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Úvodní slovo
Vážení čtenáři,

po prázdninové měsíční pau-
ze tady máme další číslo Nýrských 
novin, které vychází souběžně  
s  opětovným nástupem dětí do ško-
ly. K prázdninám se v tomto čísle 
ještě vracíme rekapitulací a zhod-
nocením akcí, které se uskutečnily. 
Zároveň však přinášíme informace 
o tom, co se chystá tento měsíc. Po-
kud se něčeho zajímavého ve městě 
a okolí zúčastníte, neváhejte nám 
poslat svůj názor nebo fotografii. 
Vaše příspěvky rádi otiskneme.

Počasí si s námi v poslední do-
bě tak trochu pohrává, proto mů-
žeme jen doufat, že sluníčko bude 
hřát co nejdéle a před nástupem 
podzimu si ještě pěkně užijeme ba-
bího léta. 

Věřím, že si i přes všední sta-
rosti najdete chvilku, kterou strá-
víte četbou Nýrských novin.                    

Bc. Martin Kříž, 
redakce Nýrských novin

Léto přineslo celou řadu
zajímavých akcí

V Klubu Alfa 
se nikdo nenudí - 6

Nový školní rok přinese  
i nový projekt - 7

Nejpřívětivější 
pohostinství - 9

Turistika s Pepou - 10

Jak si v Nýrsku 
upéct buřta? - 12

Tak nám léto pomaličku končí. Dětem zase začala škola, mají spoustu po-
vinností. Ten přechod od sladkého nicnedělání je opravdu hrozný. A to ješ-
tě prázdninové počasí za moc nestálo. Vlastně téměř celé prázdniny propršely  
a byla zima. Až na těch posledních deset dní. Ty trošku napravily létu reputa-
ci. I když zase bylo takové horko, že jsme museli skončit jedině u vody, jinak 
se to horko nedalo přečkat. Mohlo by se tedy zdát, že v létě byla nuda a nedalo 
se vlastně nic podniknout. Myslím ale, že to je obrovský omyl. Tyhle prázdni-
ny si mohli užít všichni, sice někdy zachumlaní do svetru nebo v pláštěnce, akcí 
však bylo dost. Tak třeba milovníci umění mohli přijít do společenského sálu 
městské knihovny na výstavu obrazů Ireny Kaslové nebo si prohlédnout v sýp-
ce pod nádražím díla umělců klatovského regionu a německého příhraničí (so-
chy, plastiky, obrazy, fotografie, koláže a jiné). Nebo snad něco málo poučení  
o geologii Královského hvozdu v místním muzeu. Pokud máte rádi kraj, ve kte-
rém žijete, jistě Vás zaujaly fotografie přírodní rezervace Černé a Čertovo je-
zero Václava Vetýšky. Jestli raději než na obrázky nahlížíte na měnící se příro-
du vlastníma očima, pak pro Vás byly uspořádány turistické pochody s Pepou  
Mayerem po krásách naší Šumavy. Anebo je to lepší na kole? I tahle možnost 
byla.                                                                               (dokončení na straně 3)

20. srpna požehnal P. Antonín Bachan opraveným kapličkám v integrovaných obcích města. Více 
na straně 3.



Řešení jízdního pruhu pro cyklisty 
v protisměru v ulici Prap. Veitla

  
Ulici Praporčíka Veitla, i přes jednosměrný provoz, čas-

to využívají cyklisté v obou jejích směrech. Dopravní si-
tuace se zde proto stává často nepřehlednou a zvlášť pro 
cyklisty velmi nebezpečnou. Po mnoha jednáních byla po-
volena pouze jedna možná úprava této komunikace, a to 
vyčlenění a označení 1,5 m širokého jízdního pruhu pou-
ze pro cyklisty v protisměru při chodníku této komunika-
ce. Zachována budou parkovací místa po pravé straně ko-
munikace, která budou na některých místech určena pou-
ze pro zásobování obchodů. Na tuto úpravu získalo Měs-
to Nýrsko dotaci od Plzeňského kraje ve výši 75 % urče-
nou na pokrytí celkových nákladů. Úprava bude provede-
na po skončení turistické sezony.                             (MěÚ)

INFORMACE 
Z RADNICE
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Červená 
– nová barva v třídění odpadů

Většina z Vás zaznamenala na dvou místech v Nýr-
sku (v blízkosti prodejny Elektro MARPA a na parkovišti  
u COOP DISCONTU) nové kontejnery červené barvy na 
třídění odpadu. Tyto jsou určeny na drobný elektroodpad. 
Pokusíme se odpovědět na několik možných otázek:

1) Co do červeného kontejneru patří?
Do stacionárních kontejnerů patří baterie a drobná elek-

trozařízení jako jsou např. kalkulačky, rádia, drobné počí-
tačové vybavení, discmany, telefony, elektronické hračky 
a podobně. 

2) Co do červeného kontejneru nepatří?
Do kontejnerů nepatří televizory, počítačové monitory, 

zářivky, úsporné žárovky, velké a malé domácí spotřebiče 
(jako např. ledničky, pračky, chladničky a podobně).

3) Proč se má třídit elektro od směsného odpadu?
Staré spotřebiče v sobě mají jak nebezpečné, tak i vyu-

žitelné materiály. Díky třídění a recyklaci starých spotře-
bičů se daří chránit životní prostředí před kontaminací ne-
bezpečnými látkami a současně šetříme přírodní zdroje. 
Recyklace je výhodnější než těžba surovin ze Země.

4) Kam mohu odevzdat velké spotřebiče, třeba tele-
vizi nebo ledničku?

Do areálu sběrného dvoru v Nýrsku, Strážovská ulice,  
a to v následujících dnech: středa, pátek 14 – 17 hodin; 
sobota 8 – 11 hodin.

5) Proč do červeného kontejneru nepatří zářivky  
a úsporky?

Obsahují malé množství rtuti, které ale nesmí uniknout 
do ovzduší. Současně jsou křehké a v červeném kontejne-
ru by se rozbily. V prodejnách elektro a na sběrných dvo-
rech jsou na úsporky a zářivky připraveny speciální sběr-
né nádoby.

 A. Soušek, SÚ a odbor ŽP a SH
              

Kamery v ulicích města
Městská policie Nýrsko v souladu s § 24b zákona  

č. 553/91 o obecní policii, ve znění pozdějších změn a do-
plňků, informuje veřejnost o umístění automatických tech-
nických systémů pořizujících obrazové záznamy v těchto 
částech ulic a veřejných prostranství:

autobusové nádraží v Komenského ul.,
Komenského ul.,
Petra Bezruče,
Prap. Veitla,

náměstí,
sběrný dvůr ve Strážovské ul.,

hřbitov,
tenisové a fotbalové hřiště,

sportovní areály u obou základních škol.
  M. Kolář, velitel MěP Nýrsko

V polovině srpna letošního roku se v plné síle dožila významného 
životního jubilea nejstarší nýrská občanka paní Marie Kadlecová. 
Touto cestou se také připojujeme k ostatním gratulantům.
    redakce Nýrských novin

Významné životní 
jubileum

Příspěvky do Nýrských novin zasílejte 
na e-mail: nyrskenoviny@gmail.com
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 Sportovně založení jedinci si mohli dopřát hojnost fot-
balu, tenisu, volejbalu, pokud to počasí alespoň trochu do-
volilo i plavání. A pro unavené tělo zase trochu oddych při 
kulturním vyžití. V Lesním divadle proběhlo několik di-
vadelních představení včetně nádherně provedeného kusu 
našich ochotníků, tentokrát to byly Hrátky s čertem. Nebo 
jste snad fandové filmových představení. Také ta jste moh-
li zhlédnout právě v Lesním divadle. Jistě si vybral kaž-
dý. Pro naše seniory a milovníky dechovky pak Dům dětí  
a mládeže připravil Večer s dechovkou, který se velmi lí-
bil. Mladší generace mohla naopak zajít do areálu pod 
sjezdovkou nebo do zámeckého parku v Bystřici, kde se 
během léta vystřídalo několik kapel. Ke konci srpna pro-
běhl již 3. ročník Bystřické traktoriády, soutěže určené ši-
kovným nadšencům s jejich staršími i novějšími pomoc-
níky. A nesmíme zapomenout ani na duchovní stránku ži-
vota . Zájemci se mohli zúčastnit požehnání krásně opra-
vených kapliček v Hodousicích, Blatech a ve Staré Lhotě. 
Jak vidíte, akcí bylo opravdu nepřeberné množství, jistě 
jsem na něco zapomněla (organizátorům se tímto omlou-
vám). Prostě, kdo měl chuť, ten se letos v létě v Nýrsku  
a okolí rozhodně nenudil. 

Jitka Vlková                         

Dovoluji si vás pozvat na cyklovýlet do blízkého i vzdá-
leného okolí Nýrska. Tyto výlety jsou určeny pro všechny 
přátele cyklistiky a to zejména na horských nebo trekových 
kolech. V žádném případě se nejedná o sportovní akci, ale 
o výlet, na kterém si ukážeme krásy okolí Nýrska, nádher-
né výhledy, kulturní památky a přírodní zajímavosti.

Sobota 24. 9. v 9.00 hod. od informačního centra – Je-
zero Drachensee (D)

Trasa: Nýrsko – Všeruby – Drachensee – Furt im Wald 
– Ovčí vrch – Babylon – Domažlice – Mrákov – Kdyně 
– Nýrsko. U jezera Drachensee jsou informační cedule v 
českém jazyce.

Trasa okolo 60 km, malé převýšení, vhodné pro všech-
ny cykloturisty. Jede se po asfaltových nebo zpevněných 
komunikacích. Doporučuji trekové, silniční nebo horské 
kolo.

Léto přineslo celou...
(pokračování  ze strany 1)

Požehnání kapličkám

Cyklovýlety do okolí Nýrska

V sobotu 20. srpna se uskutečnilo slavnostní požehnání nově oprave-
ných kapliček v Hodousicích, Blatech a Staré Lhotě. Kapličkám po-
žehnal P. Antonín Bachan. Kapličky prošly rekonstrukcí díky dotaci ze 
Státního zemědělského intervenčního fondu, získaného prostřednictvím 
MAS Ekoregion Úhlava, o.s., jehož je Město Nýrsko členem, a ve spo-
lupráci s MAS Cham.  Celkové náklady potřebné na opravu byly vyčís-
leny na částku cca 1 902 000,- Kč.     

NABÍDKA

Technické služby města Nýrska přijmou 
do pracovního poměru na částečný úvazek 

pracovnici na úklid 
a obsluhu nově budovaného veřejného WC v Nýrsku, 

Komenského ul. (autobusové nádraží). 
Vhodné pro důchodce.

Bližší informace podá: 
J. Hladík, ředitel TSM Nýrsko, mob.: 725 881 694

PODĚKOVÁNÍ

Chci touto cestou poděkovat všem přátelům, známým 
i kamarádům za upřímnou a hlubokou účast v mém 
zármutku nad ztrátou našeho milovaného manžela, 

táty i dobrého kamaráda.
Jménem rodiny děkuji.
 Věra Michálková, Husova 238, Blovice

Na všechny výlety doporučuji kolo v dobrém technic-
kém stavu, přilbu na kolo a dobrou náladu. V průběhu vý-
letu zastavíme někde na občerstvení, jinak je dobré mít se-
bou pití a tyčinku nebo sušenky. Zastávám názor, že co 
se nedá vyjet, se nechá vytlačit. Tempo se bude vždy řídit 
podle méně zdatných.

Bližší informace podá                                                    
                           František Bechyně

Tel.: +420605412193
E-mail: bechyne@posumave.cz

www.posumave.cz
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Prázdninové vzpomínání
Je to tak. Prázdniny jsou za námi. Ty platí sice jen pro ně-

koho, především žáky a studenty, ale všichni si je tak trochu 
neseme v sobě. Dokonce i Nýrské noviny. Také dovolené 
leckterou práci přibrzdily, ale přesto se za ty dva měsíce na-
sbíralo pár událostí, které stojí za poznámku.

Naše muzeum se připravuje na spolupráci se ZČU v Plz-
ni. Studenti se tam také věnují poměrně novému oboru, tzv. 
orální historii. To je taková historie, která zůstává jen ve 
vzpomínkách lidí, jiným způsobem nezachycená. Proto také 
zaniká, ať už smrtí člověka anebo ztrátou paměti. Leckdy se 
ovšem jedná o informace velice cenné. Proto se na univer-
zitě v Plzni věnují metodice, jak s pamětníky spolupracovat. 
Jak jejich vzpomínky vzkřísit, zaznamenat, třídit a srovná-
vat, aby přinesly co největší užitek. Několik pamětníků z na-
šeho města souhlasilo s takovou spoluprací, a tak se můžeme 
těšit, že se ze zapomnění vynoří pozoruhodné souvislosti.

Už se také pilně připravujeme na vystavení strážovské-
ho pokladu. Všichni, kteří se přijdou podívat, budou moci 
na vlastní oči vidět po vyčištění a určení i velmi vzácné min-
ce, které se v nálezu vyskytují. Další vzácností, která se brzy  
v muzeu objeví, bude soubor nářadí, potřeb a vzorů obu-
vi, ze ševcovské dílny p. Kosohorského. Soubor předmětů 
se možná ukáže ještě vzácnější tím, že mezi nimi bude také 
vybavení po ševci, v jehož dílně p. Kosohorský po válce dál 
pracoval. A do třetice. Od rodiny Lišků jsme dostali filmo-
vé záznamy z Nýrska staré i více než padesát let. Budete se  
k nám moci přijít podívat na motocyklové závody pod ná-
dražím, dětské závody, oslavy 1. máje nebo třeba domácí 
zabijačku. Už se těšíte? To bude nějakého vzpomínání, co?  

Na závěr bych chtěl připomenout jedinečnou přednášku, 
kterou připravujeme na 10. 11. 2011. Významný plzeňský 
archeolog Dr. Pavel Braun, specialista na leteckou archeolo-
gii, nám bude v Nýrsku o této disciplíně povídat a ukazovat  
i fotografie, které při svých výzkumech pořídil. Bude to ta-
ková pozvánka na výstavu na stejné téma, kterou chystáme 
na jaro příštího roku.      

Karel Velkoborský, Muzeum Královského hvozdu

Zmije
Třída se nemohla utišit. Děti breptaly jedno přes dru-

hé. Jak by ne! Copak se mohou všechny prázdninové zá-
žitky vejít do jedné přestávky? Pan učitel byl trpělivý, vě-
děl, že se děti za pár dní uklidní a začnou se zase věno-
vat učení. 

Už už se to málem podařilo, když ze třídy Tondy Vond-
ráka začalo znít mocné hučení. Třídní učitel se rychle do 
třídy vrátil! Takový pohled neočekával. Všichni hoši ze 
třídy se tlačili u přední lavice. Jeho příchodem se sice si-

Z NÝRSKÉHO MUZEA
tuace trochu uklidnila, ale rozhodně ne tak, aby mohl ve 
vyučování pokračovat. Bylo jasné, že příčina je uprostřed 
houfu kluků. Pan učitel přistoupil blíž. Přes hlavy žáků 
uviděl na prvé lavici postavenou lahev od okurek až po 
hrdlo naplněnou denaturovaným lihem, jak hned poznal 
podle zápachu. V lihové lázni byl stočen veliký had. Zmije 
s typickou klikatinou na zádech. Už se chystal žákům vy-
hubovat, ale vzpomněl si, že právě příští hodinu má mít  
v této třídě předmět přírodozpytu. 

„Kdo to přinesl?“ zeptal se přísně.
„Já,“ řekl žák Kislinger. 
„Dobře, postav sklenici na katedru a všichni si sed-

nou na svá místa!“
Všichni žáci se trousili na svá místa. Pohledem na ka-

pesní hodinky pan učitel zjistil, že je zbytečné, aby se ješ-
tě vracel do sborovny.  

„Budeme pokračovat rozšiřováním vědomostí o pří-
rodě, která nás obklopuje. Žák Kislinger přinesl ukázat 
hada. Můžeme si tedy vyprávět o plazech. Zde ve skleni-
ci je zmije obecná, nejhojnější had vyskytující se v krajině 
Šumavy. A abychom látce porozuměli co nejlépe, poslech-
neme si, jak žák Kislinger přišel na nápad, přinést nám 
zmiji obecnou ukázat do školy.“ 

Pepík Kislinger se vylekal toho vyzvání, ale postupně 
se rozpovídal, jak ke zmiji přišel.

„My je chodíme pozorovat s bráchou za naší chalu-
pu. Na zídkách víme o třech místech, kde se vždycky vy-
hřívají. Ze začátku jsme se jich báli, ale teď už víme, že 
raději utečou, když vidí nějaké nebezpečí. Asi před rokem 
jsme byli na borůvkách a brácha se tam jedné zmije tak 
lekl, že jsme utíkali až na kraj lesa. Pak jsme potkali sta-
rého Konráda, to je ten co bydlí na samotě nad námi a ten 
nám ukázal, že umí zmije chytat a asi se jich vůbec nebojí. 
Ukázal nám všechna místa, kde se vždycky vyhřívají. Le-
tos, na začátku prázdnin jsme k němu přišli na návštěvu  
a on se právě chystal vykuchat zabitou zmiji. Když jí roz-
páral břicho, byla v ní naskládaná mláďata jedno přes 
druhé, a když jsme je dali do sklenice, normálně lezla sem 
a tam a dokonce začala útočit na brouka, kterého jsme ji 
do sklenice pustili.“

To bylo vyprávění, které Pepík Kislinger ještě ani ne-
stačil spolužákům vyprávět, takže všichni seděli s pusami 
otevřenými dokořán.

„No a jak jsi se dostal k téhle zmiji,“ ptal se pan uči-
tel, aby vyprávění žáka zkrátil a měl tak možnost probírat 
ještě další látku.

„Před týdnem k nám Konrád přišel a přinesl mi tuhle 
zmiji živou v té sklenici od okurek. On je umí chytat. Vidě-
li jsme to už několikrát. Rozdvojeným klackem ji přitiskne 
k zemi a vezme ji hned za hlavičkou klidně do ruky. Nebo 
ji chytí za ocas a ona se neumí ohnout tak, aby ho kousla. 
Chtěl jsem tuhle zmiji přinést do školy ukázat živou, ale 
tatínek mi to nedovolil. Dostal jsem peníze na tři litry lihu 
a v tom jsem ji utopil. Ale trvalo mi to hrozně dlouho. Asi 
hodinu. Pořád pouštěla bubliny a pořád byla živá.“ Pepík 
už byl z vyprávění celý udýchaný. 

Pan učitel toho využil a dalšího výkladu se ujal sám. 
„O zmijích se vypráví celá řada historek. Třeba že 
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pronásledují lidi, nebo že na ně i skáčou. Nic z toho není 
pravda. Jsou plaché a před nebezpečím se raději schova-
jí. Ale jejich jed je nebezpečný. Rozhodně je lépe se jim 
vyhnout…“

 Na chodbě se rozezněl školníkův zvonek.

„…Pepíku, dones sklenici do kabinetu a při další ho-
dině si povíme více.“

Když se Pepík Kislinger z kabinetu vrátil, kluci už po-
slouchali jiného „prázdninového hrdinu“.          

   Karel Velkoborský 

Nevešel se na silnici a vjel do řepky
Podivnou jízdou na sebe upozornil v nočních hodinách 

řidič Fiatu při průjezdu městem. Padesátiletý řidič z Do-
mažlicka nezvládl dvojici zatáček asi kilometr za Nýr-
skem ve směru na Chudenín. Vozidlo ve vysoké rychlosti 
vylétl mimo silnici do řepkového pole. Muž, který z neho-
dy vyvázl nezraněn, byl strážníky vyzván k provedení de-
chové zkoušky. Alkoholtester naměřil hodnotu 2,09 pro-
mile. Muž své jednání bude muset vysvětlit před soudem.  

Upytlačené ryby je vyjdou draho
Nad jezem uprostřed města se rozhodli chytat ryby dva 

místní muži ve věku devětačtyřicet a třiašedesát let. Výba-
vu měli slušnou, úlovek v podobě dvou sivenů amerických 

ZE SVODKY MĚSTSKÉ POLICIE

také (viz. foto). Nedělali si však žádnou vědu s povolením 
a hájený úsek pro ně též nebyl žádnou překážkou. Pro dů-
vodné podezření ze spáchání trestného činu pytláctví byla 
věc předána Policii ČR. 

Klečel uprostřed silnice a lomil rukama
Na základě dvou telefonických stížnos-

tí zasahovala městská policie spolu s Po-
licií ČR proti dvaatřicetiletému podnapi-
lému muži, který v odpoledních hodinách 
budil veřejné pohoršení v ulicích města. 
Pokřikoval na lidi, nutil jim své názory, 
omezoval provoz vozidel, a tím ohrožoval 
projíždějící řidiče i sebe. Muž byl zajištěn 
a k vystřízlivění převezen na protialkohol-
ní záchytnou stanici v Plzni. Ze svého jed-
nání se bude zodpovídat u komise pro pro-
jednávání přestupků.      

Milan Kolář, velitel MěP Nýrsko 

Městský úřad Nýrsko, 
Náměstí 122, 340 22 Nýrsko

Kontakt
tel.: 376 377 811, fax: 376 571 959, 

e-mail: info@mestonyrsko.cz

Úřední hodiny
pondělí a středa 8 - 17 hodin,

úterý 8 - 15 hodin, 
čtvrtek 12 - 15 hodin
pátek 8 - 14.30 hodin 

Uzávěrka textů 
pro další číslo je 20. září
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V Klubu Alfa se nikdo nenudí
Alfa o prázdninách

Prázdniny jsou příležitostí pro různé aktivity i v Klubu 
ALFA. Ty letošní se, co se týče počasí, moc nepovedly, ale 
zase jsme si užili hry a soutěže v klubovně. Provoz byl až na 
14 dní dovolené jako obvykle ve středu, v pátek a v neděli, 
vždy od 16.00 do 19.00 hod. nebo podle zájmu i déle. Hi-
tem deštivých večerů se stala stolní hra „Dostihy a sázky“. 
Investování do nákupu koní a následně sázení na koně sou-
peřů se neobešlo bez vášní, ale vždy to dobře dopadlo.

17. - 24. července proběhl týden soutěží.
Disciplíny a vítězové:

Šachy: Lukáš Vlk
Stolní tenis: Josef Fungač

Šipky: Josef Fungač
Gobblet: Jakub Suk

Stolní fotbálek: Jaroslav Švehla a Lukáš Vlk
Dáma: Jakub Suk

Nejproduktivnějším soutěžícím byl Jaroslav Švehla, kte-
rý bodoval ve všech soutěžích, a získal tedy dohromady  
6 medailí.

Atmosféra byla výborná, výkony skvělé. Zvláště ve stol-
ním tenise se někteří až neuvěřitelným způsobem zlepšili. 
Ukázal se tak jejich skrytý talent pro tento sport. 

Od 13. do 20. srpna proběhl v pořadí druhý ALFA tábor 
přežití. Zúčastnilo se ho 13 dětí z Nýrska a okolí. Jak již sa-
motný název napovídá, jednalo se o tábor, kde kromě stavby 
kuchyně, pece, záchodu, teepee a dalších nezbytností tábo-
rového života, bylo hlavním cílem přežít. Zpestřením bylo 
dobývání hradu Velhartice, protože kastelán tohoto hradu se 
se svou družinou pod rouškou tmy dopustil loupeže táboro-
vých věcí. Vše dobře dopadlo, spor byl urovnán, věci navrá-
ceny a děti se těší na příští léto.

ALFA v září
Přejeme všem Alfákům i všem ostatním, pohodový  

a úspěšný školní rok 2011 - 12. To samé a v nemenší míře 
rodičům. Pokud najdete ve smršti povinností trochu volné-
ho času, nabízíme pro měsíc září následující:

- Připravujeme soutěž o pohár ALFY v bowlingu. 
Termín bude včas oznámen na stránkách ALFA Nýrsko o.s

- Trápí vás, že vaše dítě je stále na počítači, hraje vi-
deohry, utrácí kapesné u videoterminálů…? Právě pro Vás 
je určena přednáška, která proběhne 16. 9.2011 od 18.00 
hod. v sále nad knihovnou. Tématem jsou „virtuální drogy“. 
Stejně jako před rokem, bude přednášet Karel Nyerges, ve-
doucí Plzeňského protidrogového centra „Point14“. Kromě 
přednášky bude hodně místa pro dotazy a praktické infor-
mace. Jsou zváni všichni bez rozdílu věku.

- Ve spolupráci se školou ve Školní ulici připravuje-
me softbalový kroužek.

- Vzhledem k tomu, že se chystá stavba Skatepar-
ku, vzniká „ALFA biker tým NÝRSKO“. Jde z velké čás-
ti o aktivitu, vzešlou z řad návštěvníků Klubu ALFA, kteří 
se již účastní různých akcí a mají chuť reprezentovat Nýr-
sko a ALFU na závodech. Protože jde o finančně velmi ná-
ročnou aktivitu, hledáme pro ně sponzory. Touto cestou dě-
kujeme za přislíbenou slevu na sportovní vybavení od firmy 
RAMALA s.r.o. z Klatov.

Všechny tyto aktivity můžeme dělat mimo jiné díky do-
taci z městského rozpočtu. Děkujeme městskému zastupi-
telstvu a sportovně-kulturní komisi města Nýrska za to, že 
vidí potřebu preventivní práce s mládeží a jsou ochotni na 
ni přispět. Stejné poděkování patří Křesťanskému společen-
ství Nýrsko, které již třetím rokem tuto činnost sponzoruje.

                  Za ALFA Nýrsko, o.s., Petr Vaňkát Z činnosti v táboře.

Vítězové soutěží.
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Z NÝRSKÝCH ŠKOL
Základní škola Nýrsko, Školní ulice

Nový školní rok přinese i nový projekt 
Školní rok, který jsme zahájili 1. 9. 2011, se bude 

celý odvíjet v duchu celoročního celoškolního projektu 
„Můj – tvůj – náš soused“, jehož základní idea má kořeny  
v pochopení významu komunikace, dobrých vzájemných 
vztahů, spolupráce a pomoci. Jako prioritu jsme zvolili 
spolupráci a přátelské vztahy mezi naším regionem a sou-
sedním Bavorskem se zaměřením na posílení zájmu žáků 
o výuku německého jazyka a navázání na tradici spolu-
práce příhraničních škol. Zároveň chceme v rámci toho-
to projektu podpořit vztahy osobní, například mezi souse-
dy v jedné lavici, v sousedních třídách, v jednom domě, 
v jedné ulici, tak vztahy a spolupráci sousedních měst  
a obcí, povědomí o sousedních okresech a krajích, pří-
padně státech.

Žáci 1. stupně jistě ocení novinku v podobě nových 
prostor pro činnost obou oddělení školní družiny, která se 
přesouvá do Husovy ulice nad školní jídelnu. Podrobněj-
ší informace zařadíme do říjnového čísla Nýrských novin. 

 S koncem tohoto školního roku také dokončíme dvou-
letý projekt „Šumavská škola = evropská škola“, který 
díky finanční dotaci z ESF ve výši 3 681 494,- Kč umož-
nil modernizaci a zkvalitnění výuky s využitím ICT. Stě-

žejní část finančních prostředků se promítá do výuky  
a aktivit, které s ní souvisejí (vyučování s využitím ICT, 
soutěže, projekty, projektové dny, exkurze apod.) a díky 
zbývajícím financím získala škola nově vybavenou učeb-
nu informatiky, interaktivní tabule, dataprojektory a další 
vybavení. Za velký přínos dále považujeme vybudování 
a fungování tzv. vnitřní komunikační sítě a celoškolního 
internetového připojení. Zároveň si téměř všichni peda-
gogičtí pracovníci průběžně dalším vzděláváním osvojují 
nové zkušenosti a dovednosti při práci s moderními tech-
nologiemi, které mohou uplatňovat při výuce.

Od září 2011 máme v plánu představit inovované  
a modernější webové stránky školy, jejichž funkčnost by-
chom chtěli dále rozšiřovat, například o výuku formou 
e-learningu nebo nabídku jídelníčků školní jídelny apod. 

Mgr. Alena Linhartová                               

OZNÁMENÍ  -  ŠKOLNÍ  JÍDELNA  

Změna cen stravného
Vzhledem k neustále se zvyšujícím cenám energií, 

surovin i potravin jsme nuceni po dohodě se zřizova-
telem Městem Nýrsko s platností od 1. 9. 2011 zvýšit 
ceny stravného pro všechny kategorie strávníků takto:

žáci 7 – 10 let / 23,- Kč
žáci 11 – 14 let / 25,- Kč

žáci 15 a více let / 30,- Kč
cizí strávníci / 54,- Kč       

Děkujeme za pochopení a věříme, že nabídka jídel 
a kvalita nabízených služeb „vyváží“ tuto skutečnost. 
Naší snahou vždy je a bude spokojený strávník.

     Mgr. Alena Linhartová

NABÍDKA  PRONÁJMU
ZŠ  NÝRSKO, ŠKOLNÍ UL.

nabízí k pronájmu 
a) pro sportovní účely
TĚLOCVIČNU   ŠKOLY   
 –   cena:  100,- Kč / 1 hod.
SPORTOVNÍ   AREÁL  
 –  2 víceúčelová hřiště s umělou trávou;
            1/ cena 50,- Kč / 1 hřiště / 1 hod.
            2/ cena 80,- Kč / 1 hřiště / 1 hod./ osvětlení  

b) pro aktivity slučitelné s hlavní činností a pro-
vozem školy
NEBYTOVÉ  PROSTORY  
 – 2 místnosti + sociální zařízení s vlastním 
 vchodem; v hlavní budově školy.

 Cena dohodou.

Pronájmy možno dohodnout s vedením školy 
osobně, příp. telefonicky na tel.:

376 571 126, 376 571 927, 
či mob.:

736 670 004, 736 670 006.

NOVINKA

Od srpna 2011 můžete sledovat novinky a akce  
v Městské knihovně v Nýrsku také na Facebooku 

(www.facebook.com)
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Z příměstských táborů DDM.

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE

Začíná nový školní rok a dříve než Vás přivítáme v záj- 
mových kroužcích, ohlédněme se spolu za právě skonče-
nými prázdninami.

DDM připravil pro děti deset týdenních turnusů pří-
městských táborů a soustředění. Každého z nich se zú-
častnilo na dvacet až třicet účastníků. Děti společně jez-
dily na kolech, věnovaly se turistice či tanci. Velká skupi-
na dětí jezdila na výlety do sousedního Bavorska. Posled-
ní početná skupina se zajímala o ekologii a zúčastnila se 
tábora „Poznej a chraň.“

Kdo měl zájem o prázdninovou nabídku, byl určitě 
spokojen. S dětmi si užili spoustu legrace i externí pra-
covníci, kteří nám chodí pomáhat a kteří přicházejí s no-
vými nápady.

Společné hezké chvilky si připomeňme na fotogra- 
fiích. První je z cyklistického tábora – příprava jídla. Dal-
ší je z turistického tábora. Poznáte se?

Dospělákům děkuji za účast na „Večeru s dechov-
kami“, který se také velmi líbil.

A nový školní rok začíná. DDM Nýrsko má k dispo-
zici aktualizovanou nabídku pravidelné zájmové činnosti, 
brožury jsou pro Vás připraveny. V podzimních měsících 
zahájíme kurzy tance a společenského chování, uskuteč-
níme několik zábav a Městská knihovna Vás pozve na di-
vadelní představení. Vyzývám také potencionální nájem-
ce, aby si co nejdříve přišli domluvit hodiny ke sportu či 
klubové činnosti.                   

                                                        Pavlína Karlovská

Ohlédnutí za prázdninami v DDM
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Nejpřívětivější pohostinství 
a penzion v mikroregionu Úhlava

V sobotu 13. srpna proběhlo v rámci Hamerské sekyry 
vyhlášení vítězů soutěže. Soutěže se zúčastnilo devět vy-
braných poskytovatelů ubytovacích a stravovacích služeb 
v regionu kolem Nýrska. Tyto penziony a restaurace jsou 
nositeli tzv. Marketingové značky Ekoregionu Úhlava, kte-
rá návštěvníkům zaručí kvalitu a tradici nabízených služeb.

Cílem soutěže je podpora penzionů a restaurací v mikro-
regionu Úhlava. Zároveň je tak oceněna snaha provozova-
telů zařízení o nabídku kvalitních služeb s přátelským a in-
dividuálním přístupem k hostům, protože udržet si dobrou 
úroveň služeb a dlouholeté podnikatelské nadšení na Šu-
mavě není vůbec lehká věc. Účelem bylo také obyvatelům  
mikroregionu Úhlava představit podniky, které jistě stojí za 
to navštěvovat.

stauraci a jeden penzion, kte-
rý podle nich reprezentuje mi-
kroregion Úhlava.

V rámci hodnocení v sou-
těži se sešla také hodnotící ko-
mise ve složení Marta Pavlás-
ková (penzion U Spálené čoč-
ky), Jan Pavlásek (místní zna-
lec, bývalý pan starosta měs-
ta Strážov), Josef Mayer (klub 
českých turistů Nýrsko) a To-
máš Pruner (sdružení Ametyst, 
Plzeň). Komise udělila dvě 
zvláštní ocenění a vylosovala 
tři hlasující obyvatele a tři ná-
vštěvníky soutěžních penzio- 

LESNÍ DIVADLO NÝRSKO

Oblíbená pohádka měla úspěch

Nýrští ochotníci při vystoupení 2. 7. 2011 - pohádka Hrátky s čertem.

nů a restaurací, kteří vyplňovali dotazníky pro zhodnocení 
služeb v navštívených soutěžících zařízeních. 

A nyní už věnujme pozornost samotným výsledkům 
soutěže:

Obyvatelé mikroregionu Úhlava zvolili jako nejlépe re-
prezentující restauraci mikroregionu Úhlava Restaurant  
a penzion Všeruby a nejlépe reprezentující penzion Penzion 
St. Leonhard v Uhlišti. 

Zvláštní ocenění hodnotící komise soutěže obdržela 
Hospůdka Zemanka v Milencích za „Originální prostředí  
k setkávání“ a Rodinný hotel Zach v Zelené Lhotě za 
„Vstřícný přístup ke všem hostům“. 

Soutěžící penziony a restaurace hodnotili přímo místní 
obyvatelé. V průběhu června se v Nýrsku, Janovicích, De-
šenicích, Chudeníně, Bezděkově, Čachrově, Klenové, Vše-
rubech a v Hamrech v obchodech, na úřadech, na poštách 
a podobně objevily sběrné boxy s logem Ekoregionu Úhla-
va a hlasovací ankety. V anketách byly stručně představené 
soutěžící restaurace a penziony a hlasující vybírali jednu re-
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Celkové umístění všech soutěžících 
podle hlasování v anketách:

Pořadí v kategorii restaurace
1. Penzion a restaurant Všeruby

 - Všeruby 37, www.vseruby.eu
2. Rodinný hotel a restaurace Zach

 - Zelená Lhota 57, www.hotelzach.cz 
3. Hospůdka Zemanka 

- Milence 33, www.plzen-info.cz/firma/zemanka
4. Hotel a restaurace Nová Koruna 

- Klostermannova 37, Nýrsko, www.novakoruna.cz
5. Hotel a restaurant Královský dvůr 

- Hamry 45, www.ceskehory.cz/kralovskydvur
Pořadí v kategorii penzion
1. Penzion St. Leonhard 

- Uhliště 21, www.leonhard.cz
2. Apartmány Koryťák 

- Stará Lhota 19, www.sumavanet.cz/apartmanykorytak
3. Penzion Královský Hvozd 

- Hamry 28, www.ceskehory.cz/kralovskyhvozd
4. Penzion u Sebastiana 

- Hodousice 32, www.sumava.net/usebastiana

Koho vylosovali členové hodnotící komise z řad hla-
sujících obyvatel v anketách? Jsou to: Milada Svobodo-
vá, Zelená Lhota; Eva Semelová, Janovice nad Úhlavou; 
Martina Klasnová, Nýrsko. Tito výherci obdrží poukaz se 
slevou 200 Kč na oběd či večeři pro dvě osoby v restauran-
tu Všeruby.

Vylosovaní návštěvníci soutěžících zařízení, kteří vy-
plňovali dotazníky pro zhodnocení služeb: Miloš Brun-
ner, Klatovy; Leoš Karásek, Písek; Jaroslav Černík, Plzeň. 
Výherci obdrží poukaz na jeden bezplatný nocleh pro dvě 
osoby v penzionu St. Leonhard. 

Neznáte některé z představených restaurací a penzio- 
nů? Doporučujeme Vám je navštívit, budete jistě spo-
kojeni! 

Závěrem gratulujeme všem výhercům, srdečně děkuje-
me všem hlasujícím, členům poroty, všem provozovatelům 
prostor, kde jsme mohli umístit hlasovací boxy s anketa-
mi, soutěžícím restauracím a penzionům za účast v soutěži  
a také paní Marcele Šnebergerové z Hamrů za pomoc při 
vyhlašování vítězů soutěže v rámci Hamerské sekyry.

Informace k soutěži najdete také na www.ekoregion-
uhlava.cz (marketingová značka), podrobnosti Vám také 
ráda sdělí pořadatelka soutěže:

 Monika Ženíšková,  
MAS Ekoregion Úhlava, Náměstí 81, Nýrsko, 

mob.: 775 760 349, 
e-mail: monika.zeniskova@ekoregion-uhlava.cz. 

Soutěž pořádá Místní akční skupina Ekoregion Úhlava  
a je finančně podpořena z Programu rozvoje venkova. 

Monika Ženíšková, MAS Ekoregion Úhlava o.s

Pepa provedl
zájemce po Šumavě
Pro období letních prázdnin připravila Městská 

knihovna Nýrsko ve spolupráci s Josefem Mayerem  
4 turistické výlety, které byly určeny široké veřejnosti  
a všem příznivcům turistiky. Za přírodními krásami Šu-
mavy se vydalo celkem 79 zájemců. 

Cílem prvního výletu byla hraniční hora Ostrý, na 
kterou jsme se vypravili z německého města Lam. Z Os-
trého jsme sestoupili na českou stranu do Hamrů. Úžas-
né výhledy rozhodně stály za vynaloženou námahu  
a energii. 

Na druhém výletě jsme se svezli čtyřsedačkovou la-
novkou na Špičáku, potěšili se pohledem na Čertovo 
jezero a při cestě do Železné Rudy navštívili pomník 
Adolfa Kašpara.

Do třetice jsme přes obce Nová Hůrka a zaniklou 
Hůrku s obnovenou kaplí sv. Kříže a zbytky kostela sv. 
Vincence došli k jezeru Laka. Putování jsme zakončili 
prohlídkou Prášil. 

Čtvrtá turistická trasa nás vedla po stopách zaniklých 
samot (dvorů) v okolí Hamrů, ke kterým nám bližší in-
formace podala ing. J. Karlovská z NP a CHKO Šumava.

Na jednotlivé výlety jsme využili především turis-
tům určené spoje - přeshraniční autobusový spoj Ha-
mry – Arnbruck, „Zelené autobusy“ = prázdninové au-
tobusové linky po Národním parku Šumava, ale i vlak. 
Fotografie je možné zhlédnout ve fotogalerii na strán-
kách městské knihovny www.knihovnanyrsko.cz. Přes-
tože letošní prázdniny jsou, co se počasí týká, velice 
proměnlivé, na nás se pokaždé smálo sluníčko. Dovolte 
mi, abych vás, kteří máte zájem o turistiku a poznávání 
svého okolí, již teď pozvala na druhý ročník „Turistiky  
s Pepou“ v létě 2012.

J. Poupová, MěK Nýrsko

Turisté na výletě „s Pepou“ na Šumavě.
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Nádherné počasí bez mráčku, vůně dvou pečených se-
látek, chlazené pivo, rozmanitá muzika a především spor-
tovně naladění hráči deseti týmů. Taková byla atmosfé-
ra již 2. ročníku Nagasaky cupu aneb Memoriálu Petra 
Zborníka 2011 v malé kopané, který se konal v sobotu 16. 
7. 2011 v areálu pod sjezdovkou v Nýrsku. Ve dvou roz-
losovaných skupinách se utkaly jednotlivé týmy v základ-
ní části v osmiminutových zápasech. Po vzájemných sou-
bojích se turnaj přehoupl do vyřazovacích zápasů, které 
všechny skončily remízami, a tak musely rozhodovat pe-
nalty. Desátou příčku obsadil Buvolss tým, který podle-
hl hráčům HS Gang Hojsova Stráž. O osmé a sedmé mís-
to se utkal vítěz loňského turnaje Greiner tým, jemuž se 
v penaltách podařilo zvítězit nad hráči Bohemians Funs 
1905. Tým Red Dogs si to rozdal v souboji o páté a šesté 
místo, přičemž po následných penaltách podlehl hráčům 
týmu Vejce. V souboji o čtvrté a třetí místo byli úspěšněj-
ší zástupci týmu Norton Milence, kteří porazili výborně 
hrající tým Já Nevím. O vítězi celého turnaje rozhodovaly 
také penalty, které nakonec dopadly lépe pro vítězný tým 
Stará Garda, a tak druhou příčku obsadili kamarádi Petra 
Zborníka z Nagasaky týmu.

V polovině turnaje proběhla soutěž v kopu na sud 
piva. Výhrou byl tento malý sud, který si právem odnesl 
Viktor Svoboda z Greiner týmu. Nejlepším brankářem to-
hoto memoriálu se po velké zásluze stal Jiří Bunda, chy-
tající za vítězný tým Stará Garda. Jako nejlepší střelec 
byl vyhlášen Milan Kvarenina z týmu Bohemians Funs 
1905, cenu pro nejlepšího hráče obhájil stejně jako vloni 
Jiří Kopřiva z Nagasaky týmu. Pořadatelé udělili zvlášt-
ní cenu za skvělý fotbalový výkon jediné hrající ženě  

Účastníci turnaje.

Pohár zůstává opět v Nýrsku

(z týmu Já Nevím) Lence Horové. Zvláštní cena byla udě-
lena také otci Petra Zborníka panu Lubošovi Zborníkovi 
za zásluhy a přípravu celého turnaje. Právě jemu se vítě-
zové, hráči týmu Stará Garda rozhodli věnovat putovní 
pohár do příštího ročníku.

 Velké poděkování patří všem sponzorům, kteří ten-
to memoriál podpořili ať už finančně či věnovali ceny 
do soutěže. Poděkování patří také týmu Buvolss v jehož  
areálu se celý turnaj konal a také Městu Nýrsku. Již dnes 
si Vás dovolujeme pozvat na 3. ročník Memoriálu Petra 
Zborníka.

Za pořadatele Petr Polomis
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Jak si v Nýrsku upéct buřta? 
Stačí jen zavřít okno. Nebo volat hasičům do Plzně

Jakoby v dnešní době nestačil už jen problém poctivé-
ho buřta z masa někde koupit, můžete mít problém si ho 
pak na své zahradě opéct. Zdánlivě jde o maličkost. Vlast-
níte jako fyzická osoba v Nýrsku dům a zahradu. Na své 
zahradě si chcete opéct buřta, nebo potřebujete občas spá-
lit větve z ořezaných stromů a keřů, dáte je na hromadu, 
dodržíte požární pravidla, máte v dosahu vodu a oheň hlí-
dáte – přeci si nepodpálíte sami vlastní barák – a škrtne-
te.  Pak přijedou hasiči, rovnou dvěma auty, a také policie. 
Přesně tohle se stalo jeden pátek v červenci v Klosterman-
nově ulici odpoledne. Nedozvíte se od nich, kdo výjezd 
hasičů a policie „objednal“, jen to, že „nějaká anonymní 
paní ze sídliště“ nahlásila požár kontejnerů v kempu. My 
jsme dýmem od souseda dostali plný zásah. Protože bych 
si ale ráda dále pekla na ohýnku buřty, také pálila větve  
a listí, protože nechci mít se sousedy problémy, proto jsem 
si jednoduše s pochopením zavřela okna a hodinu to vydr-
žela. Někdo jiný měl potřebu alarmovat hasiče a policii. Je 
to nejdřív k smíchu, když se nad tím zamyslíme, je to do-
cela smutné. Ten kdo zorganizoval tohle podivné cvičení 
musel být někdo z našeho okolí a věděl, že žádné kontej-
nery nehoří. Než volat výjezdovku, nebylo by jednoduš-
ší dojít za dotyčným „paličem“ – a sousedem – a říct mu, 
že mi to vadí? Jsme přeci sousedé. Takže milí čtenáři, kte-
ří si taky chcete škrtnout táborák, nebo něco spálit... Před-
kládám vyjádření zaměstnance HZS Klatovy. Pokud jako 
fyzické osoby nahlásíte dopředu hasičům na krajské ope-
rační středisko do Plzně – tel.: 950 330 110 (číslo je zpo-
platněno obvyklou sazbou), datum, místo a čas a co bu-
dete pálit, pak můžete. Můžete klidně vykuřovat své sou-
sedy i o víkendu. Hasiči to vysvětlí dotyčným tajemným 
paním, budete to mít nahlášené a všechno bude v pořád-
ku. Hasiči také mohou pokutovat volajícího za plané po-
plachy a uplatňovat po něm náhradu za plané výjezdy, po-
kud je volajícímu prokáží. Třeba s pomocí svědectví sou-
sedů a dalších svědků. Stále se dnes hovoří o špatných 
mezilidských vztazích. Možná se domluvím se sousedem  
a stmelíme sousedské vztahy. Zavoláme společně hasičům 
do Plzně, abychom ušetřili marný výjezd hasičů a policie 
k našim předem nahlášeným táborákům. Stejně si ale mys-
lím, že by to šlo jednodušeji, kdybychom se dokázali do-
mluvit a nedělali si zbytečně naschvály. Mohlo by se stát, 
že by hasiče zrovna v tu chvíli někdo opravdu potřeboval 
k požáru nebo autonehodě. A oni by zatím hasili jen řevni-
vost mezi námi a měli by být jinde. Navíc na výjezd každý 
daňový poplatník přispěje. Pokud Vás problematika zají-
má, prostudujte si Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochra-
ně §17 a nařízení Plzeňského kraje 1/2002 vydané na úse-
ku požární ochrany, přílohu č. 3, kde se dozvíte vše, abys-
te si mohli škrtnout. Přeji všem hezké babí léto, poslední 
období v roce, ke kterému patří večery při opékání špekáč-
ků nebo pálení klestu z našich zahrad.             

Sylva Kalianková
Pozn.: Jména dětí, které odpovídaly, známe.  

Anketu připravila Sylva Kalianková.
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PROMĚNY MĚSTA

První fotografie, zachycující rychlíkový motorový vůz M274.002, 
byla pořízena v roce 1934. Pravděpodobně jde o zkušební jízdu to-
hoto vozu z produkce plzeňských Škodových závodů. Druhá foto-
grafie zachycuje motorový vůz 831.043 ČD, vyrobený v roce 1949, 
s osobním vlakem do Železné Rudy - Alžbětína, a to dne 19. 2. 2010. 
Kromě česko-německého názvu města na nádražní budově na fo-
tografii ze 30. let stojí za povšimnutí zejména skutečnost, jež se 
týká zde zachycených vozidel. Zatímco tyto fotografie byly pořízeny  
s odstupem cca 75 let, oba motorové vozy jsou svým rokem výro-
by vzdáleny pouhých 15 let. V prvním případě jde sice o zkušební 
jízdu nově vyrobeného vozu, ale samotná řada M274.0 dosloužila  
u našich drah již v roce 1959. Avšak motorový vůz 831.043 ČD, ač 
již určen pro muzejní účely, zasahoval do pravidelného provozu ješ-
tě v roce 2010 a příležitostně zasahuje dodnes. Kdyby konstrukté-
ři firem Královopolská, Tatra a ČKD věděli, že jejich dílo bude na 
pošumavských tratích sloužit ještě po více než 60 letech, asi by se 
nestačili divit... Závěrem dodávám, že fotografie vozu M274.002 je 
původem z archivů ŠKODA.                                                      

 Ing. Tomáš Michálek

Pod sjezdovkou
měli sraz motorkáři
Tak a už jsou tady. To bylo slýcháváno často v pá-

tek 17. 6. po Nýrsku. Ano. V. Trike - Moto sraz Šumava 
2011 začal. To, že se bude něco dít, dávala najevo sla-
měná tříkolka na začátku našeho malebného městečka. 
Motorkářská banda se začala sjíždět do místního areálu 
Pod sjezdovkou.

Již páteční „dooost“ nabitý program sliboval kva-
litní zábavu. Řadu soutěží o ceny doplnila skupina  
Gulash rock v čele s nýrským rodákem Jarynou Kohou-
tem. O přestávce se o zábavu postarala taneční skupi-
na břišních tanečnic Dunja. Tato děvčata u nás vystupu-
jí každým rokem a jsou nadšeně vítány zejména němec-
kými kamarády, i když naši kluci se nenechají zahambit. 
To nejlepší na nás, ale ještě čekalo. Na řadu přišlo bube-
nické eso v české republice Miloš Meier. Bubeník sku-
piny DYMYTRY, LEADERS Kamila Střihavky, BSP, 
tria Michala Pavlíčka, NOID a dalších. A tento skrom-
ný chlapík, který mimochodem právě u nás slavil dvacá-
té sedmé „narozky“, rozjel svoje 50 minut trvající show. 
Nemyslím si, že někdo z přítomných slyšel něco podob-
ně úchvatného. A po krátké přestavbě přišla skupina JU-
DAS PRIEST. Přijeli o 11 dní dřív? Ale ne, dělám si 
srandu. Tahle revivalová kapela kromě toho, že hraje  
k nepoznání od originálu, je od něj k nerozeznání i vzhle-
dově. A byl to nářez. To už ale krajinu skrápěl déšť.

Sobotní raní mžení moc nadějí na krásnou sobotu ne-
dávalo, ale desátá začala slibovat a objevilo se i slunce. 
Před dvanáctou hodinou začaly burácet motory a vše na-
svědčovalo tomu, že se připravuje „spanilka“ Šumavou. 
Krásné a nablýskané stroje se řadily, a po nich se „zi-
povaly“ motorky. Pomalý průjezd Nýrskem, pak směr 
Pocinovice, Klatovy a za stálého deště zase zpět. Déšť 
a zase déšť. To je snad naše prokletí, ale, jak nám bylo 
již účastníky oznámeno, také tradice. Odpoledne jsme 
si opět zasoutěžili a čekali na tombolu za zvuku roc- 
kové muziky. A najednou se stal zázrak, přestalo pr-
šet. Ukradený vjecy to rozjely po osmé večerní a šlapa-
lo jim to. Lidi se bavili a z pořadatelů spadl veliký ká-
men. Fire show naplánované na jedenáctou dostávali di-
váky do varu. Vyvrcholení mělo teprve přijít. Ukradený 
vjeci jely co to dalo. Poté přišel na řadu pánský a dám-
ský spriptýz. Ketty i Maxim ukázali to nejlepší za své-
ho umění.

A tím by moje povídání mohlo skončit, co říkáte. Ješ-
tě ne. Téměř 8 měsíců příprav je za námi. Tohle všech-
no by nešlo bez pomoci několika málo sponzorů a party 
lidí, která se o vás celý víkend starala. Jim patří dík za 
to, že všechno proběhlo bez větších problémů a hlavně, 
že se všichni vrátili ve zdraví i domů. Samozřejmě podě-
kování i vám, kteří jste přišli a snad se i bavili. Omluva 
těm, kteří byli večer rušeni. Ještě jednou díky.                   

Za pořadatele Stráňa, Gili a Novaky              
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KULTURNÍ AKCE

Ve společenském sále městské knihovny
od 2. 9. do 30. 9. – Výstava uměleckého kování – Jaro-
slav Novák a syn. Vernisáž od 17.00 hod.
16. 9. od 18.00 hod. – Virtuální drogy – přednáška (pořa-
datel Klub Alfa).
22. 9. od 18.00 hod. –  Reiki a síla lidské mysli – před-
náška Tomáše Brože.
29. 9. od 18.00 hod. –  Nýrsko v době okupace – beseda 
s Lenkou Sýkorovou.
30. 9. od 17.30 hod. – Tvořivá dílna s Jarmilou Javor-
skou - savová technika.

V prostorách informačního centra
Denně – Hospody v Nýrsku – Výstava Karla Rondevalda 
o historii hospod v Nýrsku.
 
Ostatní akce
2. 9. od 21.00 hodin –  Promítání v lesním divadle – Ženy 
v pokušení.

3. 9. od 11.15 hod. – Úhlava 2011, pyranha cup – čes-
ký pohár vodáků: start pod vodní nádrží Nýrsko, začátek 
prezentace v 8.45 hod.  
3. 9. – Divadlo Nýrsko – „Sněhurka“, Lesní divadlo Nýrsko.
3. 9. od 19.00 hod. –  Rockotéka – v areálu pod sjezdovkou.
11. 9. – Divadlo Klenová – „ Lotrando a Zubejda“, Les-
ní divadlo Nýrsko.
17. 9. – Divadlo Kbel – „Na správné adrese“ – Lesní di-
vadlo Nýrsko.
24. 9. od 14.00 hod. – Taneční kurz – 1. lekce.
25. 9. od 15.00 hod. – Divadlo Nýrsko - repríza divadla 
„Sněhurka“, Lesní divadlo Nýrsko.  
28. 9. od 14.00 hod. – Taneční kurz – 2. lekce.
1. 10. – Ochutnávka vína v Lesním divadle Nýrsko.

!!POZOR!!
V září se bude promítat v lesním divadle 

pouze v pátek. 

Připravujeme v MěK:
od 3. 10.  – bude probíhat pravidelný kurz Power jógy 
s instruktorkou Simonou Navrátilovou.
4. 10.  – beseda se spisovatelkou Marií Malou. 
27. 10. od 17.30 hod. – Tvořivá dílna s Jarmilou Javor-
skou - květináče.


