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Lampionový průvod
vyvrcholil bubnováním

Z obsahu

Úvodní slovo
Vážení čtenáři,

nastala adventní doba, která 
představuje přípravu na vánoč-
ní svátky. Je to čas, kdy bychom 
se měli zklidnit a svátečně se na-
ladit. K tomu nám jistě pomůže 
celá řada akcí, které se ve městě 
budou konat (zpívání u vánočního 
stromu, výstava betlémů v muzeu, 
adventní čtení v knihovně, zimní 
představení ochotníků atd.).

Možná také během adventu za-
palujete čtyři svíce na adventním 
věnci. Tento zvyk pochází z 19. 
století a dostal se k nám z protes-
tantského Německa. Hořící svíč-
ky – tedy světlo – symbolizují ži-
vot, kterého si lidé cenili zvláště  
v době adventu, kdy byly noci 
dlouhé a temné.

Přeji Vám příjemné čtení v tep-
le Vašich domovů a krásné prožití 
vánočních svátků. 

    Ing. Martin Kříž

Zájemci se mohli podívat 
do nitra přehrady – 3

Děti čekalo v knihovně 
strašidelné spaní – 7

Úspěch se cení nejen na 
sportovním poli – 9

Fotografie z vítání
nových občánků – 10

Nýrské hasičky 
se nenudí – 12 

Již pátým rokem se uskutečnil díky manželům Vyskočilovým a jejich po-
mocníkům lampionový průvod městem. A každým rokem je o tuto akci větší  
a větší zájem. Letos přišlo 559 účastníků. Děti a dospělí se sešli u náměstí.  
S rozsvícenými lampiony všech možných tvarů a barev prošli cestu ulicí Pra-
porčíka Veitla k Okule a po druhé straně řeky Úhlavy ulicí Kapitána Kufnera 
zase zpět k náměstí. Tady na ně čekalo jako vždy promítání pohádek. Letošním 
překvapením se stalo nádherné bubnové show Dana Viláška. A aby dětem neby-
lo líto, že se jen dívají, některé z nich se také zapojily a ukázaly těm ostatním, 
že hrát a bubnovat se dá téměř na cokoliv.

S další překvapením přišly letos pracovnice městské knihovny. Ty pozvaly 
děti na tak trochu strašidelné přespání do prostoru knihovny. Nejen že si vyrá-
běly strašidla z papíru, zahrály si hry, upekly si dobroty z lineckého těsta, ale 
před spaním si ještě poslechly pohádky plné duchů, kouzel, ježibab a čarodějů. 
I když se jim možná tu noc o strašidlech i zdálo, určitě na tak hezký večer jen 
tak nezapomenou.                                                                             Jitka Vlková                                                               

V průvodu se objevily tradiční i méně tradiční lampiony.
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Kompostárna Hodousice.

Městský úřad bude 
poslední den v roce uzavřen

MěÚ Nýrsko oznamuje, že ve středu dne 31. 12. 2014 
bude úřad z provozních důvodů zcela uzavřen.       (MěÚ)

Žádost o městský byt
je nutné aktualizovat

Bytová komise města Nýrska upozorňuje všechny ža-
datele o městský byt, aby si aktualizovali v případě trva-
jícího zájmu svoji žádost o nájem bytu do 31. 12. 2014  
v kanceláři Technických služeb města Nýrska, kde je pro 
tento účel připraven formulář. Žádost je k dispozici také 
na stránkách města na odkaze: 

http://www.sumavanet.cz/munyrsko/user/deska/2014/
bytova_komise_2015.pdf

Žadatel, který tak neučiní, bude přeřazen vždy na ko-
nec seznamu uchazečů. V roce podání žádosti se aktua-
lizace neprovádí. Upozorňujeme zároveň na povinnost  
aktualizovat údaje uvedené v žádosti (uzavření manžel-
ství, narození dítěte, změna bydliště) a to do 1 měsíce od 
data, kdy ke změně došlo.        R. Bastlová, TSM Nýrsko

Nová kompostárna je otevřena
celoročně každou sobotu 

Město Nýrsko za podpory Státního fondu životního 
prostředí vybudovalo v areálu skládky Hodousice  novou 
kompostárnu. Cílem výstavby této kompostárny je umož-
nit občanům města Nýrska třídění biologicky rozložitel-
ného odpadu, jeho další využití formou kompostování  
a tím i snížení množství komunálního odpadu ukládané-
ho na skládku.

Velkou výhodou kompostování je následné využití  
bioodpadu, který se dříve vyhazoval do popelnic. Záro-
veň tím značně šetříme životní prostředí.

Biologické odpady vhodné ke kompostování jsou ovo-
ce a zelenina a jejich zbytky, čerstvá tráva, čerstvé listí, 
kávová sedlina, čajové zbytky, posklizňové zbytky z pěs-
tování ovoce, zeleniny, z údržby květinových a okrasných 
stromů, suché listí, piliny, hobliny, kůra, dřevní štěpka.

Při odvozu bioodpadu na kompostárnu je nutné počítat 
s tím, že větve musí být uloženy odděleně na přípravnou 
plochu z důvodu nutnosti štěpkování. Ostatní biologický 
odpad bude uložen na zpevněnou plochu kompostárny.

Provozní doba kompostárny Hodousice je pro občany 
celoroční (každou sobotu od 11:30 do 15:30 hod.).  

  A. Soušek, SÚ a Odbor životního prostředí

INFORMACE 
Z RADNICE

Ve spádových obcích Nýrska
mají po volbách nové vedení

V rámci registračního úřadu MěÚ Nýrsko bylo na usta-
vujících zasedáních v obcích zvoleno následující vedení:
Dešenice
starostka: PhDr. Lenka Sýkorová
místostarosta: Roman Zach
Hamry
Nové vedení nebylo zvoleno, v čele zůstává stávající ve-
dení až do uskutečnění nových voleb. 
Chudenín
starosta: Ing. Jaroslav Bouzek
místostarosta: Josef Kilberger

Mgr. L. Janoušek, tajemník MěÚ

Prodej vánočních kaprů 
Prodej se uskuteční ve dnech 21., 22. a 23. 12. 2014 
v době od 9:00 do 16:00 hodin na těchto místech:

 u v ulici Prap. Veitla (prodejní místa)
 u Milence – líheň.

Upozornění: dne 23. 12. bude zajištěn prodej 
pouze do vyprodání zásob.

           MO ČRS Nýrsko

Prodej vánočních stromků
Prodej vánočních stromků v Nýrsku se uskuteční ve 

dnech 10. 12., 15. 12., 20. 12. a 22. 12. 2014 vždy od 
10:00 hod. do 16:00 hod. na prodejních místech v ulici 
Prap. Veitla.

Příspěvky do Nýrských novin zasílejte 
na e-mail: nyrskenoviny@gmail.com
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Návštěva v podzemí přehrady.

Nýrsko se rok od roku zlepšuje v třídění odpadů. Uka-
zuje se, že obyvatelům města není životní prostředí lhostej-
né a že třídění odpadů se stává přirozenou součástí životní-
ho stylu obyvatel města. Každý z nich totiž vloni vytřídil  
v průměru 51,5 kg plastu, papíru, skla a nápojových kartonů. 

Jak vyplývá ze statistik společnosti EKO-KOM, a.s., 
na jednoho obyvatele připadalo v uplynulém roce 22,8 ki-
logramů vytříděného papíru, 15,2 kilogramů plastu, přes 
13 kilogramů skla a 0,13 kilogramu nápojových kartonů. 
Celkový výsledek, kterého obyvatelé města dosáhli, je 
pak nad celorepublikovým průměrem. 

Takové zlepšení souvisí podle představitelů města ze-
jména s dlouhodobou podporou a popularizací třídění od-
padů. Město totiž ve spolupráci s autorizovanou obalovou 
společností EKO-KOM, a.s., už čtrnáctým rokem rozvíjí 
a zdokonaluje systém nakládání s využitelnými složkami 
komunálních odpadů. Konkrétně v poslední době se rad-
nice cíleně zaměřuje na komodity se slabšími výsledky, 
což se jí osvědčuje. 

V této souvislosti stojí za pozornost, že za období tr-
vání spolupráce města a společnosti EKO-KOM, a.s., se 

Město Nýrsko zlepšuje podmínky pro třídění, 
výtěžnost je nad průměrem ČR!

Zájemci se mohli podívat do nitra přehrady

podařilo zvýšit množství vytříděných odpadů na jednoho  
občana bezmála na dvouapůlnásobek – z 23 kilogramů pa-
píru, plastu, skla a nápojových kartonů v roce 2003 na loň-
ských 51,5 kilogramu.

Kromě osvětových a vzdělávacích aktivit stojí za výbor-
nými výsledky Nýrska také stále se zlepšující dostupnost 
kontejnerů na třídění. Součástí spolupráce obou institucí je 
totiž i zahušťování sběrné sítě nádob na tříděný odpad, čímž 
se třídění odpadů stává pro občany pohodlnější. A tento fakt 
je vedle popularizace problematiky klíčovým pro růst množ-
ství, ale i zvyšování kvality vytříděných odpadů. 

„Ke konci loňského roku se na území města nacháze-
lo 165 barevných kontejnerů. Největší podíl v současnos-
ti tvoří nádoby na plast a sklo. Oproti konci roku 2003 
vzrostl počet nádob na třídění odpadů o 55 kusů,“ infor-
moval Luděk Königsmark, regionální manažer společnos-
ti EKO-KOM. 

Kontejnery na tříděný sběr jsou tak občanům ve městě 
blíž, neboť jedno průměrné kontejnerové hnízdo slouží pro 
přibližně 91 obyvatel. V roce 2003 to bylo o 182 lidí více.

zdroj EKO-KOM, a.s.

Docela velkému zájmu se těšila v sobotu 1. listopadu 
vodní nádrž v Nýrsku. Místní organizace hnutí ANO spo-
lu s Povodím Vltavy, s.p., umožnila zájemcům nahléd-
nout do podzemí přehrady, kam se málokdo z nás podíval,  
i když tu žijeme již dlouhá léta.

Nejprve nás všechny paní Anna Stavovčíková sezná-
mila se samotným vodním dílem. Přehrada se začala bu-
dovat v roce 1965, aby zachytávala vodu při tání sněhu  
a nedocházelo tak k povodním. Dokončeno bylo vše  
v roce 1969 a pak probíhal pětiletý zkušební provoz. Jde  
o sypanou hráz, která měří v patě 100 metrů a nahoře  
8 metrů, výška je 35 metrů. V přehradě je malá vodní elek-
trárna z ČKD Blansko. Za celou tu dobu funguje bez pro-
blémů a zásadnějších oprav. To se ale změní příští rok, kdy 
kvůli výměně turbíny za novější dojde k omezení provo-
zu elektrárny. 

Plocha přehrady má rozlohu asi 40 hektarů a zadržuje 
přibližně 21 milionů m3. Odtok vody je řízený, zvon přeté-
kal při povodních v roce 2002. Kolem celé přehrady byly 
vysázeny stromy, které dnes částečně ničí chránění bobři. 
Vzhledem k tomu, že voda v přehradě patří k nejkvalitněj-
ší v naší republice, používá se jako pitná. Zásobují se s ní 
města Horšovský Týn, Domažlice a Klatovy. 

Kromě základního seznámení nám paní Stavovčíková 
prozradila i některé zajímavosti a perličky, které se během 
let dozvěděla. A pak jsme již v malých skupinách prošli 
dlouhou chodbou k samotnému srdci přehrady – turbíně 

elektrárny. Pro hluk se tu však nedalo nic vyprávět. Pří-
padné dotazy jsme si tak nechali na později. Spousta míst-
ních obyvatel i lidí z daleka tak získala zážitek, který si jen 
tak nezopakuje.                                                    Jitka Vlková
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Posuďte sami
Řada menších či větších objevů se rozšiřuje. O některých 

již mohu dnes napsat, protože dostávají oficiální podobu. 
O tom, že jsme se začali věnovat s muzejní partou také 

prehistorii naší oblasti, víte. Ale právě v těchto dnech bylo 
zapsáno místo Hadrava I do oficiálního seznamu pravěkých 
lokalit. Máme odtamtud sedm nálezů, ale jeden z nich je 
skutečný nástroj. Pozná se od běžného úštěpu podle toho, 
že na něm po základním odštípnutí bylo dodatečně ještě tva-
rováno ostří. Doufáme, že alespoň některá místa, na nichž 
jsme nějaké stopy prehistorie našli, budou také tak bohatá  
a zařadí se do seznamu vedle Hadravy I.

Před nějakými dvanácti roky jsem se pídil po informa-
cích, co vše je evidováno jako nález z hradu Pajreku. Neby-
lo toho mnoho. Navíc soubor středověkých střepů, uložený 
v depozitáři Archeologického ústavu, vzala v roce 2002 po-
vodeň. Dnes už je v našem depozitáři vedle bojové sekerky, 
hrotu soubojového rytířského dřevce a sedmi kusů středově-
kého olověného střeliva (další kus v blízké době získáme) 
také kamenná dělová koule a dokonce od jednoho přítele do-
staneme i kus bronzového děla. To se při bojích kolem hra-
du asi roztrhlo a některé kusy odlétly do míst, kde je nikdo 
nenašel, když byly po boji trosky sbírány, aby se z nich od-
lilo dělo nové.

Znovu se zmíním o hodnocení spisovatele Hanse Multe-
rera, které vzešlo z úsilí, které jsme mu po celý uplynulý rok 
věnovali. Dnes už patří mezi „nejryzejší šumavské spisova-
tele“. To je sice objev, na který si nemůžeme sáhnout, ale 
přesto velmi významný. I na německé straně byli překvape-
ni. Až román „Nebesky modrý vozík“ vyjde v českém jazy-
ce, bude to moci ohodnotit každý z vás.

Pomalu se chystáme na rok příští. Víme, že nebude snad-
ný. Bude věnován spisovateli Hansi Watzlikovi, na kterého 
nemají všichni stejný názor. Pilně se ale v tomto případě ra-
díme s dalšími a dalšími odborníky a doufáme, že někteří  
z těchto odborníků se také průběhu roku zúčastní, aby byl 
výsledek co nejlepší. A také doufáme, že na konci dalšího 
roku budeme moci napsat i o tom, co pro tuto chvíli ještě  
necháváme nezveřejněné.

Kdybychom ovšem k práci neměli celou řadu pomocní-
ků, zaručeně by to nešlo tak rychle. 

  Karel Velkoborský, Muzeum Královského hvozdu

Z NÝRSKÉHO MUZEA
Andílek k pohledání

Jirkovi bylo sice teprve sedm let, ale byl to rozený prů-
zkumník. Začalo to už tehdy, když dostal do ruky hračky, 
které se daly rozebrat, pokračovalo to na zahradě domu, 
kde bydleli a kterou znal lépe než jeho rodiče, takže jej 
každou chvíli hledali. 

„Snad ho školní docházka trochu přibrzdí“, říkávala 
se zbožným přáním jeho maminka.

Opak byl pravdou. Nemohl za to! Tajemných záleži-
tostí prostě viděl okolo sebe stále víc. Prozradím jednu, 
na kterou jsem si nedávno vzpomněl. 

Jirka měl za sebou už celý půlrok školní docházky! 
Do školy chodíval kolem budovy, do níž vedly velikán-
ské dveře. Co je za nimi? Jednou zahlédl, jak kdosi vstu-
poval dovnitř. Tam by se rád také podíval. Při další ces-
tě neodolal a pracně se mu podařilo dveře otevřít. Tako-
vá velikánská chodba! Klapnutí kliky se v ní rozléhalo, 
jako když spadne hrnek na podlahu. Jirku napadlo vy-
zkoušet ozvěnu. 

„Húúú“, zavolal ze všech sil. To byla krása! 
„Húúú“, zavolal ještě jednou. V tom ho kdosi po- 

padl za límec, vytáhl ze dveří a dal mu pohlavek. Před 
ním stála paní učitelka z jejich školy. 

„Jak se jmenuješ!“
„Hlávka.“
„Zítra ráno se budeš hlásit v ředitelně!“
Ředitelna byla na konci chodby. Kolem bylo nějak 

rušno. V předsíni ředitelny se převlékali dva vojáci za 
Mikuláše a čerta. Pan ředitel něco usilovně zařizoval,  
a tak Jirka stál bezradně plný strachu. V tom si ho všiml 
jeden z vojáků a šťouchl do kamaráda. 

„Nevezmeme si s sebou andílka?“ Oba se zadívali na 
nádherně kudrnatou Jirkovu hlavu a dětský vystrašený 
obličej. Vůbec se nerozmýšleli a bylo dohodnuto. V tom 
se pan ředitel uvolnil pro další úkol a obrátil se k Jirkovi.

„Co tu děláš, co chceš, z jaké jsi třídy!“ 
„Já jsem Hlávka a měl jsem dnes ráno přijít do ředi-

telny.“
Vojáci se zapojili do řeči.
„To se nám moc hodí, to je pro nás andílek, kterého 

potřebujeme“
Ředitel se rozpačitě zarazil.
„Ale on je tu kvůli potrestání!“, vysvětloval, „volal 

do chodby dolní školy „húúú“.
Vojáci se pokoušeli svou situaci zachránit.
„Ale my lepšího andílka nenajdeme!“
Ředitel nevěděl jak se rozhodnout. 
„Tak Hlávko, potrestám tě tím, že nebudeš dělat an-

dílka. A vám, vojáci, opatříme jiného.“
Jirka ty rychlé změny situace jen tak tak stačil vnímat. 

Nejdříve ředitelská důtka, pak málem andělem a nako-
nec šel do třídy jako omilostněný. Ale to bylo jen pro ten-
tokrát. Těch komplikací kvůli jeho objevům ho ještě če-
kalo…

Karel Velkoborský

Nezapomeňte na tradiční
novoroční výstup

Klub českých turistů pořádá tradiční novoroční výstup 
na Hraničář. Sraz účastníků je 1. ledna 2015 v 11:00 hodin  
u kulturního domu (DDM).
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Blíží se Vánoce, které doprovází nejen radost a shle-
dání s blízkými, ale také tradiční shon a stres spojený  
s nakupováním dárků, potravin a zařizováním neodklad-
ných předsvátečních záležitostí. Obzvláště z tohoto důvo-
du bych Vás rád požádal o ohleduplnost ke svému oko-
lí – ať to bude v obchodu, na chodníku nebo při jízdě  
automobilem. 

Rád bych Vás také upozornil, že v těchto měsících na-
stávají žně pro zloděje a lapky, proto dbejte větší obezřet-
nosti a hlídejte si své věci. Nenechávejte věci na sedadle ve 
vozidlech, pozor na kabelky a tašky odložené v nákupních 
košících bez dozoru.

Porušování pravidel silničního provozu
Strážníci Městské policie Nýrsko často řeší porušová-

ní pravidel silničního provozu, kdy nejčastější je parková-
ní v protisměru, v zákazu stání a na ploše městské zeleně.  
V občasných případech lze toto přestupkové jednání po-
chopit, ale ve většině případů je až neuvěřitelné, jaká může 
být lenost a absolutní neohleduplnost některých účastníků 
provozu na pozemních komunikacích, kdy pro pár kro-
ků ztíží ostatním průjezd komunikací. A při tom stačí, aby 
zaparkovali své vozidlo na místo k tomu určené. Dalším 
velkým nešvarem je také to, že ponechaná vozidla v zá-
kazu stání nebo v protisměru zůstávají dost často odemče-
ná, nastartovaná, což je opravdu jen pozvánka pro nějaké-
ho zloděje. Nehledě na to, že po ukončení jízdy a vzdálení 
se od vozidla, je Vaší povinností ho zabezpečit proti zneu-
žití cizí osobou. V dnešní době můžeme mluvit jen o štěs-
tí, že zatím k žádné krádeži takto nezabezpečeného vozi-
dla nedošlo.

Pozor na uzavírku Chodské ulice
Vzhledem k již zahájeným pracím v Chodské ulici, kte-

ré jsou spojeny s plánovanou rekonstrukcí této pozemní ko-
munikace (4. 11. 2014 – 31. 3. 2015), Vás informuji, že 
zde bude probíhat v etapách kompletní uzavírka celé ko-
munikace, proto zde dbejte zvýšené opatrnosti. Vzhledem  
k vykonávaným pracím neparkujte ve značeném úseku  
a respektujte dopravní značení.

Problematika zatoulaných psů
Během posledních pár měsíců došlo k několika odchy-

tům zatoulaných psů. U některých se podařilo posléze na-
jít majitele, ale někteří byli umístěni do útulků. Protože se 
blíží Vánoce a mnoho dětí si bude přát nějakého psího do-
mácího mazlíčka, chtěl bych Vás požádat, aby se „Ježíšek“ 
nejdříve podíval do útulků, než přistoupí k dalším možnos-
tem. Zde jsou odkazy na útulky, se kterými úzce spolupra-
cujeme: 
www.hotelpropsybobik.websnadno.cz,
www.psiutulek.klatovynet.cz

Pomůžete nejen tím, že uvolníte místo v již dnes tak 
přeplněných útulcích, ale hlavně pomůžete zvířátku, které 
Vám bude po celý svůj život velmi vděčné.

Na konec bych Vám všem rád popřál šťastné a veselé 
prožití svátků a úspěšný vstup do roku 2015.

 Ladislav Tenk,
  velitel městské policie

Městská Policie      
Náměstí 122 (budova městského úřadu) 
340 22 Nýrsko 
tel.: 376 571 601, mob.: 702 027 046
e-mail: policie@mestonyrsko.cz
www.sumavanet.cz/munyrsko/mestskapolicie.asp

MĚSTSKÁ POLICIE INFORMUJE

Omluva
Jménem Městské knihovny v Nýrsku bych se ráda 

omluvila návštěvníkům zábavného pořadu „S Vorva-
něm do Bulharska“  za pozdní příjezd herců. Vzhledem 
k tomu nebylo možné řádně vyzkoušet ozvučení sálu pří-
mo s umělci, což se odrazilo na jeho kvalitě. Rovněž nám 
manažer i přes aktivní e-mailovou a telefonickou komu-
nikaci nesdělil, že je pořad z velké části postavený na do-
tazech diváků.

Budeme se snažit, abychom při příštím výběru měli 
šťastnější ruku.

 Za MěK Nýrsko J. Poupová

NÁZOR ČTENÁŘE
Nepovedený kulturní zážitek

V páteční večer 31. 10. 2014 se v KD Nýrsko stalo 
něco, co tu už dlouho nebylo, bylo-li kdy. Na vystoupení 
Boba Klepla a Evy Holubové se sešlo nevídané množství 
lidí, kteří měli pěkné posezení v příjemně vytopeném sále. 
Tím však výčet kladů končí. To, že umělci přijeli se zpož-
děním, by tak nevadilo, ale sami byli rozčarováni tím, že 
pro ně nebyly připraveny anonymní otázky od nás divá-
ků, a tak nevěděli, jak začít. Bohužel nic jsme o této mož-
nosti nevěděli.

 Dalším obrovským problémem bylo mizerné ozvuče-
ní, takže jejich veselé historky slyšeli lidé s perfektním 
sluchem a přední řady. Bylo to poznat na tom, že ohlas ze 
sálu byl prachmizerný. Věřím tomu, že kdyby bylo v sále 
zhasnuto, tak na konci představení z diváků zbyla půlka.

  Ještě jednou lituji pátečního večera, nemusela jsem se 
stydět za Nýrsko.                                              L. Koriťáková
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DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE

Dům dětí a mládeže v Nýrsku 
připravuje pro závěr kalendářního 
roku celou řadu akcí. V úvodu mě-
síce nás čeká v pořadí již patnáctá 
a tentokrát pomikulášská merenda. 

Adventní čas využijí naplno

První výrobky z keramické pece.

Zveme všechny děti na soutěž o čertovské dukáty. Bude to 
určitě stát za to. Veřejnosti se předvedou zájmové krouž-
ky DDM – některé v nových kostýmech a s novými čísly. 

Vánoční střela – soutěž ve střelbě ze vzduchovky – nás 
čeká 10. 12. od 16:00 hod.

Oblíbené jsou také trhy, které pro spoluobčany chys-
táme v předvánočním čase častěji: 6. 12. , 20. 12. a také  
21. 12. 

Sportovní gymnastky pojedou na soutěž Vánoční vloč-
ka na Železnou Rudu, držme jim palce. 

Vánoční čas přináší spoustu inspirace výtvarným akti-
vitám a děti z keramické dílny vyprodukovaly svoje první 
výrobky, většinu s vánoční tématikou. Dětem se práce daří 
a ze své činnosti mají velkou radost.

Závěr roku je spojen s pořádáním celé řady akcí, na 
kterých již vystoupily nebo ještě vystoupí mažoretky 

Do svého závěru se dostaly kurzy tance a společenské 
výchovy. Frekventanty kurzu čeká karneval s výukou dis-
kotékových tanců, lekce společenské etikety během sto-
lování a závěrečný ples. Srdečně zveme všechny občany 
na závěrečný vánoční ples kurzu, který se koná 19. 12. od 
19:00 hod. 

DDM Nýrsko. Vedoucí Mgr. Eva Koryťáková 
zajistila se svými děvčaty na podzim šest víken-
dových vystoupení a připravuje další: vystou-
pení na maturitním plese Gymnázia Jaroslava 
Vrchlického v Klatovech, vystoupení na závě-
rečné v tanečních v Nýrsku. Zde děvčata před-
vedou premiéru nových soutěžních vystoupe-
ní pro rok 2015. Přidá se také formace slečny 
Martiny Jiříkové.

V DDM Nýrsko si v tomto čase můžete za-
koupit vstupenky na koncert Petry Černocké, 
který se koná 20. března v DDM Nýrsko. Vstu-
penkou můžete potěšit své nejbližší pod stro-
mečkem. 

Pracovníci Domu dětí a mládeže v Nýrsku 
přejí všem čtenářům Nýrských novin klidný  
a spokojený konec roku a šťastné vykročení do 
roku 2015.          Bc. Pavlína Karlovská, DDM



7

Děti si vytvořily strašidelné masky.

Nocování v knihovně si děti užily.

Kdo se bojí, nemohl strávit 7. listopadu 2014 noc  
v knihovně, kde byl pro děti připravený bohatý program.

Strašidelného spaní se zúčastnilo 20 statečných dětí,  
2 knihovnice, 2 zastupitelé města a 3 dobrovolníci, kteří 
večer zahájili společně s ostatními občany Nýrska lampio-
novým průvodem. Počasí nám přálo, a tak si děti tuto krás-
nou večerní procházku doslova vychutnávaly. Po návra-
tu do knihovny jsme načerpali síly, abychom zvládli stra-
šidelné řádění.

Posilněny se děti vrhly do vystřihování kostíka. Me-
zitím se už knihovnou začala linout vůně cukroví, které 
si děti samy vykrajovaly. Na děti čekal i příběh. Ten se  
zájmem poslouchaly, ale to, že si mohou samy vytvořit 
strašidelnou masku bylo pro ně opravdu velké lákadlo. 
Každý si vybral dle svého uvážení, masku vystříhal a do-
maloval. Šikovní pomocníci uvázali gumičku a najednou 
byla knihovna plná různých nestvůr.

I nafukovací balónek nám posloužil jako podklad pro 
namalování hrůzostrašných obličejů.

Přestože večer bez rodičů je velká zábava, tak i na naše 
strašidýlka po celovečerním programu padla únava. Ještě 
nějaká ta pohádka a večer plný strašidel je za námi.

Ale aby toho nebylo málo, hned po snídani jsme se pus-
tili do výroby slizu. Tohle byla pro děti asi ta nejzábavněj-
ší i nejodpudivější část celého nocování v knihovně. Po-

Děti čekalo v knihovně strašidelné spaní

vedlo se všem a doufáme, že rodiče měli z tohoto výtvoru 
doma velkou radost.

Všechno jednou skončí, a tak kolem deváté hodiny ran-
ní si naše spáče odváděli domů rodiče, kteří toho měli ten-
tokrát opravdu plné ruce. Vše, co si děti během tohoto ve-
čera a rána vytvořily, si odnášely domů.

Poděkování patří maminkám za občerstvení a paní Len-
ce Vyskočilové za drobný dárek pro děti.

Tak zase někdy na strašidelnou viděnou.
                          Milena Linhartová, MěK Nýrsko

Den otevřených dveří 
v poradně kineziologie 
Metoda „Jednotný mozek“ pomáhá od psy-

chických a fyzických potíží, od fobií, ve vzta-
zích v rodině, v práci i třeba ve vztazích se 
sousedem. Pomáhá dětem zlepšit se ve ško-
le a nebát se zkoušek. Jak vypadá „odblok“  
v praxi se můžete přijít podívat 10. 12. 2014 v 10:00 
hodin do domu čp. 66 (1. patro) v ulici Praporčíka 
Veitla. Těším se na vaše dotazy.    Alena Lorencová
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Z NÝRSKÝCH ŠKOL
Základní škola, Školní ul. 

„Plzeňská věž převyšuje kopce…“
Autoři projektu: Mgr. Miloslava Nagyová, Mgr. Mila-

da Rožánková, Mgr. Zdeňka Plasová, Mgr. Eva Denková, 
Mgr. Alena Lucáková, Mgr. Simona Musilová, Mgr. Hana 
Švarcová, Ing. Milan Růžička. Vypracovala: Ing. Jana 
Oceláková. 

Letošní celoroční celoškolní projekt jsme nazvali podle 
textu známé lidové písničky „Plzeňská věž převyšuje kop-
ce…“. Inspirací se stalo vyhlášení Plzně Evropským hlav-
ním městem kultury 2015. Hlavním cílem našeho projek-
tu je probuzení zájmu žáků o poznávání našeho krajské-
ho města, jeho historie, současnosti i budoucnosti, pamá-
tek, přírody nebo významných osobností. První zajímavou  
aktivitou se stal projektový den 31. 10. 2014, který se –  
z pohledu pedagogů i žáků –  vysloveně vydařil. Podle 
připravovaného „scénáře“ pracovali odděleně žáci 1. a 2. 
stupně. Tento příspěvek stručně zmiňuje, jak vypadal tento 
vyučovací den pro žáky 6. – 9. ročníku. Jeho součástí byly 
jak tvořivé a dovednostní aktivity žáků, tak práce s infor-
macemi, které se týkaly následujících témat:

Základní údaje o Plzni
Příběh znaku města

Osobnosti města
Historické památky

Pověsti
Pivovar

Spejbl a Hurvínek
Sport + ZOO

Výuka v rámci projektového dne.

Žáci stavěli netradiční věže.

Vzpomínkou na dětství a zároveň jakousi zkouškou 
kreativity, manuální zručnosti i vzájemné spolupráce se 
stal úkol postavit co nejvyšší a nejzajímavější věž z ne-
tradičního stavebního materiálu (plastových kelímků, mi-
nikelímků, pivních tácků a malých plastových kostiček). 
A kdo zvítězil? Samozřejmě naši nejstarší deváťáci, kteří 
prokázali skutečného tvůrčího ducha a zvítězili nejrychlej-
ším časem a originalitou stavby.

Tímto dnem program související s Plzní zdaleka nekon-
čí. Využívat ho budou vyučující ve svých jednotlivých vy-
učovacích předmětech a všechny společně nás čeká jarní 
„výjezd“ do krajské metropole, abychom město a jeho za-
jímavosti poznali osobně.                  Ing. Jana Oceláková
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10. listopadu se tříčlenné družstvo z naší školy zúčast-
nilo logicko-matematické soutěže MAMUT (Malý mate-
maticko-úvahový turnaj) v Klatovech. Družstvo tvořili Jo-
sef Zach, Ondřej Sloup a Jakub Pavlík. Účastníci soutě-
žili ve hře, kde museli řešit nejen logické a matematické 
úlohy, ale museli také prokázat pohotovost, logické uva-
žování a bystrost. Po napínavém souboji vybojovalo naše 
družstvo mezi 21 týmy z celého okresu výborné 2. místo  
a obhájilo umístění z loňského roku.

     Jana Šafaříková

Na zimní rekreaci jděte 
do Lesního divadla

Že to není možné? Věřte, že si nevymýšlím, protože 
v neděli 14. prosince 2014 od 15:00 hodin uvedou nýrští 
ochotníci v celých rozsáhlých prostorách Lesního divadla 
již své páté zimní představení. 

Ladovská říkadla, Dvanáct měsíčků, Petra Bajzu  
a Trautenberka tentokrát vystřídají účastníci krátkého ko-
mediálního příběhu s názvem „Zimní rekreace“.

Diváci se mohou těšit na nová divadelní partnerství 
a humorná řešení nečekaných překážek. Možná se Vám 
bude úžasem tajit dech při sportovních výkonech, které si 
tvrdím říci, že lesní divadlo ještě nezažilo.

Více než kdy jindy si přejeme, aby 14. prosince bylo 
zimní počasí a všude kolem nás byla pořádná sněhová pe-
řina. Protože žádná zimní rekreace bez sněhu není to pra-
vé ořechové a to ani ta divadelní.

Tradičně nebude chybět vůně vánočního cukroví  
z ochotnické kuchyně ani závěrečné společné zpívání. 
Předesíláme, že v letošní divadelní zimě není možná re-
príza obohacená poutavým osvícením, neboť připravova-
né představení je scénicky náročnější.

Na prvních sto návštěvníků u vstupní brány letos nově 
čeká malé překvapení. 

Všichni členové místního divadelního spolku s velkým 
nasazením a nadšením do poslední chvíle poctivě studu-
jí scénář a věří, že i letošní divadelní zima bude pro Vás 
příjemným zpestřením adventního času. Dana Tomanová

Základní škola a Mateřská škola Nýrsko, Komenského ul. 

Úspěch se cení nejen na sportovním poli

Trojčlenné družstvo z Nýrska uspělo v okresní soutěži.

Děpolticím dominuje
kostel sv. Isidora

První zmínka o Děpolti-
cích je v pramenech z roku 
1379. Byly vsí občanů Dě-
poltových, přičemž Děpol-
ta najdeme ještě v kalendáři 
ze šedesátých let 20. století. 
Součástí Děpoltic jsou Oldři-
chovice. Zápis o nich máme 
z roku 1383, kdy jsou zazna-
menány jako „Ulrichowicz“.

Bývalá škola v Děpolticích, kte-
rá dnes slouží jako penzion.

TOULKY REGIONEM

Podle berní ruly (soupisu poddanských usedlostí)  
z roku 1654 byli v Děpolticích dva sedláci (Hans Wolak  
a Simon Zimer), 8 chalupníků a 6 zahradníků (bez polnos-
tí). V Oldřichovicích jsou uvedeni sedlák Wilhelm Flei- 
schbain a 8 chalupníků  Obě vsi byly tehdy součástí deše-
nického panství Adama Hynka Vrábského z Vrábí.

Dominantou obce byl a je kostel sv. Isidora, který byl 
postaven jako farní v roce 1805 na místě starší kaple, zalo-
žené zde v roce 1751. 

Okolo roku 1850 byla v obci zastoupena tato řemesla – 
hospodský a řezník, dva kupci, kolář, kovář, obuvník, truh-
lář, tesař a výrobce hudebních nástrojů. Bylo zde i několik 
hokynářů obchodujících se zemědělskými produkty, přede-
vším máslem, sýry a vejci. V roce 1869 žilo v Děpolticích 
178 obyvatel a v Oldřichovicích 235. Děpoltice měly 35 
popisných čísel a 3 samoty. Jeden dům sloužil jako zájezd-
ní hostinec. Po roce 1945 byli odtud na základě Benešo-
vých dekretů odsunuti němečtí obyvatelé a postupně sem 
přišli noví osídlenci z vnitrozemí Čech. Dnes v obou čás-
tech trvale žije kolem 50 občanů.              Ing. Martin Kříž
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VÍTÁNÍ NOVÝCH OBČÁNKŮ (20. listopadu)

Kateřina Jandová

Andrea KalužíkováJana Bartošová

Nikol Řezníčková

Eliška Homolková

Eliška Šrutová Ladislav Vilímek

Adéla Zádilská

Julius Zsiga

Samuel Štýs
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Kostelem zněl
mužský vokální kvintet

Báječný koncert skupiny Hlasoplet si mohli posluchači 
vyslechnout ve čtvrtek 13. listopadu 2014 v Kostele sva-
tého Tomáše v Nýrsku. Vystoupení proběhlo v rámci festi-
valu „Jazz bez hranic“.

Sbor Schola sv. Tomáše 
zpíval pro Klokánek

V sobotu 22. listopadu v 18:00 hod. uspořádal pěvec-
ký sbor Schola sv. Tomáše v kostele sv. Tomáše v Nýr-
sku koncert, jehož výtěžek byl věnován dětem z Klokán-
ku v Janovicích nad Úhlavou. Patnáctičlenný sbor potěši-
la hojná účast sto padesáti posluchačů. Patří jim za to vel-
ký dík. Na koncert přijely také děti z Klokánku z Janovic 
nad Úhlavou a byly pozorným a milým publikem. Za Klo-
kánek promluvila paní Anna Veseláková, která poděkova-
la všem přítomným za účast i příspěvky a ujistila všechny, 
že Klokánek v Janovicích bude pod vedením paní Vodič-
kové fungovat i nadále. 

Na koncertu s dobrovolným vstupným se vybralo pří-
mo pro Klokánek Janovice nad Úhlavou 7024 Kč. Po-
kud jste koncert nestihli a chtěli byste dětem z Klokán-
ku pomoci, podrobné informace najdete na webových 
stránkách www.klokanek-janovice.cz. Pomoci může-
te materiálně i finančně na č.ú.: 44314431/0300. Pokud 
chcete vědět jak je s Vašimi dary naloženo, můžete Kloká-
nek navštívit, zaměstnanci Vás rádi provedou. 

Úspěšná akce pro dobrou věc je nejlepší motivací  
k další práci pro pěvecký sbor pod vedením paní Marce-
ly Tomanové. Velké poděkování patří našemu novému fa-
ráři panu Mgr. Ryszardu Potęgovi za podporu a umožnění 
zkoušek na faře. Teprve nedávno se přistěhoval do Nýrska 
a přejeme mu, aby se mu mezi námi líbilo. 

                                                            Sylva Kalianková 

Pěvecký sbor Schola sv. Tomáše.

Z vystoupení skupiny Hlasoplet.

Děti z Klokánku v Janovicích nad Úhlavou.

Hlasoplet je mužský vokální kvintet, který jeho členo-
vé založili již v roce 2003. Všechny písně zpívají „acapel-
la“, tzn. bez hudebních nástrojů, bez kapely. My jsme si 
mohli vyslechnout známé jazzové skladby, spirituály, li-
dové písně, koledy i modernější popové skladby v úpra-
vách Davida Vaňáče. Ten také pro tuto skupinu píše písně 
nové. Celým večer vtipně provázel a s historií Hlasopletu 
nás seznámil Zdeněk Lahoda. Diváci zaplnili celý kostel  
a báječně se bavili.                                                 Jitka Vlková

Můžete si vyrobit
korálkové vánoční ozdoby
Ukázka a výroba korálkových vánočních ozdob se 

uskuteční v pátek 5. prosince v galanterii v Křižíkově ulici 
v době od 10:00 do 16:30 hod.

Těším se na zajímavý den ve Vaší společnosti a na 
všechny šikovné ruce, které se nebudou ostýchat a vy-
zkouší si nejednu ozdobu vyrobit.

Prostřednictvím  těchto řádků bych Vám všem ráda po-
děkovala za dosud projevenou náklonnost a popřála Vám 
klidné vánoční svátky a v pevném zdraví kreativně úspěš-
ný rok 2015.                                       Kateřina Brotánková
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Nýrské hasičky se nenudí
Chci Vás seznámit s našimi letošními úspěchy. Ve vy-

řazovacím kole žen v Rábí obsadilo naše družstvo 1. mís-
to a postoupilo do okresního kola v Dlouhé Vsi, kde zís-
kalo 3. místo. Největším úspěchem pro nás bylo umístění 
v Pošumavské hasičské lize (PHL) na nádherném 2. místě.

PHL je rozdělena do dvanácti kol. Každé kolo pořádá 
jiné město či obec a první se tradičně pořádá v Habarti-
cích. V letošním roce se našemu ženskému týmu povedlo 
zúčastnit se všech dvanácti kol – byly to již zmíněné Ha-
bartice, Sušice, Týnec u Horažďovic, Luby, Defurovy La-
žany, Rozsedly, Janovice, Nýrsko, Slavošovice, Strážov, 
Malá Víska a závěr letos padl na Tupadly. Všechny body 
ze soutěží se sčítají a body za dvě nejhorší umístění se na 
konci odečtou. Trošku nelogické, ale bohužel pravidla jsou 
pravidla.

zita udělá své, malé zaváhání a čas běží (vteřinka chybí), 
někdy se i namočíme – samozřejmě nechtěně. 

Nejhorší kolo, co se počasí týká, bylo letos ve Strážo-
vě. V Nýrsku ani nekáplo – firma Greiner Purtec měla den 
otevřených dveří a ve Strážově lilo, doslova průtrž mra-
čen. Při bouřce jsme běžely, než jsme si připravily základ-
nu, byly jsme úplně mokré, terén mokrý, všude stála voda. 
Do poháru jsme již nešly, to bylo o zdraví.

Celou ligu naše družstvo vedlo – až poslední soutěž  
v Tupadlech rozhodla. Po odečtení dvou nejhorších soutěží 
– bodů nám chyběly pouhé 3 body na vítěze (Hadravu), ale 
i tak jsme si vyhlášení a stříbrné medaile všechny moc užily.

Touto cestou bych chtěla poděkovat všem nýrským ha-
sičkám – Janině Václavovicové, Petře Šimandlové, Mar-
tině Volmútové, Dáše Majerové, Anině Tremlové, Marké-
tě Tiché, Danče Gočové, Štěpce Málkové, Pavlíně Gromo-
vé, Verče Striežencové a Denise Kyškové za trpělivost, ná-
mahu a všechen volný čas, který letos věnovaly soutěžím 
i tréninkům. Posunuly jsme se zase o kus dopředu na nád-
herné 2. místo. Letošní rok se nám opravdu povedl, máme 
spoustu diplomů a pohárů – asi 20 ks.

Dík patří také našim trenérům Milanu Václavovicovi, 
Víťovi Markovi a Marianu Polešákovi za jejich trpělivost 
a snahu naučit nás něco nového. Oni letos také soutěžili – 
veteránskou ligu a byli velmi úspěšní. Ještě abych neza-
pomněla na naše družstvo mladíků – „Jogurtů“, které nás 
ženy doprovázelo, spíše vozilo na jednotlivé soutěže, po-
máhalo s přípravou hasičského nářadí a mnohokrát zaska-
kovalo při trénincích za chybějící členky. Mladíci také sou-
těžili, ale bohužel mají velkou konkurenci okolo patnácti 
mužských družstev. Nesmím také zapomenout na naše hlí-
dací babičky a dědečky, kterým patří velký dík. Bez nich 
by naše družstvo nemohlo za každého počasí a skoro kaž-
dou sobotu na hasičskou soutěž.

Naše družstvo žen se momentálně skládá z 12 aktiv-
ně se podílejících členek různé věkové kategorie, od mla-
dých studentek až po „maminy“. Trénujeme 1x někdy  
i 2x týdně na našem hasičském cvičišti u hasičské zbrojni-
ce. V dnešní době je velmi těžké skloubit trénink, rodinu  
a práci, jelikož každá máme různou pracovní dobu – od-
polední směna i dvanáctihodinové směny. Se vším jsme se 
však úspěšně popraly a úspěch se dostavil.

Soutěží se v požárním útoku – 7 hasiček se pokouší 
podle pravidel a za co nejkratší čas nastříkat 10 l vody do 
nástřikových terčů. A aby to nebylo tak jednoduché, máme 
dva typy útoků:

1. Podle pravidel OHS (okresní sdružení hasičů) – tomu 
říkáme „klasika“, hadice jsou smotané a připravené před 
mašinou – požární stříkačkou, používají se 4 savice a pro-
vázky na sací koš, vše se spojuje za běhu a hadice se rozta-
hují, každá členka má své číslo.

2. Podle pravidel požárního sportu – je rychlejší, hadi-
ce jsou v harmonikách, savice se používají dvě delší, bez 
provázků, spoje hadic jsou u sebe, vše se spojí na základně 
a pak se hadice jen roztahují a rychle se běží.

Po PHL je většinou ještě pohár daného města či obce, 
takže na každé soutěži si zaběháme dva útoky – pokusy. 
Někdy je štěstí na naší straně, někdy nám nepřeje. Nervo-

Družstvo žen u hasičské techniky.

Letošní rok byl pro družstvo žen úspěšný.



PROMĚNY MĚSTA

Proměna rodinné vilky v Klatovské ulici – v roce 1900 a nyní.
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Uzávěrka pro zaslání příspěvků 
do dalšího čísla je 20. prosince. 

Naše práce ve sboru není jen o soutěžení, máme na sta-
rost úklid hasičské zbrojnice a přípravu různých soutěží  
a akcí.

Jinak žen jako hasiček není nikdy dost. Další ženy, kte-
ré by měly zájem a chuť si s námi zasoutěžit, rády na jaře 
přivítáme – žádné věkové omezení.

A co na závěr, těšíme se na příští rok na další PHL.
Projezdilo se hodně nafty i benzínu a dosloužilo různé 

hasičské nářadí (hadice…) – nenajde se nějaký sponzor na 
rok 2015? Předem děkujeme.

   Jindřiška Sýkorová 
Hasičské stránky města Nýrska: www.sdhnyrsko.mypage.cz

Plzeňský ráj 
se otevře v lednu 

V sobotu 17. ledna 2015 se po pěti letech příprav na-
plno spustí všechny akce „Plzně – Evropského hlavního 
města kultury 2015“. Pod taktovkou uměleckého ředite-
le „Plzně 2015“ Petra Formana se rozehraje podívaná na 
oslavu zahájení největší kulturní události roku 2015 v ČR. 
Přidejte se k nám!

Slavnostní podvečer, večer a noc se odehrají ve třech 
částech. Od odpoledne se budou scházet obyvatelé i náv- 
štěvníci města na čtyřech místech, odkud vyrazí do středu 
města průvody inspirované plzeňskými tradicemi. Právě 
na náměstí Republiky se odehraje druhá část zahájení. 

Původní skladbu ke slavnostnímu momentu komponu-
je jeden z nejvýraznějších českých současných skladatelů 
a dirigentů Marko Ivanovič. Jejím vrcholem je tolik oče-
kávané první rozeznění nových zvonů v plzeňské kated-
rále. Hudba bude spolu s obrazy, které projekce vykreslu-
jí na fasády domů kolem náměstí a stěnu katedrály, zákla-
dem pro překvapení, které se odehraje nad hlavami divá-
ků a kolem nich. 

Večer se pak oslavy přesunou i do okolních částí měs-
ta – jak venkovních, které se mimořádně pro tento den 
promění v pěší zónu, tak i do prostor historických domů, 
dvorků, kulturní sálů, muzeí, galerií, knihoven, hospůdek  
a hudebních klubů. Plzeň bude oslavovat nejen pivem, ale  
i hudbou, tancem, zpěvem, divadlem či poezií. Pro otuži-
lé bude připraven venkovní ledový bar plzeňského socha-
ře Františka Bálka, teplé nápoje a ochutnávky evropské  
i české kuchyně.

To je malý nástin některých atrakcí a událostí veče-
ra a noci. Program najdete brzy na www.plzen2015.cz.                                                   
     zdroj Plzeň 2015



KULTURNÍ AKCE
Kostel sv. Tomáše
21. 12. od  17:00 hod. – Vánoční koncert – Česká mše vá-
noční, J. J. Ryba.

V KD – DDM
  6. 12. od 14:00 hod. – Taneční – 7. lekce – karneval.
  7. 12. od 14:00 hod. – Pomikulášská merenda aneb koho 
čerti neodnesli…
13. 12. od 14:00 hod. – Taneční -  8. lekce stolování.
17. 12. od 15:00 hod. – Blešák.
19. 12. od 19:00 hod. – Závěrečný ples tanečního kurzu.
20. 12. – Trhy.

Ve městě 
 5. 12. od 16:15 hod. – Čertovské rojení – pověst, fire 
show, peklo. 
10. 12. od 18:00 hod. – Česko zpívá koledy a zpívání 
u vánočního stromu.

Turistické informační a kulturní centrum města 
telefon: 376 571 616, e-mail: ic@mestonyrsko, 

www.sumavanet.cz/icnyrsko

Otevírací doba 
Po – Pá: 10:00 – 12:00, 13:00 – 16:00 hod.

V městské knihovně
  4. 12. od 16:30 hod. – 2. adventní čtení – čtení pro děti 
s výtvarnou dílnou.
11. 12. od 16:30 hod. – 3. adventní čtení – čtení pro děti 
s výtvarnou dílnou.
18. 12. od 16:30 hod. –  4. adventní čtení  – čtení pro děti 
s výtvarnou dílnou.

V Muzeu Královského hvozdu
Od 9. 12.  – Betlémy – výstava.

V Lesním divadle
14. 12. od 15:00 hod.  – Zimní rekreace – divadlo Nýrsko.

V sobotu 22. listopadu 2014 připravili členové odboru 
Klubu českých turistů v Nýrsku pro své členy i ostatní zá-
jemce „Podzimní setkání turistů Plzeňského kraje“. Ti si 
mohli vybrat dle své zdatnosti vycházkové trasy od 5 do 
25 kilometrů v nádherné přírodě okolní Šumavy. A proto-
že počasí přálo, sešlo se 480 účastníků. Každý byl odmě-
něn pamětním listem. 

Program se odpoledne přesunul do kulturního domu, 
kde jste mohli zhlédnout vystoupení mažoretek Domu 
dětí a mládeže Nýrsko. Diváci byli opravdu nadšeni krás-
nou podívanou a souhrou všech dívek. Aktivním turistům 
Plzeňského kraje pak byla předána ocenění. Na závěr si 
mohli všichni zatančit nebo alespoň poslechnout písničky 
skupiny Jaroslava Jandovského. Poděkování za zdařilou 
akci od zúčastněných patří panu Josefu Mayerovi i jeho 
pomocníkům.                                                  Jitka Vlková

V Nýrsku se konalo
setkání turistů

Tradiční zpívání u vánočního stromu jsme v letošním 
roce oblékli do nového kabátu. Připraveno je občerstvení  
a stánky s řemeslnými výrobky. 


