví Michal sám.
Šumavu navštíví tak třikrát až čtyřikrát do roka. Většinou
je ubytován na Radešově. Odtud podniká výlety na kole
po okolí. Ze zbytků skla nechává také zhotovit skleněné
sošky Marie a ty věnuje do kapliček. Nejvíce jsou vidět
v kapličkách na Paštích. Jeden z jeho posledních obrázků
jsme spolu dali na strom začínající aleje v Hůrce v dubnu
2014. Když jsme potom stáli a dívali se na ten obrázek,
Michalko řekl: „Ano, přijdou k tobě i další, zastaví se ve
velebném chrámu přírody. Ve svém nitru budou s Tebou
rozmlouvat. Každý po svém, někdo modlitbou, někdo
prosbou, a aniž by si to uvědomili, vrátí se ke kořenům
svých předků“. Potom jsme se rozloučili a každý odjel

svou cestou. On na Vysočinu a já do Plzně. Po cestě jsem
si tak uvědomil, že nám tady ten kluk z jiného kraje zanechal takovou „Michalovu stezku“. Na kole ji zvládnete za
jeden den. A pěšky si můžete naplánovat třeba dva, či tři
výlety za obrázky panenky Marie. Dostupné jsou z Hartmanic, Rejštejna nebo Prášil.
Naše přátelství trvá do dnešních dnů již osm let. Málem
bych zapomněl, tomu „klukovi z Vysočiny“ je 73 let. To,
že se původní památky obnovují místními lidmi z obou
stran hranice, je velmi záslužné a lze jen říci velké díky.
Že to dělá člověk, který s tímto krajem není nijak spjat
kromě toho, že má tu naši Šumávku rád, nechám na vás.
Co na to říci? Snad mu přát hodně zdraví a krásné chvilky
po Šumavě. Ať mu to s těmi panenkami vydrží co nejdéle
a užije si tu naši Šumávku. Michalko, díky.
A příště se něco dovíme o skutečné královně Černého
jezera a pokladu, který je pod jeho hladinou.

Václav Vetýška

Kde a jak bydlel d´Artagnan?
ného románu se ve Francii píší vědecké práce. Tento fakt
tedy tvrdí učené hlavy. Hned vedle se nacházela hospoda
U Borové šišky. Tady snědl mladík svůj první oběd
s novými přáteli. O mnoho let později bydlel v ulici Servandoni další slavný muž, Marcello Mastroianni. Umíral
tady na rakovinu, denně pil láhev whisky a kouřil sto cigaret Camel. Nyní víme, kde d´Artagnan bydlel. Zachoval
se v Paříži nějaký dům z této doby? Zachoval, ale na
opačné straně města ve čtvrti Temple. Tady najdete několik hrázděných domů. Můžete si udělat hrubou představu,
jak se tehdy ve městě žilo. Ulice nebyly dlážděné, ledacos
po nich pobíhalo. Kromě psů třeba i prasata. Uprostřed
tekly splašky, odpadky se házely s oken.
Paříž je na slavného rváče velice hrdá. Má tady i sochu.
Kde? Něco si musíte najít sami. Hodně štěstí.

Kdo by neznal mladého Gaskoňce. Narodil
se v Lupiacu v jižní
Francii. Do Paříže
vjel branou sv. Antonína. Hned u brány
prodal za devět liber
svého koně, zvláštní
pomerančové barvy.
Tolik peněz dostal
jistě jen díky koloritu své hemelky. Pak začal hledat byt.
Nakonec si našel malou komůrku v rue Fossoyeurs. Česky bychom řekli Hrobnická ulice. Dnes byste ji na mapě
Paříže marně hledali. Od roku 1806 se jmenuje rue Servandoni. Mušketýrův byt byl prý tam, kde dnes stojí dům
číslo 14. Jak je možné to tvrdit? Na téma místopisu slav-

Mgr. Vojtěch Bunda
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Skutečně neobyčejný kámen
ré zatím o kameni máme. Z té vyplývá asi toto: Spíše než
mezník Prácheňského kraje se pravděpodobně jedná
o trasovací bod kupecké stezky. Problémem je, že kupeckým stezkám se nikdo na západě Čech nevěnuje, pouze
PhDr. Kubů z Prachatického muzea. Kámen je otočen do
vnitrozemí a jeho číslo dvě naznačuje, že byl registrován.
Mohl by tedy být zakreslen v nějaké staré mapě. Petroglyfy na něm, tak se nazývají do kamene vytesané značky, pravděpodobně zachycují průběh kupecké stezky,
spíše schematicky než reálně a na větším než menším
území. (Několik kilometrů.) Pro tento účel byl pravděpodobně zvolen větší kámen, jednak aby vyčníval ze sněhu,
jednak také proto, aby nebylo snadné s ním pohnout, ať
už úmyslně, či neúmyslně, třeba při stahování poražených stromů. Jestliže byl tento kámen „úředně“ doplněn
schematickou mapou, není divu, že by se na něm, někde
stranou, nalézala i značka kameníka. Tu by asi neudělal
ten, kdo by do kamene tesal dodatečně.
Již jsme oslovili i Poštovní muzeum ve Vyšším Brodě,
dokonce nejen je. Netrpělivě očekáváme reakce.

Před dvěma měsíci jsme informovali o nálezu zvláštního
kamene na tzv. Hraniční cestě severovýchodně od vrcholku Prenetu. Zhruba před měsícem jsme se do těchto
končin vydali už poněkolikáté. Tentokrát i s nějakým
nářadím. Naším cílem bylo zjistit, zda kámen není výběžkem nějaké skály, nebo byl na místě úmyslně postaven,
protože jeho pata byla částečně zasypána. Domnívali
jsme se, že by se kolem něj mohla nacházet i nějaká dlažba z plochých kamenů.
Stačilo několikrát kopnout a bylo vidět pod kámen. Je
tedy cíleně postaven. Když jsme pak spodek kamene čistili, objevilo se velké překvapení. Kámen je na jižní straně označen římskou číslicí II. To je úžasný objev, který
znamená, že kámen patří do skupiny podobných kamenů,
zjevně dokonce evidovaných. Čistili jsme dál. A podívejme! Na západní straně, opět na samém okraji jakási značka. Její dolní část je trochu zvětralá, ale i tak jsme rozpoznali kříž a v každém rohu kříže vytesanou tečku. Všechny důležité snímky najdete ve fotogalerii našich webových stránek.
Uskutečnili jsme poradu, abychom shrnuli poznatky, kte-

Karel Velkoborský

Zápis v kronice divadelního spolku „Tyl“
vení, na které přijelo obecenstvo ze širokého okolí. Krásný letní den jen přispěl ku všeobecnému zdaru hry.

Hra „Pasekáři“ byla hrána 19. července 1949.
Z novinového výstřižku v naší kronice je vidno, že náš
spolek pozval populárního umělce, filmového herce z Národního divadla v Praze, Jaroslava Vojtu do Nýrska, který
se ochotně uvolil s námi hráti ve hře „Pasekáři“. Byla to
malá sensace pro Nýrsko a pro náš spolek. Co se dělo za
intriky určitých lidí, nebudiž v této knize, která má přinášeti jen dobré zprávy, zaznamenáno! Hlavní věcí je, že
Mistr Vojta přijel, zahrál a bylo to jedno z nejlépe zdařilých představení! Naplněné hlediště Lesního divadla přijalo Mistra i hru nadšeně. Hra, na kterou se nezapomíná…
Noviny všeho druhu se rozepsaly o tomto našem předsta-

Pamětní zápis Mistra J. Vojty:
Drazí přátelé,
Zahrál jsem si s vámi v „Pasekářích“ opravdu dobře a poznal jsem mezi vámi tolik dobrých a srdečných lidí – že
rád mezi vás vždycky přijedu.
Upřímně vás všechny zdravím a jsem váš oddaný
Jaroslav Vojta
V Nýrsku 7. 7. 1949
Karel Velkoborský

Plán akcí nýrského muzea v měsíci květnu
lo shromáždit. Zdá se, že za téměř dvacet roků, po které
v Nýrsku kolektiv milovníků historie působí, vznikla pozoruhodná kolekce předmětů a dokumentů. Mnohé jsme
získali od štědrých dárců, nebo je vyměnili za jiné zajímavé předměty, ve výjimečných případech i zakoupili.
Na jejich zařazení do historie či určení spolupracovalo
mnoho nadšenců, kteří nelitovali času a prostředků, aby
nám pomohli. Nejeden exponát se podařilo zachránit před
zkázou, nejeden se přestěhoval jako nepotřebný ze zapomenuté zásuvky či police na přední místo našich výstavních vitrín. Výstava bude vlastně také poděkováním všem,
kteří pomohli.
Karel Velkoborský

Komentovaná prohlídka židovského hřbitova v Nýrsku
14. 5. 2017 v 15.00 hod.
Zájemci o tuto prohlídku se sejdou při silnici do Milenců
pod objektem židovského hřbitova. Průvodci budou Irena
Vaňkátová a Karel Velkoborský.
Vernisáž výstavy „Nýrsko jubilejní“
23. 5. 2017 v 18.00 hod.
Výstava bude formou pohledu na průběh dějin v Nýrsku
a okolí seznamovat návštěvníky s méně známými i neznámými exponáty, které se za dobu existence muzea podaři8
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Turistické setkání
Poslední březnovou sobotu se uskutečnilo setkání nýrských turistů v Uhlišti u kostela sv. Linharta. Za celkem již jarního
počasí se sešlo 25 členů Klubu českých turistů Nýrsko na setkání, při kterém nechybělo opékání vuřtů. Slavnostní zahájení letošní sezony provedl pan Pepa Mayer. Následovala prohlídka kostela a poté se většina přítomných vydala na zpáteční cestu přes Skelnou Huť kolem křížové cesty. V příjemném prostředí malé hospůdky si odpočinuli a občerstvili se.
Do Nýrska se turisté vrátili v podvečer.
KČT Nýrsko

Výstup na Hraničář
občerstvení. Cestou zpět půjdeme kolem zříceniny hradu
Pajrek, projdeme bývalou ptačí rezervací a náš cíl bude
u Lesního divadla. Celá trasa povede po modré turistické
značce. Startovat budeme mezi půl devátou a desátou hodinou u Kulturního domu v Nýrsku, kde každý obdrží prezenční lístek s popiskem trasy. Těšíme se na vás.

Při příležitosti oslav 690. výročí od první písemné zmínky
města Nýrska pořádá Klub českých turistů a Informační
centrum Nýrsko 7. května „výstup na Hraničář“. Srdečně
zveme všechny přátele pohybu za poznáváním okolí Nýrska. Cestou se můžete pokochat pěkným výhledem na
Nýrsko, uvidíte dančí oboru na Suchém Kameni, na vrcholu pro vás bude připravena pamětní medaile a malé

KČT a IC Nýrsko

Den zdraví
V sobotu 8. dubna se konal v nýrské sportovní hale Den
zdraví. Rádi bychom vám tento den přiblížili. 7. dubna
1948 byla založena Světová zdravotnická organizace
(WHO), jejímž hlavním úkolem je dosažení nejvyšší možné úrovně zdraví mezi všemi lidmi. Po celém světě se tak
již od roku 1950 každoročně slaví Světový den zdraví.
Konají se různé akce, které mají za cíl společně upozornit
na důležitost globálního zdraví. A tak jsme se rozhodli
připravit pro vás také Den zdraví.
Naše pozvání přijaly zkušené lektorky z JUMP AERO
Kdyně, se kterými jste si mohli vyzkoušet cvičení na
trampolínkách a flowin. Nezapomněli jsme ale ani na
místní lektorky. K vidění tak bylo cvičení rodičů s dětmi,
cvičení na míčích nebo zumba, a tak věříme, že každý,
kdo přišel, si vybral cvičení, které je mu nejbližší, nebo
vyzkoušel i něco nového. Pro návštěvníky bylo po celé
dopoledne připraveno zdravé občerstvení a otevřena sauna.
Děkujeme všem návštěvníkům a doufáme, že jste si zdra-

vé dopoledne s námi užili. Poděkování rovněž patří lektorkám cvičení a děvčatům ze zumby, která na závěr vystoupila. Budeme rádi, když se za rok opět sejdeme.
(kol. autorů)

9

SPORT

Mladí hasiči se znovu po roce utkali
na „Jarní soutěži“ v Nýrsku
ale mohlo vyhrát jen jedno družstvo, a proto výsledky
dopadly následovně. V kategorii předškoláků se na prvním místě umístilo družstvo z Nýrska. Oproti loňskému
roku se velice zlepšili, protože porazili obě družstva
z Pocinovic, která skončila na druhém a třetím místě.
V nejpočetnější I. kategorii byly výsledky taktéž velice
zajímavé. Krásnou zlatou medaili získalo družstvo
z Nýrska, stříbrnou opět Pocinovice a i bronzovou medaili vybojovalo družstvo z Nýrska. Třetí nýrské družstvo
skončilo na pátém místě, družstva z Bystřice na 6., 20.
a 24. místě. V II. kategorii se umístila na prvních třech
místech tato družstva: Bystřice, Staňkov a Klatovy, na
čtvrtém místě Nýrsko a na šestém ještě Bystřice. V III.
kategorii zvítězila Bystřice, umístila se na prvním a třetím
místě, druhé místo obsadil Staňkov. Po sečtení všech bodů, které družstva obdržela, byl vyhlášen i putovní pohár.
Získala ho Bystřice, která s největším počtem bodů soutěž ovládla.
A co se chystá 6. května? Proběhne další Den s hasiči,
který se už stal tradicí. Soutěž dětí se uskuteční na tréninkovém hřišti u hasičské zbrojnice v Nýrsku. Tento den
budou probíhat jen dětské soutěže, družstva dětí budou
závodit v požárním útoku. Loni při této akci byly předvedeny i požární útoky starých přenosných stříkaček PS-8.
Protože však každý rok přijíždí méně družstev, byla tato
část zrušena.
Máme se tedy na co těšit a věřím, že příznivci hasičského
sportu přijdou naše mladé hasiče podpořit.

Divili jste se, že ráno 8. dubna bylo tolik hasičských aut
u nás v Nýrsku? Není se čemu divit, protože zase po roce
uspořádal náš hasičský sbor soutěž pro naše nejmenší
hasiče. Konala se jako předcházející roky na hřišti Základní školy Nýrsko, Školní ulice. Tentokráte se již uskutečnil XIX. ročník.
Tato soutěž nepatří do hry Plamen, které se děti účastní
na podzim a následně na konci května nebo v červnu, ale
přesto je připravena tak, aby si mohly zopakovat disciplíny, které plní právě na soutěži Plamen.
Účastnit soutěže se mohla tříčlenná družstva, která byla
rozdělena na čtyři kategorie: předškoláci, I. kategorie
(1. - 4. třída), II. kategorie (5. - 7. třída) a III. kategorie
(8. - 9. třída). A ve kterých disciplínách se tato tříčlenná
družstva utkala? Soutěžící museli určovat topografii (dva
členové družstva si vytáhli topografické značky, zatímco
třetí musel určit mapu), museli přelézt po vodorovném
laně, pomocí hadice C sráželi 9 kuželek na vzdálenost 3,5
metru, vázali tři uzle ze základních pěti, určovali hasičské
prostředky (kartičky s názvem nebo grafickou značkou
přiřazovali ke správným prostředkům), byla připravena
i hadicová základna jako při požárním útoku (na čas zapojovali hadice a savice) a poslední disciplínou byla hadicová štafeta, kdy první z družstva vybíhal s hadicí C, zapojil ji na hydrantový nástavec, oběhl kužel a předal štafetu druhému členovi, který napojil hadici C na již rozhozenou, a po natažení hadice i on předal štafetu poslednímu členovi, který vše završil zapojením proudnice C.
Celé soutěže se zúčastnilo 220 dětí. Ve všech kategoriích

Text: red
Fotografie: Hana Kotrchová

Slavnostní otevření koupaliště
Dne 2. 6. 2017 od 16.00 proběhne slavnostní otevření
nově opraveného koupaliště.
Návštěvníky čeká bohatý doprovodný program.
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Přátelské utkání ragbistů
8. dubna náš tým odehrál na den přesně po šesti měsících
svůj druhý zápas na domácí půdě od historicky prvního
utkání ragbyového klubu Šumava Nýrsko. Stejně tak na
den přesně uplynulo sedm měsíců od jeho založení. Soupeřem nýrských ragbistů byli tentokrát borci z RC Rakovník, se kterými bychom se měli od září pravidelně utkávat
v rámci 3. ligy národní soutěže České ragbyové unie
(ČSRU).
V průběhu tohoto zápasu, ve kterém hosté měli značnou
převahu, se jasně projevila jejich větší hráčská zkušenost
a fyzická připravenost. Naše tréninkové jednotky byly
doposud zaměřeny především na herní taktiku, individuální dovednosti hráčů a jejich postů. Myslím si, že u začínajícího týmu složeného z hráčů, kteří ragby nikdy nehráli,
je důležité, aby samotní hráči hru nejdříve pochopili, naučili se ji hrát a poté posouvali hranice svých fyzických
možností. V nadcházejícím období plánujeme odehrát
ještě řadu přátelských utkání na hřištích našich soupeřů,
ale především u nás v Nýrsku. Byli bychom velice rádi,

kdyby se během tohoto přípravného období naše řady aktivních hráčů ještě rozšířily. Proto bych chtěl touto cestou
pozvat všechny zájemce, které tato hra s vejčitým míčem
učarovala, aby se přišli podívat na některý z našich otevřených tréninků, které probíhají každé úterý a čtvrtek od
17:30 na hřišti v Nýrsku, a okusili tak požitek z tohoto
finančně nenáročného sportu. Přispějte tak k rozvoji ragby
v Nýrsku.
Kuriozitou tohoto zápasu byla podpora čtyř brazilských
ragbistů Guilherme Passos Matsuoky, Gustavo Profety,
Joao Roseiry a Pedro Luize, kteří si na své cestě po Evropě ,,odskočili“ zahrát do Nýrska. Samozřejmě nemalý dík
patří i našim kamarádům z Plzně, kteří doplnili chybějící
místa naší sestavy.
Rozhodně nesmím zapomenout poděkovat všem divákům
za jejich návštěvu a podporu sobotního utkání. Jejich zájem nás velmi těší a dodává jistotu, že ragby do Nýrska
rozhodně patří.
Roman Kodera

Hasičská Velikonoční soutěž
V neděli 16. dubna se konal již 5. ročník Velikonoční soutěže v netradičním požárním útoku v Bystřici nad Úhlavou. Tento rok počasí úplně nepřálo, ještě při dopoledních
přípravách začalo dokonce i sněžit. Nikoho však počasí
neodradilo a na start se přihlásilo 16 družstev, z toho
4 družstva žen a 12 družstev mužů. Některá z nich měla
však ve svých řadách i ženy, a tak soutěž požárních útoků
byla pro oko diváka velmi pestrá a překvapivá, protože
smíšená družstva byla důstojnými soupeři ryze mužským
protivníkům.
Jelikož se jedná o Velikonoční soutěž, mnohé z vás zajisté
napadne, zda je jiná než ostatní soutěže. Ano, soutěž je
jiná. Při okrskových soutěžích stojí celé družstvo na jedné
startovní čáře, tady je to jinak. Každý má svou výchozí
pozici, ze které musí po startovním výstřelu vyběhnout na
tzv. „ základnu“ z určitého směru a jeden z nich ještě přebíhá kladinu.
Po ukončení požárních útoků je ještě připravena netradiční soutěž, která je pro mnoho účastníků velmi náročná.
Z každého týmu se minimálně dva soutěžící postaví na
startovní čáru, musí uběhnout 20 metrů vpřed, desetkrát
se u styčného bodu otočit a po cestě zpět sebrat dvě vajíč-

ka, která musí nerozbitá donést do cíle.
Z loňského roku obhajovali putovní pohár hasiči
„Bystřice A“. V letošní roce jim však chyběl kousíček
štěstí a těsně brali druhé místo před skvělým družstvem
Záhorčice, které vyhrálo obě dvě kola požárního útoku.
Výsledky: Ženy - 1. Bystřice, 2. Dlažov, 3. Klenová
Muži - 1. Záhorčice, 2. Bystřice A,
3. Dešenice
Martina Bastlová, SDH Bystřice nad Úhlavou
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Ohlédnutí za 1. sezonou znovuzrozené sjezdovky v Nýrsku
Zajímavosti a postřehy:

děkujeme Základním školám v Nýrsku, Klatovech
a lyžařskému oddílu „Sněženky a Machři“ z Plzně,
že využívali sjezdovku k zimním radovánkám
a výcvikům,

ke svým tréninkům „naostro“ využili sjezdovku
reprezentanti ČR žákovské a dorostenecké kategorie a oni ji mimochodem přejmenovali na „Nýrský
ledovec“,

nejaktivnějšími lyžaři z Nýrska byli Ing. Karel Běl
a Natálka Lokajová, ostatní prominou, nelze jmenovat další,

i z daleka si přijeli mnozí návštěvníci zalyžovat na
sjezdovku, na které začínali, a to na kartáčích
a s prkýnkem; podaří se nám tedy vybudovat retro
koutek?

v neposlední řadě bych chtěla poděkovat partě vlekařů, kteří měli nemalou zásluhu na fungování celého zimního areálu,

trochu mrzelo, když jsem musela odpovídat na
otázky návštěvníkům napříč republikou, např. když
se ptáme místních na cestu ke sjezdovce, oni odpovídají: „No my ani nevíme, jestli je tam sníh.“ Doufám, že příští sezonu se tyto výtky nebudou opakovat.
Na konec mého sdělování jedno moje velké přání. Podaří
se v příští lyžařské sezoně dát dohromady fandy lyžování
a vznikne, tedy znovu vznikne, lyžařský oddíl Nýrsko?
A k tomu pochopitelně patří i pořádání oficiálních lyžařských závodů.
Je Velikonoční pondělí a já dopisuji tento článek. A ejhle,
začalo sněžit. Že by příslib na úspěšnou příští sezonu?
Tak tedy na shledanou v prosinci 2017.

Kdo jiný by se měl
ohlížet, než ten,
který u toho byl
„pořád“. No přece
ta v té kase.
K napsání článku
mne
inspirovalo
březnové ráno, kdy
jsem si přečetla
Nýrské noviny leden - březen 2017.
To jsem tedy koukala,
co
se
v Nýrsku za tu dobu událo. Jenom
o sjezdovce ani
zmínka.
Tak aby byly informace úplné:

celkem sjezdovka, bez kartáčů, zato s technickým
sněhem a dětským parkem fungovala 68 dní, tedy
od 27. 12. 2016 až do 14. 3. 2017 (kromě deštivých
dnů),

celkovou návštěvnost ze dvou třetin tvořili děti
a senioři,

lyžařská školička dala základy mnoha dětským, ale
i dospělým adeptům lyžování,

půjčovna a servis lyžařského vybavení uspokojovaly nejen sjezdaře, ale i běžkaře; na in-line dráze byly běžecké stopy,

zázemí (toalety + občerstvení) povyšovalo sjezdovku v Nýrsku na srovnatelnou s ostatními.

Lenka Koryťáková

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Rozálie Daňková

Tomáš Zeman
12

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Karolína Nesvedová

Antonín Tureček

Gertruda Soušková

Denisa Totušková

Eliška Nováková

Denisa Hůlová

Na městském úřadě jsme dne 30. března 2017 přivítali nové občánky.
Druhé vítání proběhlo 6. dubna 2017 a na nové občánky se podíváme v dalším čísle.
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PŘEHLED AKCÍ

4. 5. od 16.00

PŘEHLÍDKA ČINNOSTI DDM

6. 5.

DEN S HASIČI
na tréninkovém hřišti u hasičárny

7. 5.

VÝSTUP NA HRANIČÁŘ
start u kulturního domu v 8.30 -10.00

14. 5. od 15.00

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA ŽIDOVSKÉHO HŘBITOVA
místo setkání na silnici pod hřbitovem; pořádá MKH

14. 5. od 14.00

MRAZÍK
v podání Lesního divadla Nýrsko

23. 5. - 9. 10.

„NÝRSKO JUBILEJNÍ“
výstava v MKH

27. 5. od 20.00

NIGHTWISH REVIVAL OSTRAVA
ANACREON
zábava v Areálu pod sjezdovkou

28. 5. od 14.00

PŘÍBĚH ELIŠKY A JINDŘICHA POKRAČUJE
vystoupení dětského ochotnického spolku Nýrsko v Lesním divadle

PŘIPRAVUJEME
3. 6.

ZLATÁ UDICE
soutěž pro děti

Rybníky,
APS

10. 6.

HRAVÝ DEN ZDRAVÍ
den pro zdraví firmy Greiner

APS

15. 6.
od 18.00

„POJĎTE DO KINA“
promítání amatérských i profesionálních filmových záběrů z Nýrska a okolí

MěK/MKH
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PŘEHLED AKCÍ
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INZERCE

Prodej slepiček

Nabídka pracovní pozice

Firma „Drůbež Červený Hrádek“ prodává slepičky typu Tetra hnědá a Dominant ve všech
barvách ze svého chovu! Stáří 14 - 19 týdnů.
Cena 149 - 180 Kč/ks.
Prodej : 25. května 2017
Nýrsko – u vlak. nádraží v 17.50 hod.
Při prodeji slepiček i výkup králičích kožek cena dle poptávky.
Informace : Po-Pá 9.00 – 16.00 hod.
tel. 601576270, 728605840

VYDAVATEL: Město Nýrsko

Prodejna potravin Esomarket přijme
prodavačku pro pultový prodej.
Mzda po zácviku 18 - 20.000 Kč.
K dispozici byt 2 + kk.
Více informací na tel.: 777 749 434

NÝRSKÉ NOVINY - 44. ročník

Náměstí 122, 340 22 Nýrsko

UZÁVĚRKA :
Červnové číslo Nýrských novin vyjde
ve čtvrtek 1. června 2017.

Vychází 11 x ročně

Uzávěrka příjmu příspěvků
od dopisovatelů je v pondělí
15. května 2017.

Registrace: MK ČR E 19658
Tisk: Město Nýrsko
INZERCE A REDAKCE :

Redakce si vyhrazuje právo krátit dodané příspěvky a nepřijmout je v případě dodání po termínu uzávěrky. Za
původnost a obsahovou správnost jednotlivých příspěvků ručí autor, za obsahovou stránku inzerátů zadavatel.

Náměstí 81, 340 22 Nýrsko
tel. 376 555 642
EMAIL PRO ZASÍLÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ:
nyrskenoviny@gmail.com
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