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Domov Bystřice 11. dubna 2018 představil nové prostory
Přístavba,
stavební
úpravy bezbariérového
oddělení
byla zahájena v březnu
2017, během
10 měsíců
byla rekonstrukce
a
inovace
bezbariérového oddělení dokončena. Touto stavební úpravou došlo ke zkvalitnění vnitřního zázemí jak pro uživatele, tak pro zaměstnance. Navrhovaný záměr zlepšil především ubytovací prostory, bezbariérový přístup klientů a
sociální zázemí z hlediska norem, čímž se domov přiblíží
vysokým požadavkům na standardy kvality sociálních
služeb.
Celková hodnota investice dosáhla 6,8 mil. korun a byla
financována celá z fondu majetku organizace. Stavbu zrealizovala firma LS s. r. o. Nýrsko. Novinkou je i speciální
relaxační místnost „Snoezelen“. Jedná se o multisenzorickou místnost, která je bezbariérová, izolována od rušivých vlivů okolí s variabilním vybavením s vodním lůžkem, zrcadly, prostředky pro docílení různých světelných
i zvukových efektů (optická vlákna, sloupcový vodní válec, reflektor, hvězdné nebe…). Principem je vytvoření

bezpečného stimulujícího prostředí, které nabízí příjemnou atmosféru a smyslové podněty. Prostředí plní funkci
relaxační (cílem je celkové uvolnění navozené teplem,
vůní, hudbou, tlumeným osvětlením ad.), poznávací
(klientům umožňuje např. přemisťovat se, lézt, houpat se,
schovávat se, objevovat ) i interakční.
Naším dlouhodobým záměrem je zvyšovat kvalitu poskytovaných služeb. Z původních dvou sedmilůžkových pokojů a základního zázemí vzniklo šest dvou a třílůžkových pokojů, nová společenská místnost s přístupem
k WiFi, venkovní atrium. Vylepšení se dočkalo i sociální
zázemí, přibylo sprchové lůžko a WC pro imobilní klienty. Důležitou součástí rekonstrukce byla i instalace závěsného systému, který pomáhá dopravovat imobilní klienty
po oddělení, což přineslo zlepšení komfortu pro všechny.
Na závěr bych ráda poděkovala všem, kteří se jakýmkoliv
způsobem a jakoukoliv měrou podíleli na tom, že jsme se
tady mohli sejít a podívat se společně na další část opravené budovy Domova v Bystřici. Těm, kteří budou toto
zařízení užívat, přeji, aby byl pro ně opravdovým domovem. Aby zde našli přátelské prostředí a aby i ti, kteří se
o ně budou starat, se jim ho snažili vytvořit. Poděkování
patří za spolupráci zřizovateli Plzeňskému kraji, Krajskému úřadu Plzeňského kraje, Městu Nýrsku, sponzorům,
dobrovolníkům, dodavatelům, přátelům, organizacím, zaměstnancům domova a všem lidem ochotným nám pomoci naše vize a přání uskutečňovat.
Text + foto: Kateřina Šimková

Necháme si znovu rozkopat Nýrsko?
Společnost T - Mobile Czech republic a.s. oslovila Město
Nýrsko se žádostí o vybudování sítě vysokorychlostního
připojení. Vzhledem k tomu, že je město od roku 2011
vlastníkem optické datové sítě, kterou vybudovala firma
SUPTEL a.s. a nyní ji provozuje firma Lidos Klatovy,
s.r.o., dalo jednoznačně odmítavé stanovisko společnosti

T - Mobile. Přesto tato společnost nechala připravit projektovou dokumentaci, kde jsou optické trasy vedeny převážně v nově vybudovaných chodnících, komunikacích
a zelených plochách v rýze 50 - 120 cm. Pro trvalý zájem
společnosti T - Mobile bude záležitost dále projednána na
poradě zastupitelstva města.
Blanka Kinská, tajemnice

Aktuality z radnice

Může město pomoci bezdomovci?
Lidé bez domova jsou lidé,
kteří se z různých příčin ocitli
na ulici a nejsou schopni tuto
situaci sami řešit. Zdržují se
hlavně ve velkých městech,
kde mají více možností, ale je
možné je potkat i v malém
městě jako je Nýrsko. Tito lidé
se na ulici dostali díky ztrátě
zaměstnání, neochoty pracovat, zadlužení, psychiatrickou
nemocí, za kterou se dá považovat i alkoholismus a toxikomanie. Jedná se většinou
o jednotlivce. Tyto příčiny
jsou často propojené a brání
jim vrátit se k normálnímu
životu. Přesto existuje možnost návratu do běžného života, musí však přijmout nabízenou pomocnou ruku, která jim
pomůže zvednout se ze dna.
Jistě jste zaregistrovali pohyb
pana Milan Ú., který v našem
městě tráví několik měsíců
v roztrhaných šatech, bez domova a ve špatných hygienických podmínkách.

V posledních dnech se navíc
objevuje v blízkosti školských
zařízení a v místech, která navštěvují zejména děti školou
povinné. To ve mně vyvolává
značné obavy z možného střetu, a proto jsem požádal Městskou policii Nýrsko a Policii
ČR o zvýšený monitoring jeho
pohybu.
S osobou jmenovaného se
odbory našeho města potkaly
již několikrát. Problém je, že
jmenovaný odmítl pomocnou
ruku, kterou se mu pracovníci
sociálního odboru našeho
města a dalších institucí snažili podat. Jmenovaný nerespektuje a nepřijímá nabízenou
pomoc od nikoho, o čemž se
přesvědčila celá řada občanů
našeho města. Dalším problémem je i to, že přes opakované výzvy si nevyřídil osobní
doklady a tím znemožnil příjem případné pomoci.
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Uzávěrka příspěvků je 15. května 2018.

Výstavba bytového domu pokračuje podle harmonogramu

18. dubna proběhl další kontrolní den, na kterém
účastníci projednávali další činnosti pro současnou
fázi výstavby. Pan starosta spolu se stavbyvedoucím
Ing. Bártou a stavebním dozorem Ing. Vlčkem upřesnili povrchy budoucích parkovacích stání. Další podstatnou věcí bylo stanovení popisných čísel a čísel

jednotlivých bytů, na což bude navazovat
vytvoření systému klíčů pro jednotlivé
nájemníky. Další část jednání byla věnována i finalizaci venkovních úprav.
V průběhu května navštíví objekt členové
bytové komise a správy bytů. Vytvoří si
tak prostorovou představu o celkovém
uspořádání následně přidělovaných bytů.
První nájemníci se budou stěhovat koncem září letošního roku.
Cílem tohoto článku je nejen informovat
o postupu prací, ale vyvrátit i fámy, které
jsem zaznamenal v posledních dnech
a které mluví o tom, že byty si financují
jednotliví zájemci a že už jsou předem
rozděleny. Nevím, kdo tyto nepravdy vymýšlí, ale
mohu jednoznačně prohlásit: „Výstavbu bytového
domu v Klatovské ulici financuje Město Nýrsko,
z peněz obsažených v rozpočtu města a staví klasické
nájemní byty, o jejichž přidělení bude rozhodovat bytová komise města.
Texty: Miloslav Rubáš, starosta
Foto: Soňa Klugová, red.
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Aktuality

Příprava druhé sezony na koupališti
V současné době probíhají na koupališti práce spojené s přípravou letního provozu. V závislosti na počasí
plánujeme koupaliště otevřít v průběhu června, o termínu zahájení druhé sezony budete informováni na
webových stránkách sportoviště (www.sportovistenyrsko.cz).
Po zhodnocení první sezony dojde ke změně vstupného. Vstupné zdarma bude pouze pro děti do 100 cm.
Upravený ceník je již nyní zveřejněn na webových
stránkách. Dále za zmínku stojí, že minulý rok plavčíci často řešili problém se
vstupem menších dětí na
skluzavku, neboť dle provozního řádu smí na
skluzavku pouze děti nad
120 cm. Proto jsme se rozhodli ještě pro jednu
skluzavku, ta povede do
dětského bazénu a bude
určena právě pro menší
děti. Nejen skluzavka, ale
nově bude na koupališti
pro děti i řetězová trojhoupačka s lavičkami.
Po skončení první sezony
jsme často slýchali dotazy,
zda bude prodloužena otevírací doba koupaliště.

Otevírací doba zůstane stejná, a to od 10:00 - 19:00,
protože po ukončení provozu je potřeba provést řadu
činností. Každý večer je nutné vyčistit bazén, brodítka, omýt dlažbu, popřípadě doplnit sůl do bazénu. Dále také probíhá závlaha trávníku nebo sečení. Práce
zaberou cca 2–3 hodiny. Koupaliště se proto uzavře v
19:00 hodin, aby byl dostatek času na všechny potřebné činnosti.

Text: Lucie Jandová
Foto: Soňa Klugová, red.

Technické služby rekonstruovaly lávky
Některé lávky v našem městě byly po zimě v nevyhovujícím stavu, a tak se musely opravit. Za zcela novou byla vyměněna lávka směřující od Rybářské ulice
do ulice Křižíkovy. Plech, po kterém se chodilo, byl
děravý, zkorodovaný a hrozilo, že by se mohl propadnout. I lávka u Lesního divadla se dočkala opravy.
Tam byla opravena jen průchozí část. Kompletně nová lávka byla zhotovena i v Zelené Lhotě. Ta vede
přes potok hned na začátku obce.
Další oprava probíhala i na Pajreku. Šlo o kamenitou
cestu, na které bylo jen zábradlí. Pro lepší přístupnost
se místo špatného kamenitého terénu vybudovaly přírodní schody, které tak zpříjemní procházku na naši
zříceninu.
Tyto opravy vyšly celkem na částku kolem sto tisíc
korun.

Text + foto: Soňa Klugová, red.

Inzerce

Technické služby města Nýrska přijmou brigádníky na letní sezonu. Jedná se o práci v kiosku na koupališti,
plavčíky, ale i brigádníky na sekání trávy na městských prostorech. V případě zájmu volejte na číslo
725 881 694 nebo se osobně informujte u pana Hladíka, ředitele TS.
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Osobnost

Václav Fred Chvátal: „Zachraňuji židovské památky.“
Na začátek června připravila Městská knihovna Nýrsko další besedu. Tentokrát se s panem Chvátalem
zaměříme na židovské hřbitovy a památky, o které se
zajímá. Beseda se bude přímo týkat regionálních hřbitovů. Nebude chybět ani komentovaná prohlídka nýrského židovského hřbitova. A co nám o sobě pan
Chvátal prozradil?
Povězte nám něco o sobě. Jak probíhala vaše školní léta?
„Já jsem na základní i střední školu chodil v Plzni. Mé
nejoblíbenější předměty byly jazyky. To platilo od
raných tříd až po univerzity, vlastně dodnes. Maturoval jsem v Plzni na tehdejší ekonomické škole. Zajímal jsem se hodně i o přírodu, proto jsem se poté rozhodl studovat v Brně lesnickou fakultu. Po vystudování jsem pracoval v mnoha oborech týkajících se převážně přírody. Ve svých třiceti letech jsem začal studovat na pražské filozofické fakultě finštinu.“
Co vás vedlo k zájmu o židovské hřbitovy?
„Vše začalo v tachovském muzeu, ve kterém mi byl
tento úkol svěřen. Mým úkolem bylo zajímat se o dokumentaci, hlavně tu terénní. Přepisuji, překládám
hebrejské epitafy a z toho vzniká primární pramen, na
základě kterého můžeme dělat další historické výzkumy. To bylo přesně to, co mě na tom zaujalo.
Hodně mě oslovilo i spirituální, duchovní pozadí.
Vždy jsem se zajímal o spiritualitu a lidské texty.
Hebrejština je považována za svatý jazyk, za který ji
také považuji. Historie byla tak více v pozadí, nikdy
jsem tolik historii nestudoval. Ale i tak jsem se tomu
nevyhnul. Musím chodit do archivu a pracovat
s archivními zdroji do mých výzkumů. Dnes se mi to
hodí, protože naše materiály, které jsou výstupy naší
práce, se využívají hlavně v genealogii.“
Jak probíhá záchrana židovských památek?
„Mnoho hřbitovů bylo v důsledku nacistické a komunistické vlády zdevastováno. Byly zarostlé křovinou,
zelení, mnohé z nich byly i nepřístupné.
Náhrobky byly povalené nebo utopené
v zemi
a texty s daty nebyly dostupné. První fází
je tedy oprava hřbitova do takové podoby,
aby mohl být zdokumentován. Díky dobrovolníkům a pomoci židovských organizací, federaci židovských obcí, nadačnímu
fondu obětem holokaustu se podařilo několik desítek hřbitovů, asi třicet jich máme za sebou, z takovéhoto těžkého poškození dostat do stavu schopného dokumentace. Když jsem zmínil organizace, které
nám pomáhají, nesmím zapomenout na
spolupráci s potomky českých židů žijící-

mi všude možně po světě. Mají velký zájem o to, aby
se památky a údaje zachovaly, dál zpracovávaly a byly dostupné.
Jak jsem tedy řekl, první fází je oprava hřbitova, potom je stěžejním úkolem záchrana údajů, dat náhrobků, takže náhrobky musí být čitelně nafoceny, musí
být zpracována mapa hřbitova a potom je možné
s těmi texty dál pracovat.“
Vydal jste i nějaké knihy. O čem jsou a co v nich
čtenáři mohou najít?
„Knihy, které jsem napsal, jsou o židovských památkách. Hlavní dvě knihy jsem vydal spolu s Jiřím Fiedlerem ještě za jeho života. Týkají se židovských památek Domažlicka a Tachovska. Jsou tam podrobně
zpracovány dějiny vesnických židovských obcí, to
dělal Jiří Fiedler, ten byl na to vždy nejlepším odborníkem, a já do toho doplňoval informace ze hřbitovů.
Dalšími pracemi jsou publikace v periodikách, a to ve
Vlastivědném sborníku Muzea a galerie severního
Plzeňska v Mariánské Týnici. Tam pravidelně přispívám. Další moje příspěvky vycházejí v časopise Český les, další jsou ve sborníku Českého lesa v Tachově.
Dále vyšla knížka Alfreda Grotteho o historii synagogiální architektury, kterou jsme po sto letech od napsání znovu vydali, tedy kompletní německé znění
s českým překladem a s aktuálními fotografiemi, které
byly v knize otištěny již dříve.“
Na co se mohou čtenáři těšit na besedě a prohlídce
nýrského židovského hřbitova?
„Povíme si o historii hřbitova, charakteru náhrobních
nápisů, o epigrafické a pohřební tradici. Podíváme se
i na nýrský hřbitov. Řeknu vám konkrétně něco o jednotlivých typech náhrobků, případně o jednotlivých
osobnostech, které jsou tam pohřbeny. Hřbitov má
velice pohnutou historii. Je to jeden z mála hřbitovů,
na kterém je prokázáno vrstvení. To znamená, že hroby jsou tam ve dvou vrstvách. Více si toho povíme na
besedě a přímo na hřbitově.“

Text + foto: Soňa Klugová, red.
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Spádové obce

Jak se žije ve spádových obcích: Hodousice
Přinášíme novou rubriku, ve které se zaměříme na
spádové obce města Nýrska. Jako první představíme
obec Hodousice.
Hodousice je obec vzdálená od Nýrska cca 2 km. Dříve se obec nazývala též Horousice nebo Horušice.
V Hodousicích je nyní největší problém s vodou. Tohle téma je dost citlivé pro místní obyvatele. Voda ale
v žádném případě závadná není. Podle sdělení provozovatele, kterým je Vodospol s. r. o., nelze vyloučit,
že se některé hodnoty mohou přibližovat k mezním
hodnotám, ale nyní normu nepřesahují. V letošním roce je naplánována oprava vodovodního
řadu. Vlastník Město Nýrsko podal žádost o dotaci na Krajský úřad Plzeňského kraje na rekonstrukci rozvodů. Následně po vyhlášení dotačního titulu na MZe bude žádáno o finance na přivedení vody z přivaděče skupinového vodovodu
Milence - Klatovy.
Obyvatelé vesnice chtějí mít ves čistou, proto se
scházejí jednou za čas a uklízejí celou vesnici
a blízké okolí. Náves i ulice mají vzorně udržované. V „pangejtech“ podél silnice sbírají odpadky, které sem nevychovaní řidiči a chodci odhodili. Není tedy potřeba, aby Technické služby

města Nýrska uklízely ves tak často jako například v
Nýrsku.
V Hodousicích se koná i spousta kulturních akcí. Na
návsi se opravila kaplička, ve které se pořádají koncerty. Nejnavštěvovanější jsou vánoční. Každoročně
se v červnu uskuteční nohejbalový turnaj Na Řáholci.
Nesmí chybět ani vesnické akce, jako je například
stavění májky, kdy se všichni scházejí na návsi a společně slaví.
Za informace děkuji Blance Tomanové.

Text + foto: Soňa Klugová, red.

Kultura
Oznámení o revizi knihovního fondu knihovny
Městská knihovna Nýrsko oznamuje uživatelům, že bude v době od 11. do 22. června 2018 uzavřena. Důvodem uzavření je revize knihovního fondu. Povinnost provádět revizi vyplývá z knihovního zákona
257/2001 Sb., § 16, odst. 2 písm. a). Děkujeme za pochopení. Výpůjčky spadající do tohoto období budou
automaticky prodlouženy.

Studenti ukončili letní semestr
Dvacet studentů Virtuální Univerzity třetího věku zakončilo studium v letním semestru, jehož tématem
byly „České dějiny a jejich souvislosti“. Ti, již navštěvují přednášky šestým rokem, obdrží dokonce druhé
osvědčení o absolutoriu, jde tedy o jejich druhou promoci. Gratulujeme a přejeme, aby seniorům chuť ke
studiu, k získávání nových vědomostí a zájem o společné setkávání a sdílení názorů a společných zážitků
dále vydržela. V květnu se zájemci zúčastní
„Závěrečného semináře“ v Klatovech, který bude doplněn o komentované prohlídky památek. V červnu se
společně s Klubem seniorů vydají na výlet do vzdálenějších míst.
Zimní semestr 2018/2019 zahájíme 2. října 2018 ve
14.00 hodin ve společenském sále městské knihovny a opět se budeme věnovat českým dějinám. Cena
kurzu je 300 Kč.
Virtuální Univerzita třetího věku je organizována Provozně ekonomickou fakultou České zemědělské uni-

verzity v Praze. Studia se mohou účastnit občané České republiky, kteří dosáhli věku, ve kterém mají nárok
na pobírání starobního důchodu, nebo invalidní důchodci.
Přijďte s námi aktivně trávit volný čas, těšíme se na
vás!

Texty: Jarmila Poupová, MěK Nýrsko
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Víte, že…
16. května 1868 byl položen základní kámen Národního
divadla.
• 30. května 1918 byla podepsána představiteli českých
a slovenských organizací v USA spolu s T. G. Masarykem Pittsburská dohoda, která schvalovala spojení Čechů a Slováků v samostatném státě, čímž pomohla vzniku československého státu na podzim téhož roku. Ačkoli
šlo pouze o programovou dohodu amerických Čechů
a Slováků, která navíc uváděla, že o státním zřízení, ústavě i postavení Slovenska rozhodne až Národní shromáždění, řada Slováků se jí později dovolávala jako česko-slovenské smlouvy při požadování autonomie Slovenska.
• Roku 1938 vrcholilo ohrožení Československa nacistickým Německem. Po tzv. anšlusu, kdy Hitler obsadil
Rakousko, se naše země dostala do ještě většího obklíčení nepřátelskými státy. Navíc zde žila třímiliónová menšina, která většinou podporovala Hitlera. Československo si bylo vědomo svého ohrožení a již od poloviny 30.
let budovalo především při hranicích s Německem velká
opevnění. V květnu 1938 byla vyhlášena částečná mobilizace. 20. a 21. května na základě falešného poplachu
československé i spojeneckých rozvědek (zprávy o přesunech německých vojsk k čs. hranicím) byl povolán
jeden ročník záloh a vláda nařídila ostrahu hranic.

„Ať žijí duchové“ v podání
DOZP Bystřice nad Úhlavou
Nadčasový humor a roztomilé písničky. Přesně to
zdobí českou pohádkovou komedii Ať žijí duchové.
Právě tuto legendární pohádku bylo možné zhlédnout 21. března v DOZP Bystřici nad Úhlavou
v podání klientů a personálu domova. Pravdou je,
že jména hlavních aktérů byla malinko pozměněna
podle místa, kde se představení odehrávalo. Hrad
byl pojmenován Bystřice, v hlavních rolích pak hrála Leontýnka Bystrá z Bystřice a tatínek rytíř Bystrý
z Bystřice, na hrad Bystřice je vozila Bystřická střela, Jouza však zůstal Jouzou. V silách účinkujících
nebylo možné nazkoušet celou pohádku, přesto je
představení plné pozitivní energie, známé hudby
i textů: „Posázaví, podle vzoru stavení, Jouzo!“
„Nohy dřevěný. Kde? No moje přeci.“ „My na tom
budeme vozit koňský trus. Co prosím? Hnůj, chlapče, hnůj.“ Nechybí vtipné ani dojemné scény, krásné
kulisy a nápadité kostýmy, které potěší nejen malé
diváky.
Doufám, že nikdo z účinkujících nepověsí divadlo
na hřebík a budeme je moci znovu zhlédnout
v tomto nebo jiném představení.

○ Roku 1868 byl zřízen soudní okres Nýrský v rámci
okresního hejtmanství v Klatovech.
○ Ve dnech 12. - 14. května 1988 uspořádali klatovští
svazarmovci na počest osvobození naší vlasti automobilovou soutěž Rallye Šumava. XXIII. ročník Rallye Šumava se jel i u nás. Trať Hodousice – Starý Láz v délce
10,5 km zajišťovali místní členové ZO AMK.
○ 1. května 1998 se uskutečnil 19. ročník Jarního přespolního běhu. Účastnilo se 146 běžců.

Text + foto: Martina Bastlová, IC Nýrsko

Školy, školky

Jaro v Duhové školce
Na Žluté úterý přišel za dětmi z Duhové školky
„Velikonoční zajíček“. Vyprávěl dětem příběh, jak byl za
slepičkou, od které dostal nabarvená vajíčka. Bohužel je
ale cestou poztrácel. Děti z třídy Motýlků, Koťat, Včelek
a Berušek mu rády pomohly vajíčka najít a posbírat. Nakonec děti zarecitovaly velikonoční básničky a od zajíčka
dostaly čokoládovou odměnu.
Na začátku dubna se děti ze třídy Včelek opět zúčastnily
projektu „Ukliďme Česko“, a tak během vycházky uklidily část svého města. Samy děti byly překvapeny,
co jsou lidé schopni vyhodit poblíž cesty, kudy všichni
chodíme.
Text + foto: Marie Nešetřilová, učitelka
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Zápis do 1.třídy v ZŠ a MŠ Nýrsko, Komenského ul. 250
Jak ten čas letí! Je tu opět doba zápisů do prvních tříd.
Středa 4. dubna 2018 se stala významným dnem pro
35 předškoláčků, kteří k nám přišli se svými rodiči a
sourozenci. Děti musely ukázat, jak jsou šikovné a zda
zvládnou „být prvňákem“. To se nakonec podařilo 32
předškolákům, kteří nastoupí v září do dvou prvních
tříd. Tři děti mají odklad povinné školní docházky.
Všichni předškoláci obdrželi drobné dárky od několika sponzorů. Všem touto cestou velmi děkujeme.
Co říci na závěr? Paní učitelky se na své nové prvňáčky již velmi těší. Ještě během měsíce června je pozvou
na „průzkum“ naší školy. Děti si v klidu prohlédnou

nové prostředí, pozdraví své kamarády a zkusí si být
školákem.
Tak nezapomeňte… 3. září! Těšíme se!
Text + foto: Jindřiška Hvězdová

Vážení rodiče,
protože v příštím roce otevíráme dvě první třídy, nabízíme Vám, kteří jste nebyli se svými dětmi v naší škole
u zápisu, vzdělávání v méně početné třídě (do 20 dětí).
Pokud projevíte zájem, obraťte se, prosím, na vedení
školy.
Ivan Pavlík

Úspěšný rok mladých zpěváků a flétnistů
V letošním školním roce vyhlásilo MŠMT pro základní umělecké školy opět po třech letech soutěž ve hře
na dechové nástroje a zpěv. 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 zobcovou flétnu obsadily Denisa Poškařská a Zuzana
Houdková 1. místo s postupem do krajského kola.
V krajském kole Denisa Poškarská skončila na 3. místě a Zuzana Houdková na 2. místě. Ve zpěvu reprezentovaly školu Klára Trmotová, Andrea Vyskočilo-

vá, Alžběta Beková, Jana Kopáčková, Stela Ullmannová a Viktorie Kafoňková. Andrea Vyskočilová,
Alžběta Beková, Jana Kopáčková a Viktorie Kafoňková obsadily druhá místa, Klára Trmotová se Stelou
Ullmannovou vybojovaly první místo s postupem do
krajského kola. V krajském kole dosáhly obě mimořádného úspěchu, obsadily první místa.
Jménem školy děkuji všem učitelům a soutěžícím za
reprezentaci školy.
Luboš Vacek, ředitel školy

ZÁPIS DO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY
NÝRSKO
Vážení rodiče,
v týdnu od 21. do 26. května 2018 se koná zápis nových žáků
do Základní umělecké školy Nýrsko pro školní rok 2018/2019.
Ve školním roce 2018/2019 bude probíhat výuka v těchto oborech:
hudební - výuka př íčné a zobcové flétny, klar inetu (saxofonu), klavír u, keyboar du (elektr ofonická klávesový
nástroj), žesťových nástrojů, kytary, houslí, zpěvu a sborového zpěvu; do přípravného ročníku hudebního oboru jsou přijímáni žáci od 5 let,
taneční - výuka v přípravném a základním studiu pro děti od 6 let, žáci během studia získají základy společenského, klasického a moderního tance,
výtvarný - výuka v přípravném a základním studiu od 5 let, je organizována ve dvou skupinách základního studia
zaměřeného na výrobu keramiky, kresbu, grafiku, malbu a dekorativní činnost.
Zápis proběhne v budově ZUŠ Nýrsko, ulice Čsl. legií 373 v době od 13:30 do 17:30. Bližší infor mace o výuce na
naší škole vám budou poskytnuty na telefonních číslech 373 700 027, 604 446 480 nebo přímo v budově školy.
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Okresní přebor základních škol ve sportovní gymnastice
Ve středu 28. března vyrazili gymnastky a gymnasté
z DDM Nýrsko reprezentovat své školy na okresní
přebory do Klatov. Na závod se vydalo celkem 31
dětí, které odjížděly domů s pocitem úspěchu, některé
dokonce s cenným kovem na krku.
Nejúspěšnějším týmem se stal tým malých gymnastek
ve složení K. Šotová, M. Kurová, N. Korbelová a M.
Beková ze ZŠ Komenského ul., které vybojovaly ve velké konkurenci krásné první místo.
Hned za nimi, na druhém místě, se umístil
tým gymnastek ze ZŠ Školní ul. ve složení K.
Kováříková, V. Denková a A. Kováříková.
Ve starší kategorii vybojoval tým dívek ze ZŠ
Kom. ul. (N. Šotová, A. Beková, A. Liebermannová, A. Svobodová) třetí místo a hned
za nimi, na čtvrtém místě, se umístil tým ze
ZŠ Školní ul. (Z. Marková, K. Sýkorová, A.
Heřmanová, T. Švůgrová).
Z nejstarších dívek, tzn. v kategorii 8. - 9.
třída, obsadil tým ze ZŠ Kom. ul. ve složení
K. Sudová, D. Nešetřilová a B. Drahníková
krásné třetí místo.
Rovněž týmy chlapců předvedly výborné výkony a umístily se na stupních vítězů. Družstvo malých gymnastů ze ZŠ Školní ul. (L.

Toman, P. Kožený, O. Slavych) obsadilo druhé místo.
I v soutěži jednotlivců obsadily děti z DDM stupně
vítězů. V kategorii malých gymnastů získal stříbrnou
medaili Lukáš Toman a v kategorii starších gymnastů
si pro bronzovou medaili došel Roman Macháček.
Text + foto: Lenka Bednářová

Děti z DDM úspěšně reprezentovaly své školy
V pátek 24. března 2018 se děti z kroužků Junioraerobik
a Sportovní gymnastika zúčastnily okresní a krajské soutěže O nejlepší pohybovou skladbu v Plzni. Děvčata
z kroužku aerobiku vystoupila se svou skladbou Pirátky
z Karibiku. Závodily ve II. věkové kategorii (2. stupeň
ZŠ) spolu se 7 týmy z Plzeňského kraje a svým výkonem
přesvědčily porotu, že jejich výkon patří na stupně vítězů,
a obsadily 2. místo.
Dva týmy gymnastek a gymnastů se blýskly v tom nejlepším světle a obsadily se skladbami Avatar a Roboti 2.
a 3. místo v I. věkové kategorii (1. stupeň ZŠ) z osmi
soutěžních týmů.
Všem dětem blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci svých škol. Text: Jana Hošková, Foto: Pavlína Karlovská
Inzerce

Dům dětí a mládeže v Nýrsku přijme školního asistenta v projektu OP VVV. Podmínkou přijetí je způsobilost
k právním úkonům, bezúhonnost, odborná způsobilost a znalost českého jazyka v rozsahu stejném jako je tomu
u pedagogických pracovníků podle zákona č. 563/ 2004 Sb. v platném znění.
Podrobnosti týkající se zejména odborné způsobilosti poskytne ředitelka DDM Nýrsko.
Zájemci se mohou hlásit v DDM Nýrsko do 30. 5. 2018.
Děkuji.
Bc. Pavlína Karlovská
ředitelka DDM Nýrsko, Prap. Veitla 23, 340 22 Nýrsko
tel. 606963281
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Jak vnímají rekonstrukci nýrští hasiči
Už několikrát jsme vás informovali o probíhajících
opravách na hasičské zbrojnici. Připravili jsme pro
vás několik informací, které nám sdělil pan Kolář,
který je rovněž členem zastupitelstva města.
Jak probíhá rekonstrukce a jaké úkony se nyní
budou provádět?
„Rekonstrukci trochu zkomplikovala některá zjištění,
kdy nakonec muselo dojít ke kompletní výměně střechy, a také se ukázalo, že strop starých garáží je zcela
nevyhovující. Přesto práce na rekonstrukci pokračují
velmi intenzivně. V současné době je už hotový nový
strop garáží a probíhá betonáž podlah. Na nově postavených garážích v současné době probíhají venkovní
dokončovací práce.“
Má to vliv na provoz hasičské zbrojnice?
„Už při plánování rekonstrukce byl dohodnut takový
plán prací, aby došlo k co nejmenšímu omezení akceschopnosti zásahové jednotky. Proto zatím nemuselo
dojít z důvodu rekonstrukce k odhlášení jednotky ani
na jeden den. Nicméně určité omezení na několik dnů
pravděpodobně přinese oprava podlah v garážích pro
cisterny. Vozidla musí být napojena na vzduch, aby
byla výjezduschopná. Nadále se ještě hledají možnosti
jak vyřešit to, aby došlo k co nejmenšímu narušení
akceschopnosti jednotky. Je ale samozřejmé, že takto
rozsáhlé stavební práce mají vliv na běžný provoz
hasičárny. Při rekonstrukci vnitřních prostor jsme dočasně museli umístit skříňky s výstrojí jednotlivých
hasičů na různá místa. To pro naše členy znamenalo
spoustu práce při stěhování všeho, co akutně nepotřebujeme, do vypůjčených prostor.“
Kde teď probíhají schůzky hasičů?
„Vzhledem k tomu, že není možné využívat sál, se
naše valné hromady a také rozsáhlejší školení konají
v sále nad knihovnou v čp. 81. Děkujeme městu, že
nám tyto prostory půjčuje zdarma, a také bych rád

poděkoval pracovnicím knihovny v čele s paní Poupovou za výbornou spolupráci.
Na určitý čas jsme si také dohodli pronájem prostor
v ZŠ ve Školní ulici, kde probíhaly po určitou dobu
schůzky mladých hasičů.“
Jaká vylepšení oprava hasičské zbrojnice přinese?
„Zcela zásadní je pro nás přístavba nových garáží
v zadní části areálu hasičské zbrojnice. Zde budou
umístěna menší vozidla a také další vybavení, které se
nám do hasičárny už nevešlo a museli jsme ho mít
umístěné v zapůjčené garáži od jednoho našeho člena.
Stejně důležité je ale také zhotovení nové střechy a
nová podlaha v garážích, která už byla velmi špatná.
Díky této rekonstrukci tak bude hasičská zbrojnice
sloužit svému účelu další dlouhé roky bez větších investic do budovy.“
Kdy je plánováno dokončit rekonstrukci?
„Samotná rekonstrukce by měla být hotova v květnu.
Pro nás, hasiče, tím ale zdaleka nic nekončí, protože
ještě dlouhou dobu budeme postupně stěhovat uskladněné věci zpátky do hasičárny. Ale všichni už se těšíme na to, jak naše zbrojnice „prokoukne“ a jak bude
vypadat krásně.“

Text: Jan Kolář a Soňa Klugová, red.

Zkoušky odbornosti mladých hasičů v Bystřici nad Úhlavou
Stejně jako předchozí roky, tak i tento museli mladí
hasiči plnit zkoušku odbornosti, která je součástí Hry
plamen. Všichni se během zimních měsíců pečlivě
připravovali a studovali. Jejich vedoucí se snažili přípravu co nejvíce zpříjemnit a pojmout ji i zábavnější
formou. Jelikož se 1. kolo Hry plamen nezadržitelně
blíží, naplánoval jejich vedoucí, Luboš Matheisl,
zkoušku odbornosti na pátek 13. dubna, na které samozřejmě musela být přítomna i šestičlenná zkušební
komise. Zajisté věřil, že jsou všichni perfektně připraveni a pověrčivé datum je nevyvede z míry. Dnes už
mohu říci, že na tento pátek budou téměř všichni
vzpomínat v dobrém a číslo 13 se možná stalo jejich
šťastným.

A jak vlastně vypadají takové zkoušky odbornosti?
Zkušební materiál a otázky jsou odstupňované dle
věku dětí. Ti nejmenší (od šesti let) plní odbornost
strojník junior nebo preventista junior, kdy jim komise pokládá otázky a oni ústně odpovídají. Děti od osmi let skládají zkoušku preventisty, strojníka a kronikáře, ti však nejdříve musí napsat test a teprve poté
předstupují před komisi k ústní zkoušce. Ti nejstarší,
to znamená starší dvanácti let, to mají úplně nejtěžší,
zkoušku totiž plní v odbornosti velitel a cvičitel, takže
nemají jen test a ústní zkoušku, ale také praktickou
ukázku. Během sedmi let tak může mladý hasič získat sedm odznaků při úspěšném splnění všech odborností.
Martina Bastlová, IC
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Hasiči Nýrsko opět pořádali Jarní dětskou hasičskou soutěž

V sobotu 7. 4. jsme v ZŠ ve Školní ulici pořádali 20.
ročník Jarní dětské hasičské soutěže. Ráno při přípravě soutěže byl sice mrazík (- 2 °C), ale okolo 10. hodiny při zahájení soutěže už sluníčko krásně svítilo a
bylo i o něco tepleji. Mladí hasiči přijeli z blízkého
okolí i ze vzdálenějších koutů. Závodilo se ve 4 kategoriích: předškoláci, I. kategorie (1. - 4. třída), II. kategorie (5. – 7. třída), III. kategorie (8. – 9. třída).
Soutěže se zúčastnilo celkem 156 dětí z 15 sborů.
Tříčlenné skupinky dětí závodily v 7 disciplínách –
přelézaly vodorovné lano, srážely kuželky hadicí, vázaly uzle, určovaly topografické značky a technické
prostředky, dále běžely hadicovou štafetu a útok.
Všechny děti se moc
snažily, aby podaly
nejlepší výkony a ukázaly, co se naučily.
Bohužel ne všem se
dařilo, tréma a nervozita udělala své a vyhrát mohli jen ti nejlepší. Po splnění všech
disciplín čekal na soutěžící zasloužený odpočinek na sluníčku či

nějaká dobrota, kterou si mohli zakoupit v našem občerstvení. Letos se nám podařilo postavit jedno předškolní družstvo, dvě družstva I. kategorie a dvě družstva II. kategorie a ještě jsme půjčili jinému sboru jednu předškolačku a jednoho školáka (I. kategorie). Nemůžeme však soutěžit o putovní pohár, protože nám
chybí děti do III. kategorie.
Po zapsání všech časů a bodů do počítače bylo jasné,
kdo zvítězil. Mezi předškoláky obsadily 1. místo Luby, 2. místo Dolany, 3. místo Staňkov. V I. kategorii
vyhrála tato družstva - 1. místo Bystřice I., 2. místo
Bystřice II., 3. místo Bystřice III., ve II. kategorii - 1.
místo Bystřice, 2. místo Staňkov, 3. místo Dlažov I.,
ve III. kategorii - 1. místo Bystřice I., 2. místo Bystřice II., 3. místo Staňkov. Každá skupinka závodníků si
odvážela malou drobnost.
Putovní pohár si opět odvezli mladí hasiči z Bystřice.
Naše družstva letos obsadila třikrát 4. místo, 6. místo
a 12. místo, stupně vítězů nám utekly jen o vlásek. Pro některé to byla úplně první soutěž, někteří
závodí již řadu let. Doufám, že se soutěž všem líbila,
počasí nám přálo a už teď se těšíme na další ročník.
Ráda bych také všechny pozvala na další dětskou soutěž, která se uskuteční v sobotu 5. 5. 2018 na cvičišti u
hasičské zbrojnice, kde uvidíte požární útoky dětí.
Akce začíná v 9:00 hodin.
Text + foto: Jindřiška Sýkorová

Čtení na pokračování

Připomeňme si některá zajímavá místa našeho regionu
V minulých vydáních Nýrských novin jsme se věnovali Ostrému, nejhezčí přírodní dominantě našeho
regionu, a v následujících pokračováních bych vás
chtěla seznámit s některými dalšími lokalitami blízkého či vzdálenějšího okolí našeho města. S ohledem na
moji bývalou profesi půjde zejména o maloplošná
zvláště chráněná území (národní přírodní rezervace,

přírodní rezervace a přírodní památky), ať již v rámci
Chráněné krajinné oblasti Šumava či mimo ni. Jsem si
vědoma toho, že vás možná neohromím nějakými novinkami, ale přesto si myslím, že to bude
s nadcházejícím jarem třeba inspirace k vycházce nebo připomenutí míst, která znáte nebo jste možná znali z dřívějších let.
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Čtení na pokračování
Dříve než se začneme zabývat jednotlivými lokalitami, dovolte mi jednu technickou poznámku. Všechna
výše uvedená chráněná území jsou v terénu vyznačena hraničníky se státním znakem a po obvodu dvěma
červenými pruhy. Ochranný režim se řídí základními
ochrannými podmínkami stanovenými zákonem
č. 114/1992 Sb. a bližšími ochrannými podmínkami,
které jsou uvedeny ve zřizovacích dokumentech jednotlivých rezervací. Tyto dokumenty jsou elektronicky přístupné v Ústředním seznamu ochrany přírody
a je dobré se s nimi před návštěvou seznámit. Tolik
trochu úředničiny a teď již ke konkrétním územím.
Nejprve se budeme věnovat místům mimo chráněnou
krajinnou oblast, a to hlavně z toho důvodu, že jedno
z nich, přírodní rezervace Jezvinec, je nejhezčí právě
v jarním období.
K začátku naší cesty využijeme modrý vycházkový
okruh přes Bystřici a širokou nivu řeky Úhlavy do
Hadravy, na rozcestí nad Hadravou však neodbočíme
do vsi, ale půjdeme stále lesem
až na tzv. „hřebenovou“ cestu.
V její blízkosti jsme ještě před
několika málo lety mohli vidět
staré zdobené hraniční kameny
mezi obecním a hraběcím (nyní
státním) lesem, dnes z nich zbylo jen několik „obyčejných“.
Na konci hřebenové cesty máme možnost volby: pokračovat
k tzv. „jezírku“ a dále na Pocinovice, nebo se dát směrem na
osadu Orlovice. My zvolíme
druhou možnost a vystoupáme do Orlovic, osady
uprostřed lesů založené v 17. století pro horníky dobývající železnou rudu v blízké Orlovické hoře (723
m), které se někdy také říká „zlatá jáma“. Vytěženou
rudu dováželi v rámci roboty sedláci do Pece pod Čerchovem, kde se tavila. Z osady Orlovice budeme dále
stoupat po žluté na vrchol Jezvince (739 m). Zde se
nachází přírodní rezervace atraktivní zejména
v jarním období (doporučuji polovinu května). Jedná
se o zbytek květnaté bučiny s typickou květenou zastoupenou zejména měsíčnicí vytrvalou, česnekem
medvědím, áronem skvrnitým, dymnivkami a dalšími
na jaře kvetoucími druhy. Rezervace byla vyhlášena
v roce 1955 a tvoří ji vrcholová část a jižní svah kopce o rozloze 8,68 ha asi 2 km jihozápadně od obce
Orlovice. Pohyb v rezervaci je možný pouze po značených stezkách.
Po prohlídce rezervace můžeme sejít po lesní cestě
k dřívějšímu polesí Liščí (dříve hraběcí myslivna
schönbornská) a od něj po červené k velmi zajímavému místu v sedle mezi Medvědím vrchem (620 m)
a Lišákem (710 m), tzv. „Medvědí kapli“, a přilehlému poutnímu místu, které je dnes přírodní památkou

Sv. Bernard vyhlášenou v roce 1990 na výměře 0,73
ha. Z geologického hlediska se jedná o výchoz
(odkryv) amfibolického gabronoritu dokumentující
geologický vývoj kdyňského masivu. Lokalita byla
však vždy považována za posvátnou, o čemž svědčí
i svatyně tvořená kameny uspořádanými do tvaru písmena U se dvěma výraznými, na nichž byly dříve
umístěny obrazy a nápisy. Podle knihy Tajemná místa
Šumavy a Pošumaví se před prostředním křížem
u kaple a ve středu plochého kamene na nedalekém
poutním místě nacházejí energetické body a je dobré
na těchto místech chvíli setrvat.
Pokud jsme zdatnějšími turisty, můžeme takto duchovně
posíleni
pokračovat
po
červené
k vyhlídkovému místu a po zhlédnutí pásma Hoher
Bogenu dojít do osady Červené Dřevo. Zde je velmi
pěkně upraveno místo, kde stával farní kostel Panny
Marie Bolestné se hřbitovem založený r. 1676, podle
některých pramenů pověstný Lomikarem (Volfem
Maxmiliánem
Lamingenem
z Albenreuthu), podle jiných
řezenským kanovníkem Friedrichem
Lamingenem
z Albenreuthu. Červené Dřevo
(Rothenbaum), dříve patřící
k panství Kouty-Trhanov, mělo
v roce 1910 11 domů s 65 obyvateli.
Vraťme se nyní na počáteční
modrý vycházkový okruh, který
jsme opustili před Hadravou,
zastavme se v ní u památné lípy
nebo kostela a pokračujme dále do Chudenína, který
vznikl kolem roku 1567 při křižovatce staré cesty vedoucí z chodských Pocinovic k hraničnímu přechodu
zemské silnice a vedlejší cesty z Nýrska na Fleky a
dále do Bavor. V široké a ploché nivě říčky Chodské
Úhlavy v blízkosti obce byla v roce 2013 vyhlášena
přírodní památka Chodská Úhlava. Předmětem ochrany území o rozloze 13,27 ha jsou vlhkomilné nelesní
biotopy významné pro hnízdění zvláště chráněných
druhů ptáků a sloužící jako tahová zastávka ptáků.
Z obce Chudenín mohou naše kroky vést přes náves,
kde mineme památnou lípu u kapličky, a pokračujeme
dále do Uhliště, jehož existence je doložena již v roce
1444. Zastavíme se u kostela sv. Linharta, kde se každoročně koná slavnost svěcení koní. Asi 1 km západně od Uhliště se na okraji lesa severně od silnice
k hraničnímu přechodu nachází opuštěný lom v amfibolitech, který byl v roce 1990 vyhlášen jako přírodní
památka U Radošína. Na výměře 0,75 ha je zde dokumentován vývoj oblasti domažlického krystalinika.
V dalším pokračování se již přesuneme na území
Chráněné krajinné oblasti Šumava.
Text + foto: Jarmila Karlovská
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Představujeme

Představuje se vám COOP Diskont Nýrsko

Prodejnu COOP Diskont Nýrsko najdete poměrně
snadno. Nachází se při příjezdové komunikaci od
Klatov po pravé straně před kruhovým objezdem. Nakoupíte zde potraviny, ovoce, zeleninu, cukrovinky
i drogistické zboží. Otevřeno je celý týden, od pondělí
do neděle. Ti, kteří hledají zaměstnání, najdou zde
příjemné prostředí i kolektiv.
COOP Diskont je součástí členské základny Západočeského konzumního družstva Sušice, které má v současné době více než 14 000 členů. Ti jsou organizováni prostřednictvím 88 členských výborů, které si
v jednotlivých obcích členové volí jako místní orgány
určené k řízení místních záležitostí.
V současné době má Západočeské konzumní družstvo
obchodní aktivity v osmi okresech našeho regionu
a z pohledu výkonů zaujímá čtvrté místo mezi spotřebními družstvy v ČR. V lednu roku 1951 zahájila
činnost JEDNOTA, spotřební a výrobní družstvo
v Klatovech, které je pokládáno za právního předchůdce dnešního Západočeského konzumního družstva Sušice. Právě nyní, téměř na den, si toto družstvo
připomíná již 66. rok své existence.
Kolik zaměstnáváte lidí a kolik
z nich je z Nýrska?
„Pro dobrý dostačující chod prodejny by nás mělo být alespoň osm
plus paní vedoucí. V současné době
sice takový počet máme, ale rádi
bychom další zaměstnance určitě
ještě nabrali. Jde přece jen o plánování volna, dovolených, tedy o to,
aby i naši zaměstnanci nebyli pod
tlakem a ve stresu. Myslím si, že
pěstování dobré nálady v personálu
je velice důležité. Osobně si myslím, že zde panuje příjemná atmosféra, a to se zákonitě musí odrážet
i na spokojenosti zákazníků. Pokud

jde o otázku, kolik zaměstnanců je z
Nýrska, odpověď je velice snadná. Polovina zaměstnanců bydlí přímo
v Nýrsku, ostatní dojíždějí z přilehlých
spádových obcí.“
Rozumím tomu správně, že o propouštění neuvažujete a spíše byste
nové zaměstnance potřebovali?
„Rozumíte tomu správně. Nové lidi potřebujeme.“
Jaké vzdělání, jaký obor potřebuje
mít člověk, aby se mohl ucházet
o práci ve vaší společnosti?
„Zájemci o práci u nás vyučeni být nemusí. Dnes to není potřeba, jako tomu bývalo dříve.
Vyžadujeme zodpovědnost a chuť do práce. Nový
zaměstnanec se naučí pracovat s pokladnou a bude se
pohybovat i v masném úseku.“
Zavádíte také slevové akce?
„Ano, každých čtrnáct dní.“
Jak dáváte ve známost, že sháníte nové pracovní
síly nebo že máte zvláštní akce?
„Vyvěšujeme plakáty a roznášíme letáky do schránek
jednotlivých domácností. Děláme to každých čtrnáct
dní a v letácích oznamujeme nové slevové vlny i to,
že hledáme zaměstnance.“
Co byste ráda našim čtenářům sdělila na závěr?
„Pokud hledáte slušné zaměstnání, nebojte se za námi
přijít. Nedávno nám byla navýšena mzda, tržba není
špatná a časově je to výhodné i pro rodiče. Ranní
směna začíná v šest a končí v půl jedné, odpolední
směna je do šesté hodiny večerní.“
Rozhovor pro naše noviny nám poskytla paní Lenka
Svobodová, zástupkyně vedoucí COOP Diskont Nýrsko. Mnohokrát děkujeme.

Text + foto: Rostislav Lussier
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Pozvánky
U příležitosti oslav osvobození jihozápadních Čech
americkou armádou navštíví město Nýrsko
Klub 3. armády Plzeň společně s klubem Old car
rangers Praha.

Program:


10.30 - 11.20 hod. - ukázka vojenských historických vozidel



11.00 hod. - oslava osvobození u pamětní desky na budově MěÚ Nýrsko



11.30 hod. - položení věnce u památníku obětí fašismu na městském hřbitově



12.00 hod. - položení kytice u památníku obětí fašismu za tratí u Bystřice nad Úhlavou
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Pozvánky

Na kole s PoŠumavě.cz
V květnu se budou konat dvě cyklistické akce, do kterých se může zapojit každý milovník cykloturistiky.
První proběhne 5. května, délka trasy je okolo 70 km:
Nýrsko - Týnec - Mochtín - Zdebořice - Obytce Klatovy - Nýrsko. Druhá se uskuteční 27. května, délka trasy je 50 km: Nýrsko - Pocínovice - Libkov Mezholezy - Koráb - V Ráji - Hyršov - Nýrsko. Pojedeme po asfaltových, lesních i polních cestách. Trasy
jsou vhodné pro horská nebo treková kola.
Potřebné informace k výletům najdete na stránkách
PoŠumavě.cz (www.posumave.cz), Facebooku PoŠumavě.cz a nebo na tel. čísle 605 412 193 - Bechyně.

16. jízda Klatovskem
Tato mezinárodní soutěž historických vozidel odstartuje v sobotu 9. června 2018 z Eurocampu Běšiny. Na automobilové a motocyklové veterány čeká
trať v okolí Klatov a podhůřím Šumavy o délce 96
km, 5 dovednostních zkoušek, 1 jízda zručnosti na
čas a 2 průjezdní kontroly.
Startovní pole je velmi různorodé, více jak 1/3 převzatých strojů bývá vyrobena před rokem 1945.
Bližší informace (předběžný seznam přihlášených,
mapu,
časový
harmonogram)
najdete
na
www.historic-pamk.cz,
případně
na
https://
www.facebook.com/historic.pamk/.
Pro diváky jsou velice atraktivní místa zkoušek. Na
nich si mohou v klidu prohlédnout všechna historická vozidla a sledovat, jak si jejich řidiči vedou při
jejich absolvování.
V Nýrsku na náměstí lze očekávat první vozidlo
v 10.45 hod.
https://www.facebook.com/historic.pamk/
Soutěž pořádá a diváky na podívání zve Historic
club PAMK Klatovy.
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Přehled akcí
3. 5.
od 18.00

Každodennost posledních týdnů války II
beseda s Janem Jirákem, archivářem klatovského muzea; sál MěK Nýrsko

4. 5.
od 10.30

Oslavy osvobození
Klub 3. armády Plzeň; náměstí

4. 5.
od 16.00

Přehlídka činnosti DDM
KD - DDM

9. 5.
až 20. 9.

Velká válka
výstava; Muzeum Královského hvozdu

12. 5.
od 10.00

Vycházka pašeráckou stezkou Josefa Holuba
Muzeum Královského hvozdu

12. 5.
od 10.00

Závody RC modelů aut
areál bývalých kasáren Nýrsko

13. 5.

Pyšná princezna
dětský divadelní spolek Nýrsko; Lesní divadlo Nýrsko

17. 5.
od 18.00

Pomníky první světové války na Klatovsku
přednáška Antonína Gibiše z Janovic n. Úhl.; Muzeum Královského hvozdu

26. 5.

Manželství na druhou aneb Barillonova svatba
divadlo Plánice; Lesní divadlo Nýrsko

27. 5.
od 14.00

Pouťová dechovka
hraje Oplova dechovka; Bystřický park
Připravujeme

2. 6.
od 13.00

3. 6.
od 16.00

Dětský den
Bystřický park
Židovské památky jihozápadních Čech
přednáška PhDr. Ing. Václava Freda Chvátala s následnou prohlídkou nýrského židovského
hřbitova; Městská knihovna Nýrsko
Pánové nesmí zapomenout na pokrývku hlavy!
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UZÁVĚRKA :
Červnové číslo Nýrských novin vyjde v pátek 1. června 2018.
Uzávěrka příjmu příspěvků od dopisovatelů je v úterý
15. května 2018.
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
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