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44. ročník
MĚSÍČNÍK MĚSTA NÝRSKA

Cena 10 Kč

Nýrsko se stalo dějištěm setkání členů Rady Plzeňského
kraje se starosty obcí
kraje. Do debaty se však zapojili i zástupci Parlamentu
ČR. V dotazech se často objevovala problematika vylidňování venkova a odchod mladých lidí do velkých měst.
Malé obce podle starostů také zasáhlo zavedení EET. Starosty trápí mimo jiné i rozpočtové určení daní, které je
nevýhodné pro obce s malým počtem stálých obyvatel.
Zmíněna byla i problematika zaměstnávání cizinců, kterých v některých obcích neúměrně přibylo. Několikrát
také od jednotlivých starostů zaznělo poděkování Radě
Plzeňského kraje za podporu obcím. Jak členové Rady,
tak zástupci Parlamentu ČR přislíbili pomoc v oblastech,
které mohou nějakým způsobem ovlivnit.

Ve čtvrtek 4. května se sešla cca čtyřicítka starostů z Klatovska s radními Plzeňského kraje. Na setkání, které se
konalo v kulturním domě, dorazili také poslanci Miloslava Růtová a Karel Šidlo a senátor Jan Látka. Na úvod
všechny přítomné přivítal starosta Nýrska Miloslav Rubáš
a krátce představil naše město. Poté se slova ujal hejtman
Plzeňského kraje Josef Bernard, zmínil nejvýznamnější
výdaje z rozpočtu Plzeňského kraje, které jdou do oblasti
dopravy a zdravotnictví. Jednotliví členové Rady PK pak
představili svoje rezorty a důležité dotační tituly, které
mohou obce využívat. Poté následovaly konkrétní dotazy
starostů, které směřovaly především na Radu Plzeňského

Soňa Hladíková
místostarostka

Oslavy osvobození města Nýrska
V pátek 5. května 2017 se v dopoledních hodinách sešli
na náměstí občané Nýrska, aby si připomněli výročí osvobození města. Tradiční příjezd historických vozidel americké armády přivítali nejen kolemjdoucí, ale zároveň děti
z mateřských školek a obou základních škol. Pokládání
věnců s českou trikolórou probíhalo na náměstí u pamětní
desky, která je vzpomínkou na osvoboditele města z roku

1945. Tohoto úkolu se ujal starosta města Nýrska Miloslav Rubáš a místostarostka Soňa Hladíková. Oslavy dále
pokračovaly položením věnce na městském hřbitově
u památníku obětí fašismu. Akce se zúčastnil tajemník
města Nýrska Ladislav Janoušek spolu s pracovníkem
městského úřadu Antonínem Souškem.
(red)
Fotografie na str. 7
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Ve Waldmünchenu byla podepsána
dohoda o spolupráci v rámci protipožární
ochrany
V bavorském Waldmünchenu byla
v pondělí 15. května 2017 podepsána
Dohoda o poskytnutí pomoci a o spolupráci v rámci protipožární ochrany, která
je dalším krokem ke zvýšení bezpečnosti
obyvatel na obou stranách hranice. Po
několika letech a náročných jednáních se
obě strany dohodly na konečné podobě
dokumentu. Koncem ledna letošního
roku jej schválila Rada Plzeňského kraje
i zastupitelstvo. Dohoda se zaměřuje
především na případy, kdy požár nelze
zdolat nasazením vlastních sil a pro-

středků nebo existuje reálné nebezpečí
rozšíření požáru na území sousedního
státu.
Slavnostního podpisu této dohody se
zúčastnil hejtman Plzeňského kraje Josef
Bernard, zemský rada okresu Cham
a předseda krajského zemského sněmu
Horní Falce Franz Löffler, ředitel Hasičského záchranného sboru Plzeňského
kraje František Pavlas, vrchní požární
rada okresu Cham Michael Stahl a další
hosté.
Soňa Hladíková
místostarostka

Inzerce

Beseda se žáky ZŠ Školní
24. a 25. května 2017 navštívili žáci ZŠ Nýrsko, Školní ulice městský úřad. Prohlédli si
pracoviště vedení města. Následně proběhly
diskuze o současném a budoucím stavu města. Spousta žáků si jistě odnesla zajímavé
zážitky a také nové zkušenosti o vedení města a budoucích změnách našeho rodného místa.
(red.)

Zprávy z radnice
Zastupitelé na zasedání se starostou připomněli problémy
s dopravou v ulici Dvořákova a Smetanova. Firma Greiner zde přepravuje nákladní dopravou materiál, který by
se měl převážet po ulicích Komenského, Petra Bezruče
a po Nerudově ulici. Město bude opakovaně jednat s vedením firmy, aby se dodržovala doprava po sjednaných
ulicích. Již poškozené obrubníky v ulicích Dvořákova
a Smetanova budou opraveny po domluvě s vedením firmy na její náklady.
Dále by starosta rád informoval o odcizení balíků nové
trávy na koupališti, kterou někdo odcizil v noci ze dne
24. května na 25. května. Bylo ukradeno kolem 30 m2 trávy. Je smutné, že se mezi námi najdou občané, kteří musí
škodit i takovým způsobem.

Finanční úřad Klatovy provedl kontrolu dodržení pravidel
při čerpání dotace na zateplení budov ZŠ a MŠ Komenského ulice. Nebyly zjištěny žádné závady, které by vedly
k odvodu finančních prostředků zpět do státního rozpočtu.
Celá tato akce stála kolem 10 mil. Kč.
Město podalo žádost do firmy IROP za účelem získání
dotace na rekonstrukci hasičské zbrojnice. Z dotace by
měly být vystavěny malé garáže na dodávky, měla by proběhnout oprava celé budovy. Akce by měla být ukončena
do září 2018. Žádá se o dotaci ve výši 7 mil. Kč.
Další investiční akce, na které jsou podepsány smlouvy
o dílo a které proběhnou do konce roku:

parkoviště u čp. 721 a 722,

parkoviště u ZŠ Komenského,

oprava komunikace kolem čističky do Bystřice nad
Úhlavou.

(red.)

Uzávěrka příspěvků je 15. 6. 2017
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Otevření koupaliště
odpovídalo i stavební dokončení a předání díla.
S uvedeným termínem korespondovalo i provedení kolaudace, která proběhla dne 30. května.
„Proč tedy dojde k posunutí termínu slavnostního otevření?“
Vzhledem k abnormálně nepříznivému počasí rozhodl
investor, kterým je město Nýrsko, o další opodstatněné
investici. V celém areálu koupaliště bude položen travnatý koberec. K jeho bezproblémovému zakořenění jsou
zapotřebí cca 2 - 3 týdny. Dodavatel nám sdělil, že velká
zátěž v prvních dnech po pokládce může mít velmi negativní vliv na další růst trávy. Vzhledem k tomu, že celá
investice spolkne dalších 800 000 Kč, rozhodlo vedení
města o posunutí termínu.
„Teď snad poslední otázka. Proč takový luxus?“
K tomu je opět jednoduchá odpověď. Vy, kteří chodíte
kolem staveniště, vidíte, v jakém stavu je okolí obou bazénů. Letošní deštivé počasí se podepsalo na průběhu terénních úprav. Pokud bychom založili trávník klasickým
způsobem, tj. zasetím, vystavili bychom návštěvníky nepředstavitelným podmínkám. Ještě hůře by dopadla voda
v bazénech, technologie a celé zázemí. Vím to ze zkušenosti, protože na stavbě jsem prakticky denně.
Jsem přesvědčen o tom, že 14 denní posun zahájení provozu nikomu léto nezkazí a že koupáníchtiví spoluobčané
naše důvody posunutí zcela jistě pochopí.

Kolem nově rekonstruovaného koupaliště je mnoho otázek, které zajímají většinu místních občanů. Koho jiného
se tedy na pár otázek zeptat, než přímo starosty města
Nýrska.
„Kdy bude koupaliště otevřeno?“
Podle původního plánu mělo dojít ke slavnostnímu otevření koupaliště v pátek dne 2. června. Tomuto datu také

Ceník – koupaliště Nýrsko
Celodenní vstupné
1 dospělý

50,-

Děti nad 140 cm, studenti,
senioři, ZTP

35,-

Děti do 140 cm

zdarma

Rodinné
1 dospělý + 1 dítě

70,-

2 dospělí + 1 dítě

120,-

1 dospělý + 2 děti

105,-

2 dospělí + 2 děti

155,-

1 dospělý + 3 děti

140,-

2 dospělí + 3 děti

190,-

(red.), Miloslav Rubáš, starosta

Otevírací doba
Po

10.00 - 19.00

Čt

10.00 - 19.00

Út

10.00 - 19.00

Pá

10.00 - 19.00

ST

10.00 - 19.00

So, Ne 10.00 - 19.00

Otevírací doba bude závislá na počasí.

Zlevněné vstupné po 17 hod.
1 dospělý

35,-

Děti nad 140 cm, studenti,
senioři, ZTP

25,-

Děti do 140 cm

zdarma

Školy, školky

20,-/dítě
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ZE SVODKY MĚSTSKÉ POLICIE

Ze svodky Městské policie Nýrsko
Kam s ním?
Starý nábytek odložil místní pětadvacetiletý muž vedle
kontejnerů na směsný odpad v sídlišti. Svým jednáním je
podezřelý ze spáchání přestupku proti veřejnému pořádku, kterého se dopustí ten, kdo neoprávněně založí skládku nebo odkládá odpadky nebo odpady mimo vyhrazená
místa. Věc byla městskou policií postoupena do správního řízení. V případě prokázání viny za toto jednání hrozí
tučná pokuta. Na odkládání odpadu, který není určen do
sběrných nádob, nebo se do nich nevejde, slouží již několik let sběrný dvůr.

Klukovina, která něco stojí!
Hanlivé nápisy mířené proti konkrétním osobám se objevily na zdi autobusového nádraží. Jejich autory jsou dva
nezletilí žáci základní školy. Na krácení dlouhé chvíle při
čekání na autobus, který je po vyučování vozí do místa
bydliště v nedalekých vesnicích, si zvolili hodně nešťastnou zábavu. Rodiče obou chlapců budou muset sáhnout
do peněženek a uhradit náklady na vymalování.

Místo na poli skončil v příkopu
U dopravní nehody traktoru u Starého Lázu asistovala
městská policie v odpoledních hodinách 4. května. Převrácený vlek s hnojem zatarasil polovinu komunikace.
Strážníci usměrňovali provoz vozidel po dobu šetření
nehody Policií ČR a následně při odstraňování následků
dopravní nehody přivolanými hasiči
V neděli odpoledne má být klid!
S jarním oteplením se naplno rozjely práce na zahrádkách a zahradách. Upozorňujeme znovu všechny obyvatele, že Obecně závazná vyhláška obce č. 3/2015 omezuje používání hlučných strojů a zařízení v neděli odpoledne. Strážníci při svých pochůzkách již řešili několik případů porušení zmíněné vyhlášky. Zatím byly tyto případy řešeny domluvou. Nevystavujte se zbytečně nebezpečí finančního postihu.
Milan Kolář
Městská policie Nýrsko
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PŘEDSTAVUJEME

Představuje se Vám: OKULA Nýrsko, a. s.

Již několik měsíců Vám představujeme významné místní zaměstnavatele.
V tomto čísle se blíže podíváme na
akciovou společnost Okula Nýrsko.
Okula má kořeny již v letech 1895,
kdy byla bratry Ecksteiny, třemi
slavnými pražsko-vídeňskými optiky
a obchodníky, přesunuta výroba brýlové optiky a mechaniky z Vídně do
Nýrska. Po roce 1989 se stal generálním ředitelem český technik a konstruktér Ing. Zdeněk Velek, který
dokázal transformovat národní podnik jako akciovou společnost. Ing.
Velek během své dlouhé kariéry spolupracoval i s prof. Otto Wichterlem,
věhlasným českým vědcem, při zavádění celosvětově unikátního vynálezu měkkých kontaktních čoček do
výrobního procesu.
V roce 1999 firma začleňuje do svého výrobního portfolia automobilový
a elektrotechnický průmysl a stává se
tak významným dodavatelem nadnárodních společností. Dnes společnost
využívá jedinečné, dlouhotrvající
tradice a odborné kvalifikace svých
zaměstnanců. Řemeslo se zde předává z generace na generaci. Okula je
významným a stabilním evropským
výrobcem plastových technických
výlisků pro elektrotechnický, automobilový a farmaceutický průmysl.
V současné době je Okula neodmyslitelnou součástí našeho města
a v celém kraji snad nenalezneme
jediného člověka, který by ji neznal
alespoň z doslechu.
„Máte v současnosti dostatek zakázek?“
Ano, projektů je dostatek a naše kapacity jsou téměř naplněny.
Výrobní kapacity naší společnosti

dále rozšiřujeme pořízením nových
moderních vstřikovacích lisů.
Naši zákazníci kladně hodnotí zejména naše kompetence ohledně vstřikování plastů a naši schopnost nabídnout lisování, lakování a montáž
plastů „pod jednou střechou“.
„Kolik zaměstnáváte lidí a kolik
z nich je z Nýrska?“
V Okule nyní pracuje kolem 290 pracovníků, z nichž je naprostá většina
z Nýrska a blízkých obcí.
„Uvažujete o propouštění, nebo
spíše máte zájem o více zaměstnanců?“
Potřeba kvalitních pracovníků v naší
firmě neustále roste. O propouštění
nemůže být řeči.
Nové projekty pro renomované zákazníky si žádají stále kvalitnější
pracovní sílu.
„Jaké vzdělání, v jakých oborech
potřebuje člověk, aby se mohl
ucházet o práci ve Vaší společnosti?“
Průběžně hledáme nové pracovnice
a pracovníky zejména na pozici
„operátor výroby“ a pak např. zkušené techniky se znalostí vstřikovacích
nástrojů, elektrikáře a seřizovače lisů.
Požadované vzdělání, kvalifikaci
a praxi uvádíme u hledaných profesí
na našich webových stránkách
www.okula.cz
„Jak dáváte ve známost, že hledáte
nové pracovní síly?“
Inzerujeme
na
Úřadu
práce
v Klatovech a na serverech specializovaných pro vyhledávání pracovníků. U některých profesí spolupracujeme s personálními agenturami. Významnou podporou při vyhledávání
nových kvalitních pracovníků jsou
ale také naši spolupracovníci, kteří
doporučují své rodinné příslušníky
a známé s vhodnou kvalifikací pro
danou pracovní pozici.
„Co byste rád našim čtenářům
sdělil na závěr?“
Chtěl bych připomenout, že naše firma patří k významným zaměstnava5

telům klatovského regionu. Neustálý
rozvoj naší firmy je zřejmý z hospodářských výsledků a ze zlepšujícího
se pracovního prostředí.
Jsme hrdi na realizované investice do
nových výrobních prostor, moderních technologií - lisů a lakoven, které od roku 1999 dosáhly částky téměř
1 miliardy Kč. Klademe důraz na
snižování ekologické zátěže, přičemž
část investic směřovala do nové kotelny a spalovny splňující nejpřísnější limity.
V letošním roce proběhne rekonstrukce nejen některých původních
továrních hal, ale i vstupu do firmy,
což zlepší celkový vzhled města.
Veškeré rekonstrukce budov budeme
provádět s ohledem na zachování
jejich historického vzhledu, protože
chceme zdůraznit historii místa. Také
budeme realizovat rozšíření a modernizaci parkovacích ploch u našeho
areálu pro naše dojíždějící spolupracovníky.
Samozřejmostí je, že podporujeme
a sponzorujeme regionální sportovní
a společenské organizace, kulturní
akce - vše s důrazem na zkvalitnění
volnočasových aktivit dětí a mládeže.
Rozhovor pro naše noviny nám poskytl pan Mgr. Libor Duchek, ředitel
zdrojů, kterému tímto mnohokrát
děkujeme.
Rostislav Lussier

AKCE VE FOTOGRAFIÍCH

Noc s Andersenem 31. 3. 2017

Oslavy osvobození města Nýrska

Demolice střediska
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Pálení čarodějnic
V neděli 30. dubna 2017 se v Nýrsku uskutečnil slet čarodějnic z blízkého okolí. Nejenže přiletěly staré čarodějnice, ale našly se mezi nimi i malé.
Slet byl na náměstí u postavené máje, chvíli se počkalo a
následně se přelétalo do „Areálu pod sjezdovkou“, kde
byly připravené hry a zábava pro děti. Jako každý rok se
konalo pálení čarodějnice na připravené hranici .
Pak se děti mohly pustit do plnění soutěží, aby si mohly
vysoutěžit poklad, který na ně čekal. Letos se vše točilo

kolem kouzelníka Harryho Pottera, proto si děti mohly
vyzkoušet zasadit mandragoru, vyrobit si své vlastní koště
a hůlku, musely se naučit jedno kouzlo, díky kterému pak
odemkly pec, ve které byl poklad. Letošní novinkou byl
fotokoutek, kde děti získaly pamětní list se svou fotografií
u perníkové chaloupky.
Byla vybrána nejhezčí čarodějnice a čaroděj, vybíralo se
z dětí, ale porota nezapomněla odměnit ani nejhezčí čarodějnici z řad dospělých.
(red.)

Výstup na Hraničář

V rámci oslav města Nýrska se uskutečnil 7. května jarní
výstup na Hraničář. Turisté i neturisté se scházeli od půl
deváté u kulturního domu. Zde obdrželi mapičku
s popisem trasy. Podle svých schopností vyráželi za pěkného počasí vstříc šumavským kopcům. Trasa byla značena modrými fáborky, z větší části kopírovala modrou turistickou značku.
Nejnáročnější částí byl výstup na Suchý kámen. Cesta dál
byla již mírnější, pokračovala kolem jelení farmy a poté
už čekal účastníky jen krátký závěr lesem na samotný vr-

chol, kde byli všichni odměněni pamětní medailí a malým
občerstvením.
Počasí přálo po celou dobu výstupu, a tak všem byl odměnou krásný výhled do dalekého okolí. Přestože byl teprve
začátek turistické sezóny, sešlo se přes 30 výletníků, jejichž věk se pohyboval od 4 do 80 let. Výletu se zúčastnilo také jedno miminko v šátku a jedno ještě nenarozené a
několik psích přátel.
Velice nás potěšilo množství aktivních nýrských občanů
a doufáme, že se společně zase brzy někam vydáme.
KČT a Informační centrum Nýrsko
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 6. dubna 2017

Viktorie Křížová

Karin Kopečná

Viola Vyskotová

Adéla Meszárošová

MĚSTSKÁ KNIHOVNA NÝRSKO

PROVOZNÍ DOBA
OD 3. ČERVENCE DO 1. ZÁŘÍ 2017

Po 9 - 12

13 - 16

Út 9 - 12

13 - 16

St

9 - 12

13 - 16

Čt 9 - 12

13 - 16

Pá
Vojtěch Marek
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Zavřeno

ŠKOLY, ŠKOLKY

Soutěž ve čtení
V úterý 9. května se v Městské knihovně v Nýrsku sešlo
třicet osm malých čtenářů z nýrských a okolních základních škol, aby mezi sebou porovnali čtenářské síly a umění. Uskutečnil se totiž jedenáctý ročník Soutěže ve čtení.
Pro soutěžící byly připraveny neznámé texty z knih českých autorů - Petry Braunové, Ivony Březinové a Jana
Lebedy. Čtenářské dovednosti ohodnotila nezávislá
tříčlenná porota. A jaké byly výsledky?
Kategorie 1. ročník:
ZŠ Nýrsko, Školní ul.
1. místo Tereza Bušková
2. místo Vanesa Kalužíková
ZŠ Nýrsko, Školní ul.
ZŠ Strážov
3. místo Patrik Svítil

Kategorie 2. ročník:
1. místo Tomáš Valenta
2. místo Jakub Svoboda
3. místo Jan Machalík
Kategorie 3. ročník:
1. místo Zdeněk Matásek
2. místo Eliška Burianová
3. místo Anna Lučanová

Středeční 17. květen patřil v Městské knihovně Klatovy
šikovným čtenářům, kteří postoupili z místních kol Soutěže ve čtení. Všichni žáci předvedli velice vyrovnané čtenářské výkony a rozhodování o konečném pořadí bylo
nadmíru obtížné.
Kategorie 2. ročník:
1. místo Magdalena Cariková ZŠ Klatovy, Plánická
2. místo Michaela Bošková
ZŠ Klatovy, Tolstého
3. místo David Pašek
ZŠ Klatovy, Čapkova

Kategorie 3. ročník:
1. místo Zdeněk Matásek
ZŠ Strážov
2. místo Eliška Burianová
ZŠ Strážov
3. místo Kristýna Hozmanová ZŠ Klatovy, Plánická
Zvláštní cenu poroty obdržela Anna Lučanová ze ZŠ Železná Ruda.
Za rok se těšíme opět na viděnou.

ZŠ Nýrsko, Školní ul.
ZŠ Nýrsko, Komenského
ZŠ Nýrsko, Komenského
ZŠ Strážov
ZŠ Strážov
ZŠ Železná Ruda

Jarmila Poupová
Měk Nýrsko
9

ŠKOLY, ŠKOLKY
Již po třetí se žáci 7. - 9. tříd naší školy
vydali na cestu za historií a krásami Velké Británie. Program byl bohatý a zážitků spousta. A co se účastníkům zájezdu
vybaví, když se řekne Anglie?

Soutěž základních uměleckých škol
V letošním školním roce vyhlásilo MŠMT pro základní
umělecké školy opět po třech letech soutěž ve hře na klavír a kytaru. Tato soutěž probíhá na několika
úrovních - okresní, krajské a ústřední. Žáci ZUŠ Nýrsko
dosáhli v tomto soutěžním klání významných úspěchů.
V okresním kole ve hře na klavír obsadil Kryštof Matějíček 1. místo s postupem do krajského kola, Zuzana Kulhánková 2. místo a ve hře na kytaru Sarah Wnendt

1. místo. Kryštof Matějíček v krajském kole v Plzni vybojoval 1. místo a postoupil do ústředního kola, které se konalo na konci dubna v ZUŠ Taussigova v Praze. Kryštof
Matějíček obsadil v konkurenci patnácti mladých klavíristů ve věku 12 let vynikající druhé místo.
Jménem školy děkuji všem učitelům a soutěžícím za reprezentaci školy, zvláště K. Matějíčkovi a p. učitelce
A. Vackové za vzornou přípravu.
Luboš Vacek, ředitel školy
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ŠKOLY, ŠKOLKY

Nahlédnutí do Duhové školky
Příchod jara a čekání na teplé dny jsme si u nás ve školce
zkrátili pořádáním rozmanitých akcí, které přinesly dětem
nejen spoustu zábavy, ale i nové poznatky.
„Hasičský poplach!“
Jedno dubnové páteční dopoledne hasičská zbrojnice opět
uvítala třídu Berušek, Včelek, Motýlků a Koťat. Poutavě
byla dětem vysvětlena práce našich dobrovolných hasičů,
kde všude zasahují a pomáhají, jak taková „akce“ vypadá
očima hasiče, co pro ni musí vše udělat a znát. Velkou
odezvu měla ukázka hasičské výzbroje, všelijakého nářadí, náčiní, dopravních prostředků, vyzkoušení si helem či
posezení v hasičském autě. Je zajímavé, že řada dětí chce
být po této návštěvě hasičem. Tímto děkujeme SDH Nýrsko za každoroční spolupráci při této akci.

nadšené. Smutné bylo uvědomění si, že na tak malé ploše
se našlo tolik odpadu a ten uklízí naši nejmenší!
„Liška v Duhové školce“
Do Duhové mateřské školy zavítala liška, samozřejmě
v podobě interaktivního výukového programu vedeného
odborníkem – myslivcem. Ten dětem přiblížil život jedné
z našich nejrozšířenějších šelem: kde žije, co dokáže ulovit, proč je oproti zažitým představám užitečná a jak je to
s jejím vztahem k člověku a člověka k ní. Lektor přijel
s liškou Miou, která po rozkoukání volně pobíhala mezi
dětmi a mapovala terén. Během programu probíhala diskuze s dětmi, které se mohly zeptat na vše, co je zajímalo,
a liščátko si v závěru i pohladit.

„Den Země“
Ke Dni Země se třída Včelek zúčastnila celorepublikové
akce „Ukliďme svět, ukliďme Česko“. Této činnosti předcházelo několikaměsíční seznamování dětí s přírodou,
proč ji chránit, co nám dává, co jí dává člověk, co do přírody nepatří, proč se třídí odpad a další. Po společném
vymýšlení pravidel bezpečnosti při sběru odpadu se Včeličky vydaly na „lov“. Sbíral se plast a papír. Děti byly
opravdu pilné jako včelky a během chvilky naplnily připravené pytle. Bylo úžasné pozorovat, jak se baví a jsou

„ Čarodějné rejdění“
Poslední týden v dubnu se v Duhové školce nesl ve znamení čarodějnic. V pátek 28. 4. se ve třídě Koťat konal
velký čarodějnický slet. Děti oblečené do nápaditých kostýmů zažily dopoledne plné originálních soutěží, překvapivých kouzel a legrace. Zlatým hřebem bylo spálení velké čarodějnice, kterou děti s p. učitelkami společně vyrobily.
Děkujeme rodičům za skvělou spolupráci a těšíme se na
příští čarodějnické setkání.
Ve středu 3. 5. proběhl Den otevřených dveří a zápis nových dětí do školky. Rodiče společně se svými ratolestmi
měli možnost navštívit jednotlivé třídy, pohrát si
s kamarády, popovídat s p. učitelkami a zjistit tak vše potřebné o již zmíněných a mnoha dalších aktivitách naší
MŠ.
Zdeňka Kiewegová,
Petra Šlehoferová
Miroslava Irlbeková
učitelky
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DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE

Mistrovství ČR v mažoretkovém sportu
Dozněly poslední tóny české hymny a bylo oficiálně zahájeno Mistrovství České republiky ,,B" v mažoretkovém
sportu, které se konalo 30. dubna až 1. května 2017
v Opavě. Na MČR se naše skupina probojovala v letošním roce poprvé, a to v kategorii seniorek velkých formací, dua-tria a v kategorii juniorek dua-tria . Byla to pro nás
velmi cenná zkušenost, ale také náš první velký úspěch.
Soutěžily jsme v kategorii baton seniors, kde jsme při velké konkurenci vybojovaly krásné sedmé místo a díky dostatečnému počtu bodů jsme se kvalifikovaly i na mis-

trovství ČR ,,A", a to jak se skupinou seniorek, tak i s pochodovým defilé skupiny juniorek. Toto mistrovství se
bude konat 28. května 2017 v Karviné. Víme, že se setkáme s velkou konkurencí, ale i přesto doufáme,
že podáme výkon srovnatelný s ,,áčkovými" týmy a že
budeme reprezentovat naši skupinu a město Nýrsko se ctí.
Chtěla bych za nás všechny poděkovat naší trenérce Evě
Koryťákové, která nás výborně připravila a bez které bychom takovýchto úspěchů nikdy nedosahovaly. Rovněž
bych chtěla poděkovat vedení města, které akci podpořilo.
Eva Fialová
mažoretka

V září 2016 za mnou přišli rodiče mažoretek, že by chtěli
také „přivonět“ k mažoretkovému sportu v podobě tance
s pom-pony. Slovo dalo slovo a vznikla skupina Grandů
z Nýrska. Po půlročním pravidelném trénování se Grandi
rozhodli zúčastnit se své první soutěže ve Stochově. Zde
se kvalifikovali na MČR do Náchoda, které se konalo
13. května 2017. Jeli sem s ohromným odhodláním, které
se odrazilo i v jejich výkonu. Nebyla to žádná ostuda.
Získali takové bodové ohodnocení, že postoupili na MS
do Prahy.

V době, kdy seniorky reprezentovaly město Nýrsko na
MČR v Opavě, minikadetky, kadetky a juniorky bojovaly
o medailové pozice na soutěži v Praze, kam se vydaly tradičně již počtvrté. Celá výprava si odvezla krásné medaile,
chodovské koláče jako odměnu za jejich výkony, ale také
spoustu zážitků, zkušeností a motivace.
Text: Eva Koryťáková
Foto: Hana Kotrchová
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Přehlídka činnosti DDM
4. května 2017 proběhl v DDM den, kdy všechny děti
mohly ukázat, co se během roku na kroužcích naučily.
Tradiční přehlídka DDM slouží nám všem, abychom se

ohlédli za uplynulým obdobím. Budeme se těšit na setkání
s novými dětmi v následujícím školním roce.
Text: Pavlína Karlovská, foto: Hana Kotrchová

ZAJÍMAVOSTI

Když parfém, tak Amouage, dámy!
pecky. V běhu času, asi v 19. století, se v top části usadila
i značka Amouage. V Čechách se nedá koupit. Prodává se
pouze parfémová voda, asi tak za 7000 Kč. Špičkový
Amouage stojí v Paříži totéž, ale v eurech. V lahvičce je
ho asi 22 ml. Zlato je proti tomu tedy celkem láce. Co je
na tomto parfému tak ukrutně drahé? Jedna ze složek, ambra. Vylučuje se v žaludku velryby, a protože je na omezování lovu těchto živočichů velký tlak, suroviny je málo.
Běžnější parfémy používají ambru syntetickou, ale to není
tak docela ano. Přírodní ambra vůni fixuje a parfém dlouho voní. Milé dámy, ocitnete-li se v Paříži, navštivte
Grand musée du parfum. Adresa? Rue Faubourg Saint
Honoré 73. Zůstanete paf.
Jednou jsem byl v Paříži se Švestkou. Jeho žena musela
po jakési operaci zůstat doma a Švestka slíbil, že jí jako
bolestné přiveze parfém za 1000 frantíků. Tenkrát to byly
na Čecha docela velký many. Parfém koupil a uložil do
batohu, ale asi blbě. Když u autobusu s báglem bouchl
o zem, dlažba zavoněla. Bylo zle. Švestka až do Plzně
nepromluvil ani slovo. Bez vědomí parťáka jsem zavolal
jeho ženě a vyložil jí, co se stalo. Švestková byla formát.
Měla hlavně radost, že se Švestka vrací ze světa celej
a že ho Bunda nestačil zkazit. V Plzni Švestková čekala
u autobusu, mužíčkovi dala hubana, vzala pod křídlo
a odvedla spokojeně domů. Doma to vyřešila geniálně.
Voňavý žebradlo si dala do skříně. Holt dáma každým
coulem.
Vojtěch Bunda

Bůh stvořil ženu, to ví
dneska každej trouba.
Jak to bylo dál, zas tolik lidí neví. Stvořitel
si svůj výrobek pečlivě
prohlédl,
taky očuchal a zjistil,
že Evě něco chybí. Zamyslel se a stvořil parfém. Teď zas trochu
vážně. Parfémy začali
používat Řekové ve
svých
chrámech
v podobě vonného dýmu, kterým procházeli.
Řecky se to řekne per
fume a název byl na
světě. Arabové přivedli výrobu již tekutých parfémů
k dokonalosti. Do Evropy je svým manželkám, milenkám, ale také šlapkám přivezli křižáci. Výrobu v křesťanském světě zmákli hlavně Italové. Parfém
a jed, to byla doména špičkových italských chemiků. Do
Francie si tuhle partu vzala s sebou Kateřina Medicejská,
když se do země lilií jela provdat. Katuška záhy zjistila,
že královský dvůr, včetně krále, zrovna nevoní. Voda byla
považována za ďábelského bacilonosiče a s mytím se to
moc nepřehánělo. Výroba vůní se proto rozjela na plný
13

ZAJÍMAVOSTI

Skutečná královna Černého jezera
Jedna z mnoha pověstí
o Černém jezeře vypráví
o Jezerní královně, která
žije v jeho vodách a za
svítání se projíždí ve zlatém kočáře po vodní hladině. Nikdo ji však nespatřil. Pokud by se to
někomu povedlo, odveze
ho kočárem ke dnu jezera
a stává se jejím sloužícím. Hlídá tam navždy
její poklady. Do dnešní
doby však zůstalo jenom
u pověsti. Pověstí však
není to, že Černé jezero
ukrývá jeden velmi vzácný poklad - a tou je šídlatka jezerní. Jedná se o vodní plavuň, která se běžně vyskytuje v severských jezerech Evropy. Do střední Evropy se rozšířila díky ochlazení během posledního zalednění a dnes zde přežívá jen v několika horských jezerech. V České republice se šídlatka jezerní nachází pouze v Černém jezeře. Je chráněným, kriticky ohroženým druhem. Poprvé na ni upozornil v roce
1816 I. F.Tausch. Roste zde v hloubce od jednoho metru
do čtyř metrů. Populaci tvoří necelé čtyři tisíce dospělých
rostlin. Jen několik jedinců je mladých. Obnova populace
je dlouhodobě pozastavena, reprodukce probíhá pouze do
stádia klíčních rostlin, které ale nepřežívají v důsledku
toxických koncetrací hliníku. Dospělé rostliny toxicita
nepostihuje a nevykazují žádné známky oslabení. Šídlatka
má tuhé, křehké listy, které na rostlině zůstávají po dobu
2-3 let. Dorůstají délky 5-15 cm a následně průběžně
odumírají. Rozmnožuje se výhradně pomocí samičích
makrospor a samčích mikrospor (výtrusů). Klíčí po dobu
jednoho roku. Dospělým jedincům zimní vymrzání nehrozí. Zimní období využívá k synchronizaci vzcházení klíčních rostlin. Klíčení spouští teplota vody nejméně 12°C.
Přežila okyselení jezera, které působením kyselých dešťů
je silně kyselé. Jezerní voda obsahuje vysoké koncentrace
iontového hliníku a to způsobilo i vyhynutí ryb v Černém
jezeře. Živiny šídlatka přijímá ze sedimentu a ne z jezerní
vody. A jak tedy šídlatka přežila okyselení jezera? Toxický iontový hliník je pouze v tenké svrchní vrstvě
(1-2 cm), zatímco hlubší horizonty mají střední pH a hliník vázaný ve sloučeninách je netoxický. Kořeny šídlatky
jsou hluboko v sedimentu, a proto by neměly v okyseleném jezeru strádat. Jaká je tedy skutečnost? Šídlatka přežila dlouhé období silného okyselení jezerní vody, ale
přestala se rozmnožovat. V populaci se vyskytovaly zdravé dospělé rostliny, ale chyběla mladá generace. Příčinou
přetrvávajícího neúspěchu rozmnožování šídlatky jezerní

je velmi dlouhé klíčení - kořínky klíčních rostlin jsou
vždy vystaveny extrémním zimním koncetracím hliníku
v jezerní vodě prosakující do svrchní vrstvy sedimentu.
Přestože kvalita vody bude pro klíčení příznivá po zbytek
roku, zimní úhyn nového potomstva nadále blokuje reprodukci šídlatky. Délku života této rostlinky neznáme, měly
by být nejméně padesátileté. Reprodukce by mohla začít
v následující jedné až dvou dekádách. Sčítání šídlatek
probíhá v červnu a červenci. Jeden malý úspěch tu však
je. Od roku 2004 přežilo do dospělosti 17 „statečných“
klíčních rostlin. Je to však hodně málo oproti tomu, že se
50 let nerozmnožuje. A toto vše zde napsané zjistila a zná
ta pravá královna jezera. Je jí Martina Čtvrtlíková, pracovnice Hydrobiologického ústavu Akademie věd v Českých Budějovicích. Od roku 2004 se každým rokem několikrát ponořuje do vod Černého jezera a sčítá rostliny
šídlatky, měří, fotí a provádí další nezbytné rozbory.
Mnohdy sedí na hrázi jezera a pod mikroskopem zkoumá
vše potřebné, co by značilo zlepšení stavu šídlatky. Pokud
zavítáte k Černému jezeru a na hrázi by stálo auto s označením Hydrobiologického ústavu a na hladině viděli bublinky, tak je již Martina ve vodě. Na zádech má kyslíkovou bombu, na levé ruce přístroje a na pravé noze nad
kotníkem zasunutý nůž (co kdyby). Dříve sem jezdili 3-4
pracovníci, dnes to vše zůstává většinou na nekorunované
královně jezera - Martině. Podaří-li se vám ji spatřit, tak
si to považujte, ne vždy máte možnost vidět „Královnu
Černého jezera“. (Ta vás pod hladinu určitě nestáhne).
Pro nás je signálem, že pokud je v jezeře, je tam i šídlatka. A platí to i opačně. Pověstí jsme začali a pohádkovým
přáním končíme: „Kéž by se hliník z jezera odstěhoval do
Humpolce!“ (Tam jezero nemají). A co bude příště?
Opustíme jezerní vody a budeme se toulat po hranici Šumavy. To je také hodně zajímavé. Těšte se.

Václav Vetýška
(odborný text + foto šídlatky: Martina Čtvrtlíková)
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Nýrsko jubilejní
dečka, a budou si moci snímky od nás vzít. Mimo tyto
akce bude dál pokračovat program „Rok Maxe Reisera“,
který odstartoval v neděli 14. 5. komentovanou prohlídkou židovského hřbitova v Nýrsku. K našemu překvapení
se sešlo více než sedmdesát lidí. 11. 6. bude v Café Oliver
za řekou od 18.00 hod. čtení z prací Maxe Reisera. Tam si
proškolíme ostrovtip, protože na programu budou mimo
jiné i jeho hádanky pro školu a dům. 18. 6. od 15.00 hod
budeme pokračovat procházkou židovským Nýrskem. Připomeneme si, kde stály domy obydlené členy židovské
komunity a jaký byl jejich osud po druhé světové válce.
Ale nejvíce se těšíme na hlavní dny oslav výročí založení
našeho města.
Tak co, zdá se, že aktivit bude dost a dost, nemyslíte?

Představit zájemcům na jedné výstavě 690 roků trvání
města je vlastně nesplnitelný úkol. Informací je tolik, že
by se snad vešly do několika knih, ale to bychom museli
vynechat popis doby předcházející vzniku města. I ta je
velmi důležitá, neboť formovala jeho podobu.
Kdysi jsem si povídal s jedním archeologem o počátcích
osídlení v tomto prostoru a on mi řekl, že máme dávat
pozor na „zelené žížaly“, čímž myslel bronzové jehlice,
ozdoby nebo vůbec výskyt bronzového materiálu, jehož
nález by posunul povědomí o historii místa o kus hlouběji
do historie. To ovšem znamená, aby všímavých lidí bylo
co nejvíce, aby dali pozor i třeba jen při obyčejném okopávání zahrádky nebo sázení stromku. Prostor nejčasněji
obývané části města kolem kostela sv. Tomáše je sice celý
zastavěn, ale to neznamená, že se nějaký nález nemůže
objevit. No vidíte, a to jsme „jen“ o tisíc let zpět. A co
teprve období prehistorie, kdy zcela určitě bylo toto místo
osídleno. Naznačuje to nález pazourku v blízkosti autokempu. A tyto doklady shromáždit na jedno místo
v nějakém čase? Nadlidský úkol! Přesto se o to pokusíme,
i když už předem víme, že bude mnoho připomínek
k tomu, co schází. Máme připraveno několik naprostých
novinek, jako je nejstarší dosud nalezený snímek města
z roku 1883, archeologické nálezy z Bystřice i hradu Pajrek, unikátní předměty, na nichž uvidíte jméno města,
i úsměvné střípky třeba z historie nýrských škol nebo unikátní audiozáznamy, které sedmdesát let nikdo neslyšel.
Abychom tento úkol lépe obsáhli, připravujeme ještě několik doplňujících akcí. 15. 6. to bude především promítání filmových záznamů z města a okolí, které jsme získali
z Krátkého filmu Praha, a. s. nebo od amatérských filmařů, pana Lišky a pana Marka. Ty se pochopitelně nejdříve
musely nechat zdigitalizovat, a pokud to šlo, i vyčistit. Na
závěr měsíce, 29. června, chystáme další zajímavou akci promítání snímků, které jsme za léta působení shromáždili
v muzeu a na kterých mnozí poznají svou babičku či dě-

Karel Velkoborský

POZVÁNKY

Aktivní soboty v Dobré Vodě
Spolek Šumavské cesty, z. s. zve opět všechny na dvě
prázdninové „Aktivní soboty“ do Dobré Vody u Hartmanic. Každou poslední sobotu obou prázdninových měsíců
si budete moci od 14:00 hodin vyzkoušet svoji dovednost
před Domem sv. Vintíře.
Naplánujte si v těchto dnech výlet do Dobré Vody!
První sobota, 29. července 2017, je zaměřena na šikovné
ruce – např. pomocí bramborových razítek si vytvoříte
vlastní balicí papír, vyrobíte si vánoční ozdoby ze zbytků

látek nebo šperky z těstovin (a mnoho dalšího). Nebude
chybět ani akční zatloukání hřebíků. Všechny výrobky si
samozřejmě budete moci odnést domů.
O druhé sobotě, 26. srpna 2017, vás čekají hry, kvízy a
další zajímavé činnosti pro všechny věkové kategorie –
např. závody na trojlyžích nebo míčky ve žlabu.
KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ!
Jana Kolářová
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Sbor dobrovolných hasičů v Nýrsku
Vás zve v rámci oslav 690 let od první písemné
zmínky o městě Nýrsku
na prohlídku hasičské zbrojnice
v sobotu 24. června od 10.00 do 14.00 hodin.
UPOZORNĚNÍ!
Vážení přátelé,
v sobotu 24. června bude v rámci oslav výročí našeho města uzavřeno náměstí pro průjezd
automobilové dopravy. Vzhledem k doprovodnému programu, který bude probíhat po celé
ploše náměstí, žádáme řidiče, aby ponechali na sobotu 24. 6. volné parkoviště na náměstí.
Parkování bude umožněno vedle prodejny Barvy - laky Milano.
Pro příjezd účinkujících bude vyhrazena nezbytně nutná část parkoviště v Rybářské ulici.
Žádáme Vás, abyste tento prostor taktéž ponechali prázdný. Děkujeme.
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3. 6. a 4. 6.
od 9.00

ZLATÁ UDICE
rybářská soutěž pro děti na rybníkách a v APS

3. 6. od 14.00

DĚTSKÝ DEN SE ZDRAVOU 5
pořádá DDM

9. 6. od 16.30

NETRADIČNÍ ČTENÍ
čtení pro děti, pořádá MěK
kde: Galanterie Katka Brotánková

10. 6. od 11.00

HRAVÝ DEN ZDRAVÍ
den pro zdraví firmy Greiner v APS

10. 6.

CHAI
rocková zábava v LD

11. 6. od 18.00

ČTENÍ Z PRACÍ MAXE REISERA
pořádá MKH v Oliver Café

15. 6. od 18.00

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

16. 6. od 16.00

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ KOUPALIŠTĚ
doprovodný program

17. 6. od 20.00

UKRADENÝ VJECY
rocková zábava v Bystřickém parku

18. 6. od 15.00

PROCHÁZKA ŽIDOVSKÝM NÝRSKEM
sraz na náměstí
18
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18. 6. od 14.00

AŤ ŽIJÍ DUCHOVÉ!
vystoupení divadla Klenová v LD

23. 6. od 18.00

ŽIVÉ OBRAZY
vyprávění o historii města spojené s divadelními skeči na náměstí

23. 6. od 20.00

ZRCADLA
koncert folkrockové kapely na náměstí

24. 6. od 12.30

OSLAVY VÝROČÍ 690 LET OD PRVNÍ PÍSEMNÉ ZMÍNKY
O MĚSTĚ NÝRSKU
program na náměstí

25. 6. od 14.00

OSLAVY VÝROČÍ 690 LET OD PRVNÍ PÍSEMNÉ ZMÍNKY
O MĚSTĚ NÝRSKU
program v LD a APS

28. 6. a 29. 6.

ELIŠKA ZE MLEJNA PODRUHÉ
vystoupení dětského ochotnického spolku Nýrsko v LD

29. 6. od 18.00

„LIDÉ - KDO POZNÁ RODIČE, SOUSEDY, PRARODIČE…“
promítání archivních fotografií v MěK/MKH

SLAVNOSTI VÍNA
1. 7. 2017
od 13.00 hodin
Areál pod sjezdovkou Nýrsko
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INZERCE

VYDAVATEL: Město Nýrsko
Náměstí 122, 340 22 Nýrsko

NÝRSKÉ NOVINY - 44. ročník

UZÁVĚRKA :
Dvojčíslo Nýrských novin
v pondělí 3. července 2017.

IČ: 00255921
Vychází 11 x ročně

vyjde

Uzávěrka příjmu příspěvků
od dopisovatelů je ve čtvrtek
15. června 2017.

Registrace: MK ČR E 19658
Tisk: Město Nýrsko

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.

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