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Aktuálně z radnice

Připojení Hodousic na skupinový vodovod
Ministerstvo zemědělství České republiky akceptovalo žádost na dotaci týkající se připojení Hodousic na skupinový vodovod. V letošním roce tak
bude realizována první část, kdy dojde k vytvoření
přivaděče na skupinový vodovod ve Starém Lázu
a bude pokračovat až na hranici Hodousic.
V příštím roce by měl být pak dokončen celý. Celkové náklady činí 11 - 12 milionů korun, dotace od
Ministerstva zemědělství ČR a Plzeňského kraje
bude ve výši 8 - 9 milionů korun.
(red)

Oprava komunikace

Sazebník

V podzimních měsících dojde k opravě místní komunikace od železničního přejezdu směrem na Hodousice.
Jedná se o vzdálenost asi jednoho kilometru.
V současné době provádí správa železnic opravu přejezdu. Zahájení prací je tak plánováno na začátek září
a komunikace by měla být dokončena do konce října.
Celkové náklady jsou cca 1,2 milionu korun. Poskytnutá dotace od Plzeňského kraje činí 300 tisíc korun.

Na poradě zastupitelů bylo projednáno zvýšení sazebníku města Nýrska z roku 2008 při řešení věcných břemen v podobě ukládání inženýrských sítí do komunikací, chodníků a pozemků města. Podkladem pro navýšení cen byl sazebník Správy a údržby silnic Plzeňského kraje. Nový sazebník bude zveřejněn na webových stránkách města Nýrska.

(red)

(red)

Cesty v Bystřici nad Úhlavou jsou opraveny
Tři cesty v Bystřici nad Úhlavou byly opraveny a také
bylo dokončeno odvodnění u hlavní komunikace, kde
byla zhotovena část nového potrubí a horská vpusť.
Problém zde nastával především při přívalových deštích, kdy se sbírala voda pod kapličkou a ve velkém
množství najednou pak vtékala právě na hlavní komunikaci. Propustek, který se nachází pod silnicí, byl pročištěn a dle názorů odborníků je dostačující. Nemělo by
tak již docházet k zaplavování nemovitosti, která je
v tomto místě pod komunikací. Během uplynulého měsíce došlo k úpravě příjezdové cesty do parku, stejně
tak prošla opravou i cesta pod hasičárnou a zpevněna
byla také cesta vedoucí v polích směrem na Pocinovice.
Celkové náklady, které byly hrazeny z rozpočtu města,
činí 750 tisíc korun.

(red)

Upozornění!!
V měsíci červnu bude v areálu kostela a v Klostermannově ulici probíhat ošetření zeleně zdravotním a redukčním řezem, při kterém budou odstraněny suché a

defektně rostlé větve. Stromy budou ošetřeny pomocí
lezecké techniky.
(red)
2

Aktuálně z radnice

Základní škola bude mít nové sociální zařízení
V době letních prázdnin dojde k celkové rekonstrukci
sociálního zařízení v Základní škole v Komenského
ulici, které je v současné době nevyhovující a zastaralé.
Dojde ke snížení podhledů, oddělení jednotlivých
WC vysokými laminovanými deskami s výměnou WC

i pisoárů, nainstalování nové elektroinstalace v podobě
pohybových čidel na LED svítidla a v neposlední řadě
výměna zárubní a dveří. Celkové náklady ve výši cca
3 miliony korun budou hrazeny z rozpočtu města.
(red)

Cesta bude uzavřena
Státní pozemkový úřad, pobočka Klatovy, jako investor stavby oznámil městu Nýrsku, že od 20. června
2019 bude probíhat rekonstrukce polní cesty
k zahrádkám u firmy Dobler. Tato cesta bude
v průběhu rekonstrukce uzavřena a k zahrádkám bude

ztížen přístup. Rekonstrukce cesty bude ukončena
v polovině září letošního roku.
Město Nýrsko vyhradilo parkovací stání pro majitele
těchto zahrádek na okraji louky v Erbenově ulici.
Soňa Hladíková
místostarostka

Změna velitele u hasičů v Bystřici

Probíhají práce na rozvodech

Na základě jednání s dosavadním velitelem SDH Bystřice Františkem Matheislem došlo ke změně na postu
velitele, kterým byl jmenován Luboš Matheisl. Důvodem pro změnu bylo pracovní zaneprázdnění a především odstěhování velitele. Jednotka by tak nemohla
spoléhat na jeho činnost. Tímto starosta města Miloslav
Rubáš děkuje Františkovi za činnost, kterou vykonával.
Jeho práce nebyla pouze příprava hasičských soutěží a
zábav, které se v Bystřici pořádaly, ale také velmi dobrá
spolupráce v období povodní a krizových situací. Také
přeje novému veliteli, aby vše zvládal stejně dobře jako
jeho bratr.

Opětovně byly zahájeny práce na teplovodních rozvodech. Podle projektové dokumentace byly rozvody
plánovány v místech, kde rostly stromy, které mohou
být káceny pouze v době vegetačního klidu, proto
v těchto místech tak bylo učiněno. Bohužel až při zahájení samotných prací na rozvodech bylo zjištěno, že
v daných místech se nacházejí velké betonové objekty, jejichž odstranění by bylo velmi nákladné a náročné. Z tohoto důvodu byla trasa rozvodů mírně změněna. Po skončení prací dojde k nové výsadbě dřevin,
s největší pravděpodobností ještě ve větší míře, než
bylo vykáceno.

(red)

(red)

Úprava zeleně ve městě
Na podzim loňského roku i v současné době město
Nýrsko zaznamenalo připomínky občanů k výšce sekání trávy ve městě. Občané upozorňují především na
vysychání travnatých ploch. Během měsíce května přišlo upozornění opačné, tráva se neseká a vzhledem
k bujení klíšťat, které je na nejvyšším stupni škály aktivity, je velké nebezpečí napadení hostitele. Na poradě

zastupitelů tak byla tato skutečnost probírána, v potaz
vzali zastupitelé i zkušenosti a postupy sekání v jiných
městech. Po poradě s odborníky Technické služby města Nýrska nebudou snižovat počet cyklů sekání, ale budou sekat na nejvyšší výšku trávy, kterou jim umožňuje
technika. Tím by nemělo ani v letních měsících docházet k zásadnímu vypalování travnatých ploch.
(red)

Technické služby obnovují vozový park
Vozový park technický služeb i nadále prochází obnovou. V nejbližší době bude prodána stávající plošina
a dojde k zakoupení nové, větší, která bude splňovat
požadavky lépe než ta současná. Dále bude zakoupen

kompaktní traktor v hodnotě 700 tisíc korun, bude
sloužit při sekání, zimní údržbě a dalších drobnějších
pracích.
(red)
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Rozhlas je již nainstalován
V rámci projektu „Zpracování digitálního povodňového
plánu, vybudování sítě varovného a informačního systému“ došlo v minulých měsících ke zvýšení a zlepšení
celkového systému povodňové služby a preventivní
protipovodňové ochrany. Byly nainstalovány ultrazvukové měřiče vodní hladiny na Dešenickém a Žíznětickém potoce a také na řece Úhlavě. Touto realizací došlo
ke zkvalitnění systému v rámci rychlosti a spolehlivé

distribuci hlasových i datových zpráv varovného nebo
informativního charakteru v souladu s požadavky zákona 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému,
a zákona 240/2000 Sb., o krizovém řízení. Pro pokrytí
města Nýrska a spádových obcí byla vytvořena radiová
komunikační infrastruktura. Všichni pracovníci, kteří se
zapojují do obsluhy zařízení, byli řádně proškoleni.
(red)

Přeshraniční spolupráce

Výlety za poznáním
V první polovině května se opět konaly dvě exkurze
v rámci projektu „Rodinný život na obou stranách hranice“, který je podpořen dotací z Dispozičního fondu,
Programu přeshraniční spolupráce Česká republika –
Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014 – 2020. Ve středu 8. května jsme společně navštívili Muzeum poutí
v Neukirchenu, kterým nás provedl a nejen s historií
obce seznámil bývalý starosta Egid Hofmann. Další
zastávkou byla rodinná sklárna Weinfurtner das
Glasdorf v Arnbrucku. Zde jsme zhlédli ukázku výroby
skleněných váz a figurek a za příjemného slunného počasí se prošli krásnou zahradou. V zahradě je možno
podívat se na domácí zvířata, děti si zde mohou pohrát
na dětském hřišti, kterému vévodí velká loď. Pro dospělé nabízí zahrada mnoho příjemných míst k odpočinku
nebo posezení na terase.
Po obědě, který pro nás připravil spolek zahrádkářů
z Lohbergu, jsme navštívili tamní zoologickou zahradu.
K vidění tu jsou zvířata, která žila nebo žijí na Šumavě
a v Bavorském lese. Při zpáteční cestě jsme se ještě
zastavili na Velkém Javorském jezeře a po krátké procházce pokračovali domů.
Hned další sobotu, tedy 11. května, přijeli naši sousedé
na návštěvu k nám. První zastávka byla na břehu Černého jezera. Zamračené nebe a dešťové kapky dotvářely atmosféru tajemné Šumavy. Dál jsme pokračovali na
Bílou Strž, nejvyšší šumavský vodopád. Doprovázel
nás revírník Tomáš Noha, od kterého jsme se dozvěděli
mnoho zajímavých informací. Počasí nám tentokráte
nepřálo, mlha by se dala krájet, a tak z plánovaného

výstupu na špičáckou rozhlednu sešlo. Několik nadšenců to ale přece jen neodradilo a vyjeli lanovkou aspoň
na vrchol Špičáku. Po vydatném obědě v nýrském Domě dětí a mládeže jsme zhlédli ukázku dětí z kroužků
DDM a poté pokračovali na prohlídku Muzea pivovarnictví v Dešenicích, kde nás přivítala starostka městyse
Lenka Sýkorová. Po prohlídce muzea jsme navštívili
Lesní divadlo Nýrsko, zájemci mohli ochutnat a zakoupit výborné kozí sýry od paní Daniely Kubátové
z Chudenína. Po návštěvě Lesního divadla jsme se pak
s našimi sousedy rozloučili. Fotografie navštívených
míst budou použity do společného česko-německého
kalendáře na rok 2020.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro
regionální rozvoj Ziel ETZ Freistaat bayern - Tsechische Republik
2014 - 2020 (INTERREG V)
Europäische Union - Europäischer Fonds für Regionale Entwicklung

Soňa Hladíková
místostarostka
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Volby

Ohlédnutí za volbami - výsledky
Volby do Evropského parlamentu se konaly na území České republiky ve dnech 24. - 25. května. Přinášíme vám
výsledky voleb, které jsou k dispozici na webových stránkách www.volby.cz Českého statistického úřadu. Zde
v případě zájmu najdete výsledky za jednotlivé okrsky i preferenční hlasy jednotlivých kandidátů a další podrobnosti.
Město Nýrsko
Voliči
v seznamu

Vydané obálky Volební účast
v%

3750

978

Odevzdané
obálky

26,08

978

Strana
číslo název
1
Klub angažovaných nestraníků
2
Strana nezávislosti ČR
3
CESTA ODPOV. SPOLEČNOSTI

Platné hlasy
celkem
V%
2
0,20
4
0,41
2
0,20

4

Národní socialisté

1

0,1

5
6
7

Občanská demokratická strana
ANO, vytrollíme europarlament
Česká str. sociálně demokratická

149
19
41

15,32
1,95
4,21

8
9

Romská demokratická strana
Komunistická str. Čech a Moravy

3
86

0,30
8,84

10
11
12
13
14
16

Koalice DSSS a NF
SPR-Republ. str. Čsl. M. Sládka
Koalice ROZUMNÍ, ND
Volte Pr. Blok www.cibulka.net
NE-VOLIM.CZ
Vědci pro Českou republiku

4
3
10
3
1
5

0,41
0,30
1,02
0,30
0,1
0,51

Platné hlasy

Počet volebních
okrsků

972

6

Strana
číslo název
19
PRO Zdraví a Sport
24
HLAS
25
Koalice Svobodní, RČ
26
Koalice STAN, TOP 09

Platné hlasy
celkem
V%
8
0,82
19
1,95
3
0,30
83
8,53

27
28
30
31
34
35
36
37
39
40

137
102
234
1
9
1
1
3
34
4

Česká pirátská strana
Svob. a př. dem. - T. Okamura
ANO 2011
Agrární demokratická strana
Demokratická strana zelených
BEZPEČNOST, ODPOVĚD.
Koalice Soukromníci, NEZ
Evropa společně
Křesť. demokr. unie - ČSL
Alternativa pro Česk. rep. 2017

Strany, které nezískaly žádný hlas, v přehledu
neuvádíme.

14,09
10,49
24,07
0,1
0,92
0,1
0,1
0,30
3,49
0,41
(red)

Do Nýrska opět přijeli američtí vojáci
V pátek 3. května naše město opět navštívili američtí
vojáci, abychom si připomněli osvobození americkou
armádou v roce 1945.
Tradiční příjezd historických vozidel přivítali nejen
občané, ale zároveň se přišly podívat také děti z mateřských i základních škol. Pokládání věnců s českou trikolórou probíhalo na náměstí u pamětní desky, která je
vzpomínkou na osvoboditele z roku 1945. Tohoto úkolu se ujal starosta města Nýrska Miloslav Rubáš a místostarostka Soňa Hladíková. Společně se zastupiteli
položili věnec také na místní hřbitov k památníku obětí
fašismu. Třetí věnec byl položen u památníku v Bystřici nad Úhlavou, kde byli popraveni vězni při transportu
smrti. Je důležité nezapomenout na to, že klidný život
bez bojů a strastí byl vykoupený životy statečných hrdinů, kteří se neschovali před výzvou odejít do cizích
dálek a pomohli tak vybojovat cennou svobodu. Dru-

hou světovou válku provázely otřesné zločiny proti lidskosti, proto se z historie poučme a nezapomínejme!

(red)
5

Městská knihovna

Nocování v knihovně s Ferdou Mravencem
Již 19. ročník známé Noci s Andersenem proběhl
v Městské knihovně Nýrsko dne 17. května. Celkem
20 dětí se s knihovnicemi sešlo v 16 hodin v knihovně
a vydaly se, již tradičně, zasadit strom pohádkovník.
Tomu bylo tentokrát určeno místo v parku naproti hasičárně. Nikoho nepřekvapilo, že mu bylo vybráno jméno
Ferda, jelikož tématem letošní Noci s Andersenem byla
kniha Ferda Mravenec. Společnými silami se dětem
podařilo strom zasadit a poté se všichni vydali směrem
k Lesnímu divadlu. Cestu si zpestřili známou dětskou
hrou „stopovanou“. Došli do lesa k velkým mraveništím, u kterých si pověděli něco málo o těchto malých
lesních tvorech a o jejich obydlí. Mezi stromy si každý
našel svou berušku a poté zamířili do areálu Pod Sjezdovkou, kde si k večeři opekli buřty.
Po návratu do knihovny na děti čekal kvíz Ferduj
(Riskuj), jejž absolvovaly ve dvou skupinách. Za odměnu si společně vybarvily velkoformátové omalovánky,
které pro děti na plátno vytvořily ženy z kroužku Malování pro radost. Hotové dílo jistě nepřehlédnete na zdi
v městské knihovně. Po zhlédnutí dílu ze seriálu Ferda
Mravenec se pomalu všichni ukládali ke spánku. Příběhy z knihy Ondřeje Sekory nakonec pomohly dětem
proniknout do říše snů.
Noc s Andersenem je akce konaná na mezinárodní
úrovni v mnoha knihovnách a slouží jako prostředek
k rozvoji dětského čtenářství. Projekt je každoročně
realizován na památku narození dánského pohádkáře
H. Ch. Andersena a snaží se dětem ukázat, jaká dobrodružství se v knihách skrývají, a přivést je tak nenásilnou formou ke čtení.

Vzkaz od knihovnic na závěr: „Všem, kteří se podíleli
na přípravě a organizaci, moc děkujeme. Doufáme, že
si to všechny děti náležitě užily, a za rok se těšíme na
další noční dobrodružství!“

Olga Hrachová
knihovnice

Sportoviště

Úprava cen vstupného na koupaliště
V letošní sezoně dojde k úpravě cen vstupného na koupaliště. Hlavním důvodem ke změně ceníku je stálý nárůst nákladů na energie a mzdy. Zvýšení se nedotkne
dětí do 100 cm, ty budou mít vstup zdarma a u dětí do
15 let se výše vstupného také nezmění. Nový ceník naleznete na webových stránkách www.sportoviste-

nyrsko.cz. Naopak výhodnější bude zlevněné vstupné,
které platilo v minulé sezoně od 17:00 hodin. Letos mohou návštěvníci slevu uplatnit již od 16:00 hodin. Koupaliště otevřeme v druhé polovině června, přesný termín
zveřejníme v závislosti na počasí.

Lucie Jandová
Správa sportovišť
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Mateřská školka

Jaro v Duhové školce
Já jsem přišel na koledu pro vajíčka…….Kdo? No přece velikonoční zajíček!
Děti se moc těšily a s velkým nadšením mu
pomohly na školní zahradě sesbírat všechna
poztrácená vajíčka. Na terase u školky je
ještě roztřídily podle barev a za to si vysloužily velikonoční perník.

Již třetím rokem se třída Včelek zapojuje do projektu „Uklízíme Česko“.
V pondělí 22. dubna šly pilné Včelky
uklidit kousek Nýrska. Po řádném natažení rukavic se pustily do sbírání
odpadků. Dost je udivilo, co všechno
člověk může v přírodě zahodit. Ve
školce je za dobře vykonanou práci
čekala sladká odměna.

Také květen byl bohatý na zážitky. Na začátku měsíce se děti vypravily na náměstí prohlédnout si vojenská historická vozidla, která
k nám zavítala při příležitosti oslav osvobození ČR. V úterý 7. května proběhl zápis nových dětí spojený de dnem otevřených dveří.
Do základní školy nám letos odchází 26 dětí.
Zájem o umístění dítěte do Duhové školky
mělo 40 rodičů převážně z Nýrska a spádových obcí. V úterý 14. května se děti staly
malými piráty a při představení „Námořnická
pohádka“ propluly celý svět tam a zase zpět.
Další akcí v mateřské škole byl zábavně-naučný program
„Bezpečný pes“ s ukázkami policejní kynologie. Pravidelně každý rok spolupracujeme se Sborem dobrovolných
hasičů Nýrsko. Při cvičném požárním poplachu provedeme evakuaci budovy mateřské školy a následně odcházíme do hasičárny, kde nám členové výjezdové jednotky
předvedou požární techniku. Měsíc květen zakončujeme
oslavou Dne dětí na školní zahradě. Opět nám pomáhají
hasiči - finančním příspěvkem na zakoupení odměn
a hlavně atraktivními disciplínami. Děkujeme!!!
Marie Nešetřilová
Zdeňka Kiewegová
učitelky mateřské školy
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Dům dětí a mládeže

Ametyst
Hranice na Moravě
Ve dnech 27. a 28. dubna se nýrské mažoretky zúčastnily další soutěže. Tentokrát to bylo Mistrovství České
republiky v mažoretkovém sportu ve výkonnostní třídě
„B“ v Hranicích na Moravě, kterého se letos také poprvé zúčastnila děvčata ve věkové kategorii kadet, ale
obsazeny byly i kategorie junior a senior. Soutěžní nálada už panovala od sobotního rána, kdy nám zahráli
hymnu ČR a na startovní čáru se postavilo první soutěžící družstvo. V sobotu si své odtančily kadetky v kategoriích baton kadet stage, duo trio, miniformace a poté
seniorky v kategorii baton miniformace. V neděli přišla
na řadu všechna juniorská vystoupení, která byla přihlášena do kategorií sólo, duo trio a baton junior stage.
Z devíti startů jich pět postoupilo na Mistrovství Evropy
v mažoretkovém sportu, které se bude konat druhý týden v červnu v chorvatské Crikvenici. Mimo jiné juni-

orky se svou choreografií Rocky získaly zvláštní ocenění, a to Pohár starosty města Hranice.

Chelsea Comans

Ostrava
V pátek 3. května vyrazily juniorky a seniorky z Ametystu na MČR do Ostravy. Cesta byla dlouhá. Do následujícího upršeného rána jsme se probudily plny očekávání a lehké nervozity.
S příchodem do haly a zjištěním obrovské konkurence
jsme věděly, že to pro nás dnes nebude vůbec jednoduché, ale i přes menší komplikace, v podobě zapomenutých částí kostýmů a na poslední chvíli předělání soutěžní sestavy, jsme si stouply na startovní čáru připravené podat ten nejlepší výkon. Všechny choreografie jsme
si užily, jak nejvíce to šlo. Výsledky nebyly úplně takové, jaké bychom chtěly, ale ne nadarmo se říká: ,,Není
důležité vyhrát, ale zúčastnit se.“ Byla pro nás obrovská
zkušenost postavit se proti týmům, které existují i přes
20 let. I nadále máme v plánu se zlepšovat v tom, co
nás baví a naplňuje.

Pár slov závěrem
Ametyst DDM Nýrsko se pomalu, ale jistě dostává do
povědomí mažoretkového sportu v celé ČR. Uběhlo
7 let od samotného založení a děvčata již nyní mohou
s čistým svědomím říct, že reprezentují město Nýrsko,
Plzeňský kraj a Českou republiku. Sice se nám ještě
nepodařilo z žádné vyšší soutěže přivést medailová
umístění, ale každým rokem se k nim přibližujeme blíž

Věříme, že když se v budoucnu řekne slovo Ametyst,
všem se před očima vybaví tým plný bojovnic, které
neměly zrovna lehké začátky.

Kateřina Hrdličková

a blíž. Ametyst děkuje svým sponzorům, kteří se podíleli na financování cest na MČR, Městu Nýrsko a firmě
Greiner Aerospace za mimořádné dotace na cestu do
chorvatské Crikvenice. Tým trenérů nadále děkuje rodičům za podporu svých dětí a v neposlední řadě děkujeme samotným děvčatům, která v mažoretkovém světě
nedělají ostudu a smysluplně naplňují svůj volný čas.
Eva Koryťáková
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Muzeum Královského hvozdu

Bylo nás pět
Ano, tolik nás bylo a také jsme se všichni ve zdraví
vrátili. Pavel Mráz se svými proprietami na fotografování s bočním osvitem, další nesli nářadí pro případné
dočišťování fotografovaných kamenů. Já jsem se za
nimi snažil hrdinně kráčet s berličkami a občas hlásil
nějaké „moudro“, aby si mysleli, že jim stačím. Po
dlouhé zimě bylo opravdu co na kamenech čistit. Už při
prvním snímku se všichni, kteří se dívali Pavlovi přes
rameno, rozplývali nad tím, že takto zhotovená fotografie dokáže vykreslit povrch kamene lépe, než jak jej
vidíme vlastníma očima. Všimli jste si, že jsem napsal
„všichni, kteří se dívali“? Většinou se totiž všichni nedívali. Jeden se „trhnul“, chvílemi jsme ani nevěděli,
kde je. Byl to Honza Burghauser. Za chvíli hlásil:
„Mám nový kámen“! Musím říci, že jsem doslova nevěřil svým očím. Celkem to Honza za dvě hodiny hlásil
čtyřikrát. A nebyly to, až na jeden, kameny, na které
jsme zvyklí. Všimněte si, že kupříkladu ten, který vidíte
u článku na fotografii, má obrázek v prostoru kamene
pěkně vyvážený, není přeplácaný deseti dalšími obrázky, motivem je jakási stylizovaná figura, která se nám
může zdát nesrozumitelná, ale musíme počítat s tím, že
obrázek podle data vznikl téměř před dvěma stovkami
roků a tehdy taková figura mohla být srozumitelná, třeba jako typická figura z nějaké slavnosti nebo podobně.
To se snad brzy dozvíme, protože ještě tentýž den jsem
tento a další snímky poslal do Německa svému kamarádovi, který bude pátrat po jeho smyslu. Napovědět může i text, který je připojen. Pepík Kratejl a Láďa Kur
věrně dělali servis Pavlovi a já se nestíhal divit.
Co z této výpravy vyplynulo? Za prvé, jestliže se na
nějakém kameni objevilo datum ještě o třicet let starší,

než které jsme měli dosud, znamená to, že obrázky netesala „jedna generace“, ale je potvrzeno, že na lokalitu
chodili lidé minimálně šedesát roků. Navíc zcela logicky se nabízí úvaha, že se možná podaří najít ještě starší
kameny, možná až tak, jak by to ani odborníci nepředpokládali. Druhá, neméně důležitá informace nám říká,
že i když další kameny našel ten, který už je „umí“ hledat, přece jen čtyři kameny za dvě hodiny je signál, že
kamenů tam bude ještě více. A to je dobře, protože pozorujeme, že jeden obrázek pomáhá vysvětlit smysl
druhého. Jen je škoda, že jsme dosud nenarazili na odborníka z Čech, který by měl volnou kapacitu a našim
kamenům se mohl věnovat. Snad se to trochu změní, až
bude v televizi o Kamenné galerii reportáž nebo až se

na výstavu fotografií, kterou připravujeme, přijde podívat někdo, koho to chytne za srdce. Ale i každý jednotlivý návštěvník nám může pomoci! Ten si všimne toho
a ten zase toho. Už se na spolupráci těšíme.
Karel Velkoborský
Muzeum Královského hvozdu

Veřejné čtení jmen obětí holocaustu 2019 v Nýrsku
Ve čtvrtek 2. května jsme se připojili k akci veřejné
čtení jmen obětí holocaustu Jom ha-šoa 2019, která
proběhla ve stejný čas v dalších 21 městech po celé
republice. Smyslem akce bylo vzpomenout na oběti
holocaustu, především židovského původu. Ve vlastní
režii jsme připravili i seznamy jmen nýrských obětí.
Díky tomu jsme si mohli připomenout pro Nýrsko tak
významnou židovskou komunitu, která byla během
holocaustu zcela zdecimována. Jsme rádi, že se do akce
zapojilo tolik mladých lidí, kteří snad i díky této akci
nezapomenou na to, jaký význam měla židovská komuObr.pro
1 Nýrsko a okolí, pro jeho průmyslový rozvoj
nita

a částečně i dnešní podobu.
Z původně plánovaného 60 minutového maratonu čtení
jmen bylo nakonec minut 80. I to svědčí o zájmu zúčastněných spoluobčanů o tento úsek historie našeho
městečka. Přímo z nýrského náměstí se uskutečnil
i přímý vstup do rozhlasového vysílání celostátního
Radiožurnálu, který posluchače informoval o zapojení
se Nýrska do této celostátní akce.
Děkujeme vám všem, kteří jste se rozhodli se do čtení
zapojit a ukázat tím, že vám historie nejen tohoto kraje
není
Obr.2lhostejná.

pokračováni str. 10
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Muzeum Královského hvozdu
pokračováni ze str. 9

Od 16.00 hodin jsme pokračovali vernisáží výstavy
kreseb dětí z terezínského ghetta „Motýla jsem tu neviděl“, kterou můžete v Muzeu Královského hvozdu
zhlédnout do 9. června. Sluší se na tomto místě poděkovat všem dobrovolníkům, kteří pomáhali při organizaci této akce a bez jejichž pomoci by se Jom ha – šoa
2019 v Nýrsku nemohla uskutečnit. Za finanční podporu děkujeme Městu Nýrsku. Na organizaci akce jsme
spolupracovali s Institutem Terezínské iniciativy a v
případě výstavy s Židovským muzeem v Praze.
Zvláštní dík patří paní místostarostce Soně Hladíkové
za převzetí záštity nad akcí, ředitelce Aleně Linhartové
ze ZŠ Školní, řediteli Ivanu Pavlíkovi ze ZŠ Komenského a paní učitelce Zdeňce Plasové, kteří svým přístupem umožnili zapojení žáků do této akce. Děkujeme
všem přítomným žákům obou škol za důstojnou atmosféru, kterou dokázali vytvořit.
Petr Olivík
Muzeum Královského hvozdu

Rugby Šumava Nýrsko

Den dětí s rugby
Premiérový „Den s rugby“ uspořádali členové Rugby
Šumava Nýrsko, v sobotu 25. května v areálu Pod Sjezdovkou. Pro děti byl po celý den připraven pestrý program s hudebním doprovodem. Vše odstartovalo přátelské utkání nejmenších rugbistů v kategorii U8, které
zkušeně odřídil kapitán nýrského družstva mužů Roman Kodera. V celém areálu bylo připraveno celkem
čtrnáct stanovišť, na kterých děti musely plnit různé
úkoly, např. skákání v pytli, běh v gumičkách, slackline
– chůze po laně, chůze na chůdách či překážková dráha.
Ale jelikož to byl den s rugby, nesměly chybět ani disciplíny zaměřené právě na tento sport. Děti si tak mohly
vyzkoušet např. hod šiškou na cíl, skládka soupeře
v podobě válců, kop na „háčko“ a další. Po splnění
všech úkolů byla pro všechny děti připravena odměna.
Na závěr dne si mohl každý účastník opéct buřt na
ohýnku. Velké poděkování patří generálnímu sponzorovi Nowares, dále pak Lactalis za dodání jogurtových
nápojů pro děti, Městu Nýrsko a dalším, bez kterých by
nebylo možné tento den uspořádat.

Rugby Šumava Nýrsko
vs.

RK Petrovice

(red)

9. června od 16.00 hod.
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Sport

„VESNIČAN“ se v Praze neztratil
Nýrský rodák Daniel „Vesničan“ Vítovec minulý víkend zápasil na prestižní akci Heroes Gate
22 v pražském Podvinném mlýně. Jeho sokem byl polský sportovec Oskar Mosberg, který měl výškovou výhodu. Přes tu se však Daniel dokázal probojovat a vyhrál u všech bodových rozhodčích na body. Na své
konto si tak připsal skvělou 56. výhru.
„Jsem rád, že to takto dopadlo. Mám teď nabitý program a nechtěl jsem se hlavně zranit. V červnu mě čeká
odveta o titul mistra světa a na začátku července se
opět ukážu v Praze,“ řekl Daniel po svém zápase.

DOZP Bystřice nad Úhlavou

Charitativní bazárek podpořil Domov Bystřice
Skupina Jumping Kdyně, kterou vede naše rehabilitační pracovnice, již poněkolikáté pořádala prodej
oblečení, které lidé darovali. V MKS Modrá Hvězda
ve Kdyni začátkem měsíce května ho nabízeli veřejnosti. Vybrali úžasnou částku, kterou darovali Domovu Bystřice a seniorům do Kdyně. Tyto získané
finanční prostředky Domov využije především na
canisterapii. Náš pejsek Deli za uživateli jezdí pravidelně, dokáže svou přítomností vyvolat dobrou náladu. O tom, že úsměv léčí, není pochyb. Ale už dávno
to není jen o radosti, kterou psi lidem přináší. Canisterapie může mít formu individuální, nebo i kolektivní. Děkujeme.

Kateřina Šimková
Ředitelka DOZP Bystřice

Výstava

Náměstí jinak!
Ve čtvrtek 30. května proběhla vernisáž výstavy
s názvem Náměstí jinak! Všechny přítomné přivítal
a úvodní slovo pronesl starosta města Miloslav Rubáš.
Zástupci společnosti Areagroup, kteří urbanistickou
studii Revitalizace náměstí v Nýrsku zpracovávají,
představili přítomné veřejnosti návrh na budoucí úpravu nýrského náměstí. V této fázi řeší návrh pouze budoucí uspořádání náměstí - jedná se tedy o návrh na
zastavění ploch a výškové uspořádání budov, řešení
dopravy, parkování, uspořádání zeleně. Po představení

návrhu a základní koncepce probíhala živá diskuse.
Hudebním doprovodem celý večer zpestřila skupina
Simona Anděl.
Výstava urbanistické studie bude veřejnosti volně přístupná do konce letošního roku od pondělí do pátku od
10.00 do 18.00 hodin, o víkendu mezi 10. a 13. hodinou. Své připomínky ke studii můžete zaznamenat do
dotazníků, které najdete u východu výstavy.
Soňa Hladíková
místostarostka
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Lesní divadlo

Slunce, seno, jahody a pár facek
Jaro je v plném proudu a my v Lesním divadle zkoušíme na plné obrátky. V kulturním čtvrtletníku města
Nýrska jsme již avizovali, že v neděli 30. června
a 25. srpna 2019 odehrajeme představení Slunce, seno,
jahody a pár facek.
První dva díly z Troškovy filmové trilogie jsou naší
letošní výzvou. Při osobním setkání se samotným panem režisérem jsme dostali jeho svolení k jakékoli
úpravě a převedení jeho filmu v divadelní podobu. Proto jsme společnými silami napsali scénář a začali zkoušet. Dostat hoštickou náves a JZD se vším všudy na
malou scénu Lesního divadla je sice náročné, ale uvidíte, že nic není nemožné. Letošní představení se snažíme
nastudovat co nejvíce autenticky tak, aby si divák připadal jako uprostřed hoštické návsi.
Věříme, že se to našemu dvaatřicetičlennému týmu povede, a všechny, kteří se přijdou podívat, skvěle pobavíme.

Dana Tomanová

Pozvánky

Přehled akcí červen
2. 5. - 9. 6.

MOTÝLA JSEM TU NEVIDĚL
- výstava kreseb dětí z terezínského ghetta

9. 5. - 17. 6.

VÝSTAVA PRACÍ
- výstava prací žáků ZŠ Nýrsko, Komenského ul.

MěK

NETRADIČNÍ POHÁDKOVÉ ČTENÍ S POUČENÍM

Čekárna paní
zubařky MUDr.
Opluštilové

8. 6.

KONCERT SKUPINY CHAI

LD

14. 6. - 15. 6.

DŘEVOSOCHÁNÍ

Bystřický park

15. 6. od 9.00

SPOFA
- soutěž podnikových hasičů v požárním sportu

Bystřický park

6. 6. od 16.30

MKH

15. 6. od 15.00 OPLOVA DECHOVKA

Bystřický park

15. 6. od 16.00 VERNISÁŽ DŘEVOSOCHÁNÍ

Bystřický park

17. 6. od 21.20 LUNÁRNÍ VYCHÁZKA

KD - DDM

18. 6. - 16. 9.

KAMENNÁ GALERIE
- výstava

MKH

23. 6.

HONZA MÁLEM KRÁLEM
- divadlo Klenová

LD

30. 6.

SLUNCE, SENO, JAHODY A PÁR FACEK
- divadlo Nýrsko

LD
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Inzerce

„V Greineru to žije“
Firmu Greiner v Nýrsku asi dlouze představovat nemusíme. Greiner aerospace se zabývá výrobou pěnových dílů
do sedadel pro letecký průmysl. Tyto díly je možné najít v gigantech, jako je Boeing 737 či Airbus 350. Moderní
výrobní halu v Nýrsku sdílí společně s firmou Greiner PURtec, která se zabývá výrobou izolačních materiálů pro
topenářské firmy (Viessmann, Bosch, Vaillant atd.) a produktů pro optimalizaci akustických podmínek v interiéru.
Se svými téměř 400 zaměstnanci se firma GREINER stává významným zaměstnavatelem v regionu.
Minulý rok byl pro Greiner důležitým mezníkem – firma oslavila
č. 2 výročí 150 let od založení a zároveň i dvacetileté
působení v Nýrsku. Se širokou veřejností firma výročí oslavila 15. června a se svými zaměstnanci pak v srpnu při
neformální letní párty s grilováním. Konec roku 2018 byl ve znamení dalších akcí pro zaměstnance – den zdraví,
Mikuláš, nealko punč a cukroví, vánoční dárek nebo vánoční večírek.
I letošní rok firma Greiner začala v akčním duchu. Pro zaměstnance bylo po dva víkendy zajištěno lyžování na nýrské sjezdovce nebo bruslení na kluzišti ve vyhrazených časech. V březnu firma podpořila charitativní představení
Na stojáka, jehož výtěžek byl věnován handicapovaným sportovcům. V dubnu se Greiner zapojil do celorepublikové akce Ukliďme Česko a díky dobrovolníkům z řad zaměstnanců vyčistil kus přírody od odpadků a udělal něco
dobrého pro naši planetu. Na konci dubna byl z Nýrska vypraven zájezd pro zaměstnance na Den ve vzduchu
s Plzeňským krajem a malé překvapení bylo pro zaměstnance připraveno i na Pivních slavnostech ve Strážově začátkem května.
Firma Greiner PURtec se prezentovala v březnu ve Frankfurtu na světovém veletrhu zařízení koupelen, technických zařízení budov, energií, klimatizací a obnovitelných zdrojů energií. Firmu Greiner aerospace jste mohli vidět
v dubnu v Hamburgu na mezinárodním veletrhu vybavení interiérů letadel (Aircraft interiors expo).
Firma Greiner aerospace dosáhla za březen i duben rekordního obratu. Velké dík za to patří zejména všem zaměstnankyním a zaměstnancům firmy a zbývá jen popřát hodně štěstí a energie, ať se společnosti létá na křídlech takového úspěchu co nejdéle.
Obě firmy Greiner stále nabízí volná pracovní místa. Pokud máte zájem dozvědět se více, kontaktujte personální
oddělení:
Greiner aerospace: tel. 376 804 126, hr@greiner-aerospace.com
č. 1
Greiner PURtec: tel. 376 804 124, vaclava.weber@greiner-purtec.com

Společnost Nýrská teplárna, s.r.o. přijme:
č. PEVNÁ
3
TOPIČE – OBSLUHA KOTLŮ NA
A PLYNNÁ PALIVA
Náplň práce: Obsluha technologického zař ízení kotelny. Údr žba a opr avy zař ízení kotelny.
Směnný provoz, konto pracovní doby, příspěvek zaměstnavatele na penzijní pojištění, stravenky,

náborový příspěvek.
Požadujeme spolehlivý a zodpovědný přístup k práci. Schopnost noční práce.
Topičský průkaz, svářečský průkaz výhodou.
Kontakt: telefonicky 376 555 670 nebo přímo v sídle společnosti ul. Práce 104
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Útulek u Bobíka
Pejsek cca 2-3letý, střední velikosti, velice milý a temperamentní,
přátelský i k ostatním psům.
Dodnes o pejska nikdo neprojevil
zájem.
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17. června 2019.
Redakce si vyhrazuje právo krátit dodané příspěvky a nepři jmout je v případě dodání po termínu uzávěrky. Za původnost
a obsahovou správnost jednotlivých příspěvků ručí autor, za
obsahovou stránku inzerátů zadavatel.
Vysvětlivky: (red) - Martina Bastlová
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