Nýrské noviny
46. ročník / květen 2019 / cena 10 Kč

„Chladno a večerní mlhy
v máji, hojnost
ovoce a sena
dají.“
„V květnu-li
hrom se ozývá,
v červnu zřídka
mrholívá.“
„Na Filipa Jakuba chrousti
hučí, o Martině
studený vítr
fič.“
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„Je-li už máj
zahradníkem,
není stodol milovníkem.“
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Aktuálně z radnice

Rybníky číslo 1 a 3 čeká oprava
Po opravě největšího rybníka „Na Cihelně“ v loňském
roce se dočkají opravy další dva rybníky v roce letošním. Tentokrát se bude jednat o rybníky označované
jako 1 a 3 (viz obr.). V rámci stavby je navržena oprava
těles hrází, vybudování bezpečnostního přelivu na rybníce 1 a výstavba dvojice nových objektů spodních výpustí, kdy z odpadního potrubí z nádrže 1 by byla napájena nádrž 3 tak, aby bylo možné v případě havárie odstavit jakýkoliv ze soustavy rybníků. Výpustě obou rybníků povedou do Skelnohuťského potoka. V druhé polovině září tohoto roku dojde k vypuštění rybníka 3
a následné stavební práce budou zahájeny 15. října.
Předpokládaný konec realizace je plánován na jaro
2020. Příslib dotace město získalo od Ministerstva zemědělství ČR v programu Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích.

(red)

Radní a starostové jednali v Nýrsku
V úterý 16. dubna se v kulturním domě konalo další setkání členů Rady Plzeňského kraje se starosty a starostkami klatovského okresu. Na začátku setkání všechny
přivítal starosta města Nýrska Miloslav Rubáš. Po úvodních slovech hejtmana Josefa Bernarda a členů rady,
kteří představili novinky ve svých rezortech a informovali starosty o možnostech čerpání dotací z krajského
rozpočtu, následoval prostor pro otázky a odpovědi. Starostové žádali krajské radní o pomoc při řešení úbytku
lékařské péče jak pro děti, tak i dospělé s ohledem na
důchodový věk současných lékařů, které nemá kdo nahradit. Zazněly i návrhy na úpravy v dotačním titulu
Program stabilizace a obnova venkova. Velkým tématem však byla oblast dopravy. V první řadě komplikace,
kterou způsobuje rozsáhlá rekonstrukce komunikace
Dlouhá Ves – Radešov. Následoval dotaz starosty města
Nýrska, zda budou uplatňovány ochranné minuty pro
dotovanou dopravu Plzeňského kraje před soukromými
dopravci na lince Nýrsko – Klatovy. Srozumitelné odpovědi jsme se bohužel nedočkali, ale jelikož je takovýto

problém pouze na této trase, k řešení asi nedojde. Není
vyloučeno, že po nainstalování sčítacích rámů do autobusů Plzeňského kraje a po vyhodnocení využitelnosti,
může dojít k úpravě či omezení těchto dotovaných spojů.

(red)

Porada zastupitelů
Každý měsíc se konají porady zastupitelů. Na poslední
poradě, která se konala v pondělí 8. dubna, vznesla Miroslava Irlbeková dotaz na opravu Žižkovy ulice.
„Oprava Žižkovy ulice je v plánu investic na příští rok.
Bude se jednat o rozsáhlejší opravu a současně dojde
k výměně vodovodního potrubí a přípojek,“ odpověděl

starosta města. Další připomínku vznesl David Křížek,
který se zajímal o úpravu zeleně na rohu ulic Jiráskova
a Práce. Starosta města na to odpověděl: „ Již jsem
o tomto problému informoval ředitele technických služeb. Nejdéle do konce května by mělo dojít k nápravě.“
(red)
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Oznámení o době a místě konání
voleb na území města Nýrska
pro volbu do Evropského parlamentu ve dnech 24. a 25. května 2019
Rozhodnutím prezidenta republiky uveřejněném ve
Sbírce zákonů ČR pod č. 4/2019 Sb., byly dne 17. ledna
2019 vyhlášeny volby do Evropského parlamentu.
Volby do Evropského parlamentu na území České republiky upravuje zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do
Evropského parlamentu a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších změn a doplňků.
Kdy můžete volit?
Volba do Evropského parlamentu se uskuteční:
v pátek dne 24. května 2019 od 14.00 do 22.00 hodin,
v sobotu dne 25. května 2019 od 08.00 do 14.00 hodin.
Kde budete volit?
Volební okrsek č. 1:
Volební místnost: Městský úřad, Náměstí 122, 340 22
Nýrsko pr o voliče s trvalým pobytem v Nýrsku ulice:
Dobrovského, Domažlická, Erbenova, Hodousická,
Chodská, Kaplířova, Klatovská, Křižíkova, Luční, Nádražní, Náměstí, Raisova, Riegrova, Rybářská, Strážovská, Školní, U Banky, U Radnice, Úzká, V Lukách,
Vrchlického, neurčená ulice - čp. 853, čp. 864, čp. 927,
čp. 603, čp. 949
volební okrsek č. 2:
volební místnost: Kulturní dům, Prap. Veitla 23, 340
22 Nýrsko pr o voliče s trvalým pobytem v Nýrsku ulice: Jahodová, Jiráskova, Klostermannova, Kpt. Kufnera,
K Zahradám, Milenecká, Práce, Prap. Veitla, Sídliště I,
Sídliště II, Vančurova, Thámova, U Koupaliště, neurčená ul. – čp. 778, čp. 932
pro voliče s trvalým pobytem ve Staré Lhotě
volební okrsek č. 3:
volební místnost: Základní škola, Komenského 250,
340 22 Nýrsko pr o voliče s trvalým pobytem v Nýrsku
ulice: Baarova, Boženy Němcové, Československých
legií, Dvořákova, Elišky Krásnohorské, Havlíčkova,
Husova, K Cihelně, Karla Čapka, Karla Hynka Máchy,
Kollárova, Komenského, Mikoláše Alše, Nerudova, Palackého, Petra Bezruče, Pod Lesem, Smetanova, Šmilovského, Šumavské nábřeží, Tylova, Tyršova, Žižkova,
neurčená ulice - čp. 915, čp. 926, čp. 964, čp. 976, čp.
979
volební okrsek č. 4:
volební místnost: Bystřice nad Úhlavou čp. 31 –

hasičská zbrojnice pro voliče s trvalým pobytem
v Bystřici nad Úhlavou, Starý Láz
volební okrsek č. 5:
volební místnost: Hodousice - společenská místnost Na
Řáholci pro voliče s trvalým pobytem v Hodousicích
a Blatech
volební okrsek č. 6:
volební místnost: Zelená Lhota - hasičská zbrojnice
pro voliče s trvalým pobytem v Zelené Lhotě
Kdo může volit a za jakých podmínek?
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky, a to platným občanským průkazem, nebo cestovním pasem České republiky, a dosáhl alespoň druhý den voleb prvního
kola volby do Evropského parlamentu (tj. 25. května)
věku nejméně 18 let, a občan jiného členského státu,
který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let a je
pod dobu nejméně 45 dnů přihlášen k trvalému, nebo
přechodnému pobytu na území ČR.
Způsob hlasování
Po opuštění prostoru určeného pro vložení hlasovacího
lístku do úřední obálky vloží volič tuto obálku
s hlasovacím lístkem před okrskovou volební komisí do
volební schránky.
Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné.
S voličem, který nemůže sám vybrat hlasovací lístek pro
zdravotní postižení nebo z jiných důvodů, nemůže číst
nebo psát, může být v prostoru určeném pro vložení hlasovacího lístku do úřední obálky přítomen jiný volič,
nikoli však člen okrskové volební komise, a voličem
vybraný lístek za něj vložit do úřední obálky a popř.
i úřední obálku vložit do volební schránky.
Přenosná volební schránka
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních
důvodů obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební
komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost,
a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro
který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém
případě okrsková volební komise vyšle k voliči dva své
členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou
a hlasovacími lístky.
pokračování na str. 4
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Při hlasování postupují členové volební komise tak, aby
byla zachována tajnost hlasování. Mimo území České
republiky nelze do přenosné volební schránky hlasovat.
O přenosnou volební schránku mohou voliči požádat
před konáním voleb Městský úřad v Nýrsku na tel. čísle
376 555 611.

Jak získáte hlasovací lístky?
Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny
(21. května) přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve
dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve
volební místnosti.
Další informace získáte z letáku, který bude vložen do
obálky společně s hlasovacími lístky.
Blanka Kinská
tajemnice Městského úřadu

Kolumbárium bude i v Nýrsku
Nýrsko bude mít brzy kolumbárium - pietní místo pro
ukládání pohřebních uren. Výstavba je plánována pod
otevřeným nebem v blízkosti smuteční síně a jeho kapacita bude zřejmě 111 schránek na urny. Cílem výstavby
je umožnit cenově dostupné pietní uložení uren.
V současné době je totiž pro některé lidi velký problém
ostatky svých blízkých důstojně uložit. Náklady i na
malý pomníček se pohybují v řádech několika desítek
tisíců korun. Kolumbárium bude vystavěno ze žuly
a schránky budou mít uzamykatelná nerezová dvířka.
(red)

Odpadky mimo kontejnery
I přesto, že sběrný dvůr rozšířil své otvírací hodiny na
středu, pátek i sobotu, se stále mezi našimi občany najdou tací, kterým je nejspíše pořádek v našem městě
zcela lhostejný. Přijedou ke kontejnerům, a když jsou
všechny plné, hodí odpad vedle. Vždyť on to někdo sebere. Tímto vás znovu žádáme, když už máte odpad naložený v autě, není velký problém ujet pár metrů navíc
a buď najít jiný kontejner, ve kterém je místo, nebo odpad odvézt rovnou do sběrného dvora.

(red)

ZŠ Nýrsko, Školní ulice slavila 90 let
V rámci oslav 90. výročí otevření školy navštívil základní školu také starosta města Miloslav Rubáš, který
během své návštěvy absolvoval besedu se žáky 6. třídy.
Kromě jiného probírali především otázky vzhledu náměstí. To žáky zajímalo nejvíce. Starosta je informoval
o zpracované studii podoby náměstí i s tím, že se studií
budou občané seznámeni a nebude chybět ani možnost
se ke zpracovaným návrhům vyjádřit. Další kroky starosty vedly do nově zrekonstruovaných dílen, které

zajisté povedou ke zlepšení zručnosti žáků. V současné
době pracují především se dřevem, ze kterého vznikají
zdařilé výrobky.
98 žáků druhého stupně společně nacvičili vystoupení
na písničku „Děti ráje“ a na samotný závěr vytvořili
před školou obrovský nápis „ZŠ 90“. Žáci prvního
stupně nezůstali pozadu, a tak jsme mohli shlédnout
divadelní představení Perníková chaloupka v podání
žáků 5. ročníku.
(red)
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Proběhlo zasedání finančního výboru
V dubnu proběhla dvě zasedání finančního výboru,
jejichž program byl skutečně nabitý. Jedním z hlavních
bodů bylo projednání žádostí o dotace na podporu kulturní, sportovní a zájmové činnosti. Žádosti byly předloženy i s návrhem komise na přidělení konkrétní částky. Požadované peníze značně převyšovaly vyčleněné
finanční prostředky města, i tak se domnívám, že nespokojený nemůže být nikdo. Ve většině případů je
město Nýrsko hlavním sponzorem a podporovatelem
spolků a i menší než požadovaná dotace může stále být
tou nejdůležitější. A výsledek? Do oblasti sportu bude
rozdělena částka 688 000,- a kulturní a zájmová činnost
bude podpořena částkou 411 000,-. Jednotlivci reprezentující město Nýrsko na vysoké úrovni si pak rozdělí
49 000,-. Město Nýrsko také, jako každý rok, podpoří
i provoz janovického Klokánku. Mimo to si dovolím
připomenout, že fyzické osoby mohou žádat o individuální dotaci po celý rok 2019. Jak již bylo uvedeno,
uchazečů o dotaci je velké množství a i formální a věcná úroveň žádostí značně rozdílná. Komise tak nebyla
v jednoduché situaci, nicméně se s ní vypořádala velmi
dobře. Z iniciativy finančního výboru budou také pří-

jemci dotací více informováni o používání znaku města
při jeho propagaci, k čemuž se zavazují podpisem dotace. Zní to možná podivně, ale je stále značné množství
žadatelů, kteří netuší, jak znak města skutečně vypadá.
Jako každý rok, i tentokrát prošlo hospodaření města
kontrolou nezávislého auditora. Ta konstatuje, že „při
přezkoumání hospodaření ÚSC Nýrsko za rok 2018
jsme nezjistili žádné chyby a nedostatky.“ To je samozřejmě potěšující zpráva, která opět potvrzuje profesionální hospodaření s prostředky města. Pro připomenutí,
celkové příjmy města v roce 2018 po konsolidaci činily
135 mil. Kč a celkové výdaje po konsolidaci činily
157 mil. Kč. Financování města bylo ve výši necelých
39 mil. Kč. A zůstatek na konci roku 2018 je 39,5 mil.
Kč. A na závěr jedna poznámka. Určitě si vzpomínáte
na slavnosti města Nýrska, které proběhly před téměř
třemi lety. V té době jsme i požádaly o dotaci, kterou
se nám podařilo získat a jež byla vyplacena v dubnu
tohoto roku. Ano, skutečně po třech letech. Sportovní,
kulturní i zájmové spolky na území města Nýrska taková prodleva nečeká a díky podpoře ze strany města mohou svou činnost po další rok opět rozvíjet.
David Křížek
předseda finančního výboru města Nýrska

„Náměstí jinak!“
Náměstí jinak! je název výstavy urbanistické studie,
kterou zpracovává společnost AREA group s.r.o. na
úpravu našeho náměstí. Tato výstava bude probíhat
v prostorách bývalých obchodů na rampě, kde bude
také zahájena vernisáží ve čtvrtek 30. května. Výstava
bude pro veřejnost volně přístupná a průběžně bude
doplňována novými návrhy. V současné době je také
spuštěna facebooková stránka se stejným názvem, na
které budete moci získávat aktuální informace o průběhu zpracování studie a prohlédnout si návrhy. Na
podzim letošního roku pak proběhne na náměstí další
prezentace studie a návrhů v rámci kulturního programu. Po celou dobu máte možnost vyjádřit svůj názor
a vaše připomínky. Budete mít tak jedinečnou možnost zapojit se do přípravy budoucí podoby našeho
náměstí.
Soňa Hladíková
místostarostka
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Představení nových zastupitelů

Alena Holá, 34 let
Vystudovala jsem
Ekonomickou školu se zaměřením
na
zemědělství
v Domažlicích. Po
škole jsem pracovala v Anglii
a Irsku. Byla jsem
členkou výkonného výboru a prezidentka profesionální
sekce
v kickboxu. V současné době jsem
na mateřské dovolené a pracuji pro MMA společnost,
vedu sportovní oddíl (Spartak Nýrsko z.s.) s všestranným zaměřením pro děti i dospělé a také mám na starosti marketing v Janovické společnosti ActiPack.
Co vás vedlo ke vstupu do komunální politiky?
„Můj dlouholetý kamarád Jakub Maglovský (předseda
strany) se mne zeptal, zda bych neměla zájem. Mám
Nýrsko ráda a život zde mi nebyl nikdy lhostejný, tak

jsem neváhala. Chtěla bych, aby moje děti vyrůstaly
v hezkém městečku, všichni zde měli všestranné možnosti jako ve větších městech a přitom Nýrsko neztratilo
svoji identitu.“
Jak se připravujete na zasedání zastupitelstva? Kolik
času přípravě věnujete?
„Vzhledem k tomu, že z ODS jsem v zastupitelstvu jen
já, příprava je individuální. Projdu si vždy body z minulých porad a případně si připravuji vlastní náměty.“
Co se vám v Nýrsku nelíbí a jaké si představujete řešení?
„V Nýrsku máme slabé venkovní zázemí pro malé děti.
Líbila by se mi inovace dětských hřišť více v centru,
kde většina dětí bydlí, například hřiště mezi panelovými
domy v ul. Práce a Jiráskovou ulicí (tzv. sídliště). Když
není hezké počasí, kromě kroužků zde není moc míst,
kam s dětmi jít. Na to bych se chtěla do budoucna zaměřit. Náměstí by si také zasloužilo výraznou rekonstrukci. Obecně v Nýrsku máme vše, jen to chce průběžně udržovat a včasně rekonstruovat. To je ale práce
(red)
nejen města, ale také vás, občanů.“

Základní umělecká škola nese nové jméno
V sobotu 27. dubna proběhlo slavnostní přejmenování
Základní umělecké školy na Základní uměleckou školu
Hanuše Steina. Profesor Stein je nýrským rodákem
a své dětství strávil právě ve vile, kde nyní škola sídlí.
V roce 1938 po obsazení Sudet opustili Steinovi nejen
Nýrsko, ale i svou vlast a odjeli do Chile. Zde Hanuš
Stein vystudoval operní zpěv na státní univerzitě, ve
studiu pokračoval na pražské konzervatoři, v Lipsku
i Londýně. Je významným propagátorem české hudby
v zahraničí a za svou práci získal mnohá ocenění. Slavnostního aktu přejmenování se zúčastnil sám Hanuš
Stein i se svou rodinou a blízkými přáteli, mezi nimiž
byl i zakladatel Spirituál kvintetu Jiří Tichota s rodinou.
Svou návštěvou nás poctil Josef Rychtar, bývalý velvyslanec České republiky v Chile. Mimořádnou událost si
nenechal ujít ani chilský konzul. Svým zaslaným
pozdravem přispěl i zvláštní zmocněnec pro krajanské
záležitosti při Ministerstvu zahraničních věcí České republiky Jiří Krátký, který je mimo jiné také veliký příz-

nivec železnorudské části Šumavy. Odpolední program
zpestřilo hudební vystoupení a výstava výtvarných prací
žáků školy. Večer byl celý program završen dechberoucím vystoupením operního pěvce Javiera Arrey, studenta Hanuše Steina, v místním kulturním domě.

(red)
6

Odbory městského úřadu

Odbor životního prostředí
Povolování kácení dřevin:
-povoluje kácení dřevin dle § 8 zák. č. 114/1992 Sb.
o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších změn
a doplňků, je oprávněn k pozastavení nebo zákazu kácení dřevin
-ukládá náhradní výsadbu dle § 9 zák. č. 114/19982
o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších změn
a doplňků
Evidence nemovitostí:
-vede evidenci nájmů a výpůjček pozemků
-přijímá žádosti o prodej, koupi a směnu pozemků ve
vlastnictví města
-zabezpečuje výdej parkovacích karet
-zajišťuje smlouvy k prodeji, pronájmu, užívání, případně připravuje podklady k sepsání těchto smluv a konzultuje je s právníkem města
Evidence stížností:
-přijímá a vyřizuje podněty ke stížnostem jak písemnou,
tak ústní formou

-přijímá a vyřizuje petice na základě stanovených předpisů
-vede evidenci stížností a petic
Silniční hospodářství:
-pracuje v rozsahu daném zák. č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve znění pozdějších změn a doplňků
-povoluje uzavírky a objížďky na silnicích III. třídy
rozhodnutím
-provádí výkon funkce silničního správního úřadu ve
věcech silnic III. třídy
Odpady:
-spolupráce s Technickými službami města Nýrska –
čistota města, správa veřejných prostranství
-kontrola provozu skládky a provozu kompostárny
v Hodousicích
-kontrola činnosti sběrného dvora, dodržování podmínek smlouvy s provozovatelem
-vedení a zpracování evidence odpadů a způsobů nakládání s nimi
Jana Koreňová
odbor životního prostředí

Přeshraniční spolupráce

Hry bez hranic
V úterý 30. dubna se konal již třetí sportovní den přeshraničního projektu Hry bez hranic, na kterém se podílí Dobrovolný svazek obcí Úhlava společně s Akčním
sdružením Královský hvozd. Žáci ze škol z členských
obcí se v tento den sjeli do Nýrska do areálu Pod Sjezdovkou. Při slavnostním nástupu je přivítali místostarostka a starosta města Nýrska a popřáli jim krásný den
plný zážitků a navázání nových přátelství. Pro děti jsme
tentokrát připravili orientační běh doplněný pohádkovými postavami a zvířátky. Nechyběli však ani kontrolní
stanoviště s úkoly. Plzeňský Tandem, který se zabývá
sbližováním a rozvojem styků česko-německé mládeže, připravil animační programy.
V celém areálu
pak byly rozmístěny dovednostní disciplíny v podobě
hodu na cíl, slalomu s florbalovou hokejkou, běhu přes
překážky či střelba se vzduchovky. Závěrečný den se
uskuteční během měsíce června na německé straně v
plaveckém bazénu v Lamu.

(red)

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
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Školy

ZŠ Nýrsko, Školní ulice – 17. dubna jsme otevřeli dveře všem
Každoročně nabízíme rodičům, příbuzným, známým,
bývalým žákům i případným zvědavým a zvídavým,
aby využili příležitosti a přišli se podívat do naší školy.
Letos byl tento „Den otevřených dveří“ spojen
i s připomínkou 90. výročí otevření školy.
Pokud jste chyběli a chtěli byste vědět, jak to probíhalo,
tak čtěte dál. Stručně řečeno: Nemělo to chybu! Akce
byla připravena jako vzpomínková i současná tvář školy
– projekce z uskutečněných akcí, fotografie, výtvarné
i jiné práce žáků, kulturní a pohybové vystoupení žáků,
možný vstup do vyučovacích hodin.
Návštěvníků bylo přiměřeně, všichni měli možnost nahlédnout „pod pokličku“ dění v klasické základní škole,
podívat se na své potomky v průběhu vyučovacích hodin, potkat se s učiteli i bývalými spolužáky a prohlédnout si interiér jedné z nýrských škol. Pozvání přijali
i někteří rodiče budoucích prvňáčků, aby si mohli udělat
představu o současné podobě výuky.
Přivítali jsme hosty i velmi hezkou jarní výzdobou;
všichni se snažili přiložit ruku k dílu a ukázat, co všechno dovedeme. Zpestřením byly výrobky, které vznikaly
v nové žákovské dílně pod rukama žáků VI. A a VII. A.
Zajímavá byla i přání žáků 2. stupně škole; např.
„dalších 90 let s tak dobrou pověstí“; „ať máš spousty
slavných žáků“; „buď stále taková jako nyní – veselá
a barevná“; „budeme se rádi vracet“; „aby ses dožila
mých dětí a dětí mých dětí“; „a taky nějakého toho pana
učitele“…

Příjemným zážitkem bylo i neformální setkání žáků se
starostou města Ing. M. Rubášem, který pohovořil se
žáky 6. a 9. ročníku o svých vzpomínkách na základní
školu i o současnosti a budoucnosti Nýrska.
Raritou tohoto dne se však stalo hromadné pohybové
vystoupení 98 žáků 2. stupně, které nacvičili s p. učitelkou A. Zahálkovou. Impulsem se stalo zhlédnutí cvičení
sokolů na sokolských sletech při projektovém dnu na
podzim 2018, kdy jsme si ve škole připomínali rok
1918 a kdy vznikl nápad sestavit z žáků školy nápis ZŠ
90. Ten se také stal jakýmsi vyvrcholením tohoto vystoupení. Všichni byli SUPER, nadšeně cvičili za zvuku

písně „Děti ráje“ a měli upřímnou radost nejen
z výsledku, ale zdálo se, že i z pohybu samotného!
Posuďte sami – www.sumavanet.cz/zsskolni
Alena Linhartová
ředitelka základní školy

Turnaj ve stolním tenise
V sobotu 30. března se ve sportovní hale v Nýrsku
uskutečnil 4. ročník Jarního turnaje města Nýrska pro
mládež a dospělé ve stolním tenisu. Žáci byli rozděleni
dle věku do kategorií – starší žáci, mladší žáci a žákyně,
dospělí pak na registrované a neregistrované hráče.
Všichni chtěli získat pohár vítěze, a tak především
u mládeže byly k vidění opravdu lité boje. Umístění
v kategorii starší žáci: 1. místo Vyčichl, 2. místo Vítovec, 3. místo Malá. V kategorii mladší žáci: 1. místo
Vlk Jakub, 2. místo Vlk Václav, 3. místo Edlová
a v kategorii dívek 1. místo Vlková, 2. místo Němcová,
3. místo Edlová. Dospělí hráči nezůstali pozadu, o svá
umístění také urputně bojovali a soupeřům nedali žádný
bod zadarmo. V kategorii registrovaných zvítězil Koval
Obr. 1

J. (Plánice), na druhém místě se umístil Vítovec M.
(Nýrsko) a třetí příčku obsadil Koval S. (Plánice). Vítězství mezi neregistrovanými hráči získal Holý Z. ml.,
druhé místo obsadil Šmíd J. a třetí skončil Holý Z. st.
Turnaje se zúčastnilo celkem 11 dětí a 19 dospělých.
Touto cestou děkujeme všem sponzorům, bez nichž by
se turnaj nemohl uskutečnit. Poděkování patří: Městu
Nýrsku, Českému zahrádkářskému svazu Nýrsko a panu Šmídovi.
Věříme, že si v dalším ročníku přijde zahrát ještě více
hráčů nejen z řad mládeže, ale i dospělých. Předpokládaný termín 5. ročníku je leden 2020. Trénujte a přijďte
si vylepšit svou kondičku!
Obr.2

Naďa Pellerová
oddíl tenisu Nýrsko
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Hasiči

V Nýrsku proběhlo prověřovací cvičení
s tématem požáru lisovny plastů
V pátek 12. dubna se v podvečerních hodinách uskutečnilo prověřovací cvičení s mezinárodní účastí v areálu
firmy Okula Nýrsko a.s. Tématem cvičení byl požár
lisovny plastů a přilehlé výškové kancelářské budovy,
ve které zůstalo několik osob.

K lokalizaci a následné likvidaci simulovaného požáru
bylo použito celkem 10 cisteren a dvě vysokozdvižné
plošiny. Celé akce se účastnilo 69 hasičů. Hlavním cílem celého cvičení bylo prověřit schopnost spolupráce
a koordinace jednotek u požáru rozsáhlejších průmyslových provozů a také schopnost spolupráce s jednotkou
německých hasičů, která kromě cisterny přijela právě
s vysokozdvižnou plošinou. Její nasazení by u takto
rozsáhlých požárů bylo v reálné situaci velmi pravděpodobné.

Na místo se dostavily postupně podle poplachového
plánu dobrovolné jednotky z Nýrska, Janovic nad Úhlavou, Pocinovic, Strážova, Zelené Lhoty, Běhařova,
Bystřice nad Úhlavou a jednotka HZS Klatovy. Vzhledem k blízkosti hranic přijela také dobrovolná jednotka
z německého Neukirchenu b. Hl. Blut.
Pro navození reálnější situace bylo čtvrté patro kancelářské budovy zakouřeno a nacházeli se v něm tři lidé
a tři figuríny. Jejich vyhledání a následná záchrana snesením po schodech na nosítkách důkladně prověřila
schopnosti zasahujících hasičů, kteří se v celé budově
mohli pohybovat jen za použití dýchacích přístrojů.

U jednotek JPOV pak byla prověřena jejich schopnost
zřídit sací stanoviště a zajistit tak dodávku vody.
Po skončení cvičení bylo provedeno vyhodnocení celého zásahu. Velké poděkování patří firmě Okula Nýrsko,
která poskytla své výrobní a kancelářské prostory pro
takto rozsáhlé cvičení.
Jan Kolář
JSDHO Nýrsko

Římsko-katolická farnost

Do Nýrska zavítal Zibi Czendlik
V sobotu 30. března se v nýrském kulturním domě konal Den klatovského vikariátu, v pořadí již osmnáctý.
Hostem byl známý kněz Zbigniew Czendlik z Lanškrouna. Moderuje např. pořad Uchem jehly. Několik
stovek přítomných přivítal vikář J. Hůle z Klatov a starosta Nýrska Miloslav Rubáš. Po první přednášce biskupa Tomáše Holuba již převzal mikrofon Zbigniew
Czendlik. Stále se ozýval smích a potlesk, vše bylo prostoupeno radostí, pohodou a skvělou atmosférou. Na
téma „Misie“ se připravily děti ve Strážově a vyrobily
dárky z keramiky a náramky z korálků pro misijní kou-

tek. Celý výtěžek z prodeje věnují dětem v Africe. Děti
nadchlo i malování na hedvábí a své obrázky přinesly
jako dárky pro kněze při závěrečné mši svaté. Nechyběla ani nabídka knih a prezentace firmy Just Nahrin.
Velký dík patří všem, kteří připravili spoustu dobrot
a zajišťovali občerstvení, kněžím, hudební skupině Plamínky, Domu dětí a mládeže v Nýrsku i Městu Nýrsku.
Zvláštní poděkování si zaslouží Zbigniew Czendlik
a místní farář Richard Potega. Příští rok se bude toto
setkání konat v Klatovech.
ŘKF Nýrsko
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Dům dětí a mládeže

Ametyst v akci
V neděli 14. dubna se 62 nýrských mažoretek a 15
grandseniorů zúčastnilo kvalifikace na Mistrovství České republiky ve Zruči nad Sázavou. Jednalo se o velice
náročný a dlouhý den. Po příjezdu začala soutěž slavnostním zahájením a poté jsme se šli obléknout do kostýmů. Atmosféra byla napjatá až do posledních chvil,
přesto jsme si to skvěle užili. Soutěž měla celkem
168 startů, z toho Ametyst startoval hned 20x. Velká
formace kadetek a juniorek s pódiovými sestavami spolu se sedmi miniformacemi postoupila do finále výkonnostní třídy B do Hranic na Moravě, juniorky

s pochodovým defilé a seniorky s pódiem a defilé po-

stoupily do velkého finále výkonnostní třídy A, které se
bude konat 4. -5. května v Ostravě. Třásňové formace se
chystají na své finále 18. května do Náchoda. Kvalifikace nám ukázala, že nýrská děvčata za celý rok udělala
obrovský posun vpřed. V aktuálním celorepublikovém
srovnání před finálovými koly se většina z nich nachází
v TOP 10. Doufejme, že se v samotném finále neztratí
a pozice si alespoň udrží. Děkujeme trenérkám za skvěle připravené choreografie a doufáme, že se nám bude
dařit i nadále.

Text: Zuzana Houdková
Eva Koryťáková
Foto: Hana Kotrchová

Základní umělecká škola

Zápis do Základní umělecké školy
V týdnu od 13. do 17. května 2019 proběhne zápis nových žáků do Základní umělecké školy Nýrsko pro
školní rok 2019/2020. V příštím školním roce bude probíhat výuka v těchto oborech:
Hudební - výuka na příčnou a zobcovou flétnu, klarinet, saxofon, klavír, elektrofonické klávesové nástroje,
žesťové nástroje, kytaru, housle, zpěv a sborový zpěv.
Do přípravného ročníku hudebního oboru jsou přijímání
žáci od pěti let.
Výtvarný - výuka v přípravném a základním studiu od

pěti let. Výuka je organizována ve dvou skupinách základního studia. Studium je zaměřeno na výrobu keramiky, kresbu, grafiku, malbu a dekorativní činnost.
Zápis se koná v budově Základní umělecké školy Nýrsko, Čsl. legií 373 v době od 13.30 do 17.30 hodin.
Bližší informace o výuce na naší škole vám budou poskytnuty na telefonních číslech 373 700 027,
604 446 480 nebo přímo v budově školy. Přihlášku lze
vyplnit před zápisem zde https://www.izus.cz/
prihlaska_do_zus/
Luboš Vacek
ředitel školy

Informační centrum

Kulturní a informační centrum nabízí víkendovou brigádu na měsíce červenzáří. Více informací v IC Nýrsko nebo tel. čísle 376 555 646.
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Fotogalerie

Přejmenování Základní umělecké školy
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Muzeum Královského hvozdu

Muzeum, to jste vy!
Nechystám se dělat si legraci ze čtenářů, ale přesto to
tak je. Znamená to, že o žádném z vás nepřemýšlíme
jako o vykopávce nebo o tom, kdo se má vrátit do hrobu. Muzeum jste vy, protože začíná-li někde
„národopisné“ muzeum, musí se většinou odrazit ze
sbírky vytvořené z místních zdrojů, a to z předmětů,
které odhalují nebo alespoň dokreslují místní historii,
nebo z informací, které zpřesňují to, co už o pár kilometrů vedle bychom zařadili do kategorie „jedna paní
povídala“. Ale ty předměty nebo informace musí muzeu někdo poskytnout. Vzpomínám na všelijaké návštěvy na půdách, které jsme s majiteli prohledávali,
třeba u paní Novákové u Hodousic nebo v objektu instalatérství Duda – Mikuláš. A těch drobností, které
jsme dostali během výstavy „Rok na Šumavě“!
Z Chudenína dřeváky nejšle, z rodiny Belfínů všechno,
co po chalupě vyštrachali ještě po své mamince. Někdo
by řekl: „K čemu jsou takové krámy!“ Ale nebýt těch
krámů, které shromažďujeme už téměř dvacet let, neměli bychom co vystavovat. A k naší radosti ta spolu-

č. 1
práce pokračuje! Naposledy, to už jsem neměl své
vlastní koleno, ale umělé, darované od státu, přišla paní
Hošťálková s věcmi pocházejícími ještě z provozu
Okuly. Někteří dárci ani nestojí o to, aby se o jejich
štědrosti mluvilo, ale my se jejich dary „vytahujeme“.
Mohu říci za sebe a i za většinu lidí z muzea, že jsme za
každý maličký dar vděčni.
Právě
dokončuji
rehabilitaci
v
nemocnici
v Horažďovicích. Myslel jsem si, že se co nejdříve mu-

sím dostat domů, aby během mé nepřítomnosti práce

č. 2
muzea nějak netrpěla. Trochu jsme se na to s partou
muzejníků připravovali již předem, ale znáte to, jak
jsou někteří lidé nesví, když si nemůžou „všechno udělat sami“. Myslím, že mezi ně nepatřím, přesto mi podle manželky muzeum v hlavě leží až moc. Důležité je,
že muzeum bez mé přítomnosti jede, jako kdybych tam
byl. To se to hned jinak marodí. Tento čas je vlastně
generální zkouška na dobu, kdy se ujme muzea někdo
jiný, mladší, s novými nápady, s novými postupy, který
přitáhne do kolektivu novou generaci pátračů po minulosti, kdo bude dělat výstavy jinak, a přesto zajímavé.
Objevila se jedna novinka. Na německé straně Ostrého
jsou dva kameny s petroglyfy. Srovnávat je s kameny
z Kamenné galerie ovšem dost dobře nejde. Na každém
jsou jeden až dva obrázky, Letopočet je sice starší,
1841, ale „sdělení“ se omezuje pouze na připomenutí
jakési události, protože i terén je v okolí upravený. Takže jsou to jakési pamětní kameny k té či oné události.
To se Kamenné galerie zcela určitě netýká. Kamenná
galerie je především cenná místem, kde se nalézá. Několik generací, možná i staletí byli lidé na toto místo
přitahováni nám dosud z neznámého důvodu. Snad pro
výskyt bílého kamene, snad se k místu vázal nějaký
intimnější
důvod, který se proměnil v tradici. Čeká nás
č. 3
mnoho přemýšlení a dalšího zkoumání.
Karel Velkoborský
Muzeum Královského hvozdu

Muzeum Královského hvozdu zve na výstavu Motýla jsem tu neviděl:
kresby dětí z terezínského ghetta
2. května - 9. června
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Přehled akcí

Přehled akcí květen
2. 5. od 14.00

Jom ha-Šoa - veřejné čtení jmen obětí holokaustu
pořádá Muzeum Královského hvozdu

náměstí

2. 5. - 9. 6.

Motýla jsem tu neviděl - výstava kreseb dětí z terezínského ghetta

MKH

3. 5. od 10.30

Klub 3. armády Plzeň - přehlídka vojenské techniky

náměstí

17. 5.

Noc s Andersenem - děti nutno přihlásit do 6. května

MěK

18.5. od 20.00

Lunární vycházka, sraz u KD-DDM

25. 5.

Den dětí - pořádá Rugby Šumava Nýrsko

bude upřesněno

26. 5.

Tři mušketýři - divadelní spolek Kord v srdci

LD

Připravujeme...
6. 6. od 16.00
8. 6.
14. - 15. 6.

Pohádkové čtení s poučením a výtvarnou dílnou pro děti

MěK

Soumarský most a okolí - turistický výlet
pořádá Klub českých turistů Nýrsko, přihlášky do 27.5. v IC Nýrsko
Dřevosochání

APS

Pozvánka
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Inzerce

V našem městě v ulici prap. Veitla, u jezu, už pět let působí prodejna outletového a secondhandového oblečení
SECONDHELP. Obecně prospěšná společnost MOŽNOSTI TU JSOU zde zaměstnává šest osob se zdravotním
znevýhodněním. Proto si také SECONDHELP může osvojit značku „sociální podnik". Prodejna v našem městě je
součástí řetězce, který má nyní již devět prodejen v Plzeňském kraji a čtyři další ve Zlínském kraji. Kromě toho
také do dalších oblastí zajíždí svojí pojízdnou prodejnou.
Jaký mají v obchodě sortiment, již jistě víte, ale pro ty, kteří jej ještě neznají, můžeme říci, že v SECONDHELPU
naleznete prakticky vše na sebe pro dámy i pány. Od triček a halenek přes kalhoty, svetry, bundy a čepice až po
kabelky nebo boty.
Kdo by čekal klasickou „hrabárnu", bude asi trpce zklamán, protože SECONDHELP lze srovnávat spíše se značkovými prodejnami. Od kvalitního vybavení prodejny přes ochotnou obsluhu až po nadstandardní služby, jakými
jsou například půjčování zboží na vyzkoušení domů, dvouletá záruční lhůta na veškeré zboží, okamžité řešení
reklamací vrácením peněz, zamluvení zboží i platba kartou.
Vybírat zde můžete z 2 000 kusů originálního značkového textilu, např. zn. ZARA, Next, Desigual, Tom Tailor
a další. Přestože se jedná o značky světových výrobců, v SECONDHELPU je takové zboží možné pořídit za spíše
„tržnicové" ceny. Pro dychtivé nákupčí je zde právě teď nachystána jarní a letní kolekce toho nejlepšího dámského i pánského oblečení.
Otevírací doba je od pondělí do pátku od 9 do 17 hodin. Při speciálních příležitostech, jako je posvícení nebo
advent, je zde otevřeno i v sobotu. Během roku si také můžete užít speciální „Dny krásy", kdy vám ochotný personál připraví zboží na míru podle vašich požadavků a mimo to se postarají o vaše ruce a nabídnou vám malé občerstvení.
Nejbližší takový Den krásy se koná 15. května 2019 a objednat se můžete přímo na prodejně.
Těšíme se na vás.
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PRODÁVÁTE NEMOVITOST?
POTŘEBUJETE PORADIT?
prodej, koupě, dražby, exekuce, výkupy
odhad tržní ceny nemovitosti k dědickému řízení
pojištění majetku, životní pojištění,
penzijní připojištění
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