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Úvodní slovo
Vážení čtenáři,

zkusme se v předvánočním shonu 
alespoň na chvilku zastavit a uvě-
domit si pravý význam blížících se 
svátků. Vždyť jde zejména o nasto-
lení pohody a klidu v našich domo-
vech. Vánoční náladu si však může-
te navodit i na některé z akcí, které 
se ve městě budou konat na náměs-
tí, v knihovně, v kulturním domě  
i v kostele.

Do předvánoční atmosféry se 
však příliš nehodí oživení záměru 
soukromé společnosti těžit štěrkopí-
sek v lokalitě nedaleko Bystřice nad 
Úhlavou. Nenechte si však rozhodně 
tím ani jinými problémy zkazit ná-
ladu. Nestojí to za to.

Příjemné čtení za redakci Nýr-
ských novin vám přeje

          Ing. Martin Kříž

Lidé bojují proti úmyslu 
těžby štěrkopísku
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s asfaltovým povrchem - 3
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V úterý 19. listopadu se v odpoledních hodinách v kulturním domě uskuteč-
nilo veřejné projednávání záměru „Stanovení dobývacího prostoru Bystřice nad 
Úhlavou a následné povolení těžby“. Důvodem je záměr firmy Klatovské štěr-
kopísky s.r.o. otevřít v prostoru mezi Bystřicí nad Úhlavou a Petrovicemi nad 
Úhlavou dobývací prostor k těžbě štěrkopísků s roční těžbou 160 tisíc tun.

Projednávání organizovalo Ministerstvo životního prostředí ČR, které je pří-
slušným správním orgánem. Na veřejném projednávání na tento záměr zaznělo 
ze strany zpracovatele záměru i ze strany zpracovatele posudku, že se nejedná  
o zvláště cenné území a jeho zánik má pouze místní dopad. 

(Pokračování na straně 3)

Předvánoční zpívání u vánočního stromu na náměstí se koná opakovaně už několik let. Tato akce 
je hezkou předvánoční tradicí. Připomeneme si tak blízký příchod vánočních svátků. Je to vhodná 
chvilka na malé zastavení v předvánočním shonu s možností vyslechnout si koledy v podání žáků 
základní umělecké školy a Základní školy a Mateřské školy Nýrsko, Komenského ulice. Se svým 
programem vystoupí také občanské sdružení ALFA Nýrsko. Součástí programu jsou i malé před-
vánoční trhy a zajištěno je občerstvení.  
Letos se akce uskuteční 18. prosince od 17 hodin.
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Bytová komise upozorňuje
na povinnost aktualizace

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. 2013 
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/2013/Aktualizace_zadosti%20
o%20byt.doc

Žadatel, který tak neučiní, bude přeřazen vždy na ko-
nec seznamu uchazečů. V roce podání žádosti se aktuali-
zace neprovádí.

Upozorňujeme zároveň na povinnost aktualizovat úda-
je uvedené v žádosti (uzavření manželství, narození dítě-
te, změna bydliště) a to do jednoho měsíce od data, kdy ke 
změně došlo.                                    R. Bastlová, TSM Nýrsko

Stezka do Bystřice nad Úhlavou
bude dokončena na jaře

V říjnovém čísle jsme informovali o realizaci výstavby 
smíšené stezky Nýrsko – Bystřice nad Úhlavou. V letoš-
ním roce bude dokončen povrch komunikace včetně svo-
didel. V druhé polovině prosince již nebude v této části re-
gulována doprava světelnou signalizací, zejména z důvo-
du zajištění sjízdnosti silnice II/191. Ostatní práce (zábra-
dlí směrem k řece, veřejné osvětlení atd.) budou dokonče-
ny v první polovině roku 2014.                                (MěÚ)

Vzniká kompostovací plocha 
v areálu skládky Hodousice

Město Nýrsko vybudovalo na základě finanční podpory 
(cca 680 tis. Kč) z Operačního programu Životní prostře-
dí (oblast podpory 4.1 - Zkvalitnění nakládání s odpady)  
kompostovací plochu na skládce v Hodousicích. Byla vy-
budována zpevněná panelová plocha s obvodovým pří-
kopem, který je napojen do bezodtokové jímky. Dalším 
zpracováním bude vznikat na této ploše kompost pro dal-
ší využití. Provoz bude zahájen ve druhém čtvrtletí příští-
ho roku po vyřešení samostatného příjezdu určeného pro 
osobní automobily. V současné době se zpracovává žádost 
o dotaci na technické vybavení kompostárny ve výši cca  
2 mil. 850 tis. Kč. Celé zařízení je určeno pro potřeby města 
i jeho občanů.                                                                         (MěÚ)

INFORMACE 
Z RADNICE

Stavba stezky z Nýrska do Bystřice nad Úhlavou.

Nová kompostárna v Hodousicích.

Schůzka zástupců města s církví
V měsíci září se uskutečnila na radnici společná schůz-

ka vedení města s biskupem Františkem Radovským  
a dalšími církevními představiteli. Předmětem jednání 
bylo mimo jiné i možný převod původního hřbitova v Nýr-
sku do majetku města a finanční pomoc při opravě nýrské 
fary. Dalším bodem jednání byl postup plánovaných úprav 
na hřbitově v Zelené Lhotě včetně financování.          (MěÚ)

Uzavření městského úřadu
Městský úřad Nýrsko oznamuje, že v úterý 31. 12. 2013 

bude úřad z provozních důvodů zcela uzavřen.       (MěÚ)

Městský úřad Nýrsko
Náměstí 122, 340 22 Nýrsko

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

Úřední hodiny
pondělí a středa 8 - 17 hodin,

úterý 8 - 15 hodin, 
čtvrtek 12 - 15 hodin
pátek 8 - 14.30 hodin 
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Lidé bojují proti...
Pokračování ze strany 1

S tímto konstatováním nesouhlasili starostové Nýrska, 
Janovic nad Úhlavou a Pocinovic. Mnoho záporných sta-
novisek zaznělo také z řad veřejnosti v okolních městech 
a obcích (podpořených peticí vyjadřující nesouhlas s těž-
bou v této oblasti). Největší obavy mají občané ze změ-
ny rázu krajiny, zhoršení životního prostředí (hluk, prach, 
ekologická zátěž v době povodní atd.) a s výrazného zhor-
šení bezpečnosti v dopravě z důvodu množství přepravo-
vaného vytěženého materiálu a to prakticky všemi směry 
od místa těžby.

Historie tohoto záměru sahá do roku 2003, kdy byly ze 
strany vlastníka pozemků stanoveného dobývacího pro-
storu učiněny první kroky k získání povolení těžby. Již při 
tomto projednávání bylo stanovisko Zastupitelstva města 
Nýrska k dobývání štěrkopísků zamítavé. Situace se opa-
kovala v roce 2004, kdy opět zastupitelstvo města vyda-
lo nesouhlasné stanovisko se záměrem těžby podpořené 
peticí občanů. Téhož roku požádalo město Nýrsko Kraj-
ský úřad Plzeňského kraje, aby byl podán návrh na odpis 
zásob ložiska štěrkopísků v této oblasti s negativním vý-
sledkem. 

Záměr začít těžit projevil opět vlastník pozemků v roce 
2012, kdy po projednání zastupitelstvem města bylo opět 
zasláno negativní stanovisko na Ministerstvo životního 
prostředí ČR. Stejné negativní stanovisko bylo zasláno  
i v listopadu tohoto roku. 

Veškeré dosavadní kroky ze strany obcí i občanů a dal-
ších zájmových organizací, ukončené veřejným projedná-
váním, budou podkladem dalším správním orgánům při 
jejich rozhodování. Přes nemalou snahu města podporo-
vanou občany zůstává otázkou, zda veškerá iniciativa při-
spěje k zamezení těžby v oblasti mezi Bystřicí nad Úhla-
vou a Petrovicemi nad Úhlavou.                              (MěÚ)

Přibližná lokalizace záměru těžby v mapě širších vztahů. Prostor je vy-
značen mezi Bystřicí nad Úhlavou a Úborskem. Zdroj: www.mapy.cz

Město staví in – line dráhu 
s asfaltovým povrchem

Při cestě směrem k Lesnímu divadlu jste mohli zazna-
menat kácení náletových dřevin. V tomto místě vznikne 
in – line dráha určená pro vyznavače tohoto sportu, kte-
ří dosud dojížděli jinam nebo využívali místních komu-
nikací. V tomto prostoru vznikne dráha v délce 1,2 km  
s asfaltovým povrchem a veřejným osvětlením. Součástí 
je i výstavba parkoviště a sociálního zázemí (WC a šatna).  
Realizace byla „vysoutěžena“ firmou Silnice Klatovy a.s. 
za částku cca 9 mil. 254 tis. Kč. Na projekt „Zkvalitnění in-
frastruktury cestovního ruchu města Nýrska“ získalo měs-
to dotaci z Regionálního operačního programu NUTS II  
Jihozápad dotaci ve výši 85% uznatelných nákladů.  
V letošním roce začala výstavba sociálního zázemí a pokra-
čuje se na terénních úpravách pro vybudování dráhy. Celá 
akce by měla být dokončena do konce června 2014.   (MěÚ)

Výročí zahájení provozu 
hraničního přechodu

Společným setkáním si dne 4. listopadu 2013 připo-
mněla 20. výročí fungování hraničního přechodu Svatá 
Kateřina většina aktérů tehdejšího otevření. Setkali se zde 
stávající i minulí zástupci příhraničních obcí, bývalí před-
nostové okresních úřadů na obou stranách hranic a další 
hosté.                                                                        (MěÚ)

Ze setkání u příležitosti výročí otevření přechodu.

Stavba sociálního zařízení u in-line dráhy.
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Stopy pravěku v okolí města
Vážení nýrští rodáci. Nevím, do jakého pokolení saha-

jí vaše vědomosti o předcích. Rád bych vám však osvětlil 
něco z doby, do které se asi se svými rodokmeny nedopra-
cujete. Aniž je to více známo i prostor kolem našeho měs-
ta nese stopy po přebývání lidí, kteří ve svém stupni vývo-
je nedospěli dál než k lovu zvěře a sbírání semen či plodů, 
přesněji kořistnickému způsobu obživy.

Znovu se potvrzuje oprávněnost rozhodnutí party lidí, 
která začala aktivně uvažovat o muzejní práci v Nýrsku  
a okolí, že tyto končiny Československého státu byly 
více méně mimo oblast zájmu. I v této souvislosti se mu-
sím vrátit k osobě Josefa Blaua, protože on se úkolu po-
znání historie, jako místní občan, ujal natolik vážně, že 
jeho práce dokonce přesahovala hranice místa i regionu. 
Přesto je doposud tento kraj více méně bílým místem na 
mapě historie. Povědomí o době neolitické končí přibliž-
ně v prostoru Přeštic, povědomí o době bronzové v oko-
lí Klatov. Přesto se zhruba v posledním desetiletí poda-
řilo shromáždit nějaké důkazy o osídlení výrazně star-
ším. Pan Jiří Frölich z Prácheňského muzea v Písku do-
ložil několika nálezy mladopaleolitické (přibližně 15 – 10 

Z NÝRSKÉHO MUZEA
Spolu s touto „kamennou industrií“ ovšem musíme sbí-

rat i staré keramické střepy, které případně mohou o „nale-
zišti“ napovědět něco více. Těšíme se na to, že se blíží ter-
mín, kdy budeme moci z těchto nálezů a poznatků o nich 
shromážděných připravit výstavu, která by toto tajemné  
a neznámé období učinila pro nás srozumitelným. 

A když už se tím rychlým během hlásí i čas Vánoc, tak 
mi ještě dovolte pozvání na naši další výstavu. Od 10. pro-
since až do konce února se budete moci těšit z kočárků  
a dětských hraček, takových jaké si pamatují naše babičky 
a prababičky. Snad jsme se i s názvem „Vánoční radosti“ 
strefili do nálady, která nám už brzy nastane.

       Karel Velkoborský, Muzeum Královského hvozdu

Opravárenský úspěch
Na malém dvorku za domem stojí na stojanu moto-

cykl. Prosím, dejte pozor na ten trochu archaický ter-
mín. Motocykl, to ano, ale ne mašina, motorka, buchar, 
nebo dokonce kroska, enduro nebo cesťák. Jawa Robot  
90 ccm. Ovšem i to je pro tento stroj trochu smělé ozna-
čení. Majitel motocyklu se totiž sklání nad téměř odstro-
jeným rámem, nad spoustou součástek a s čela si stírá 
bohaté krůpěje potu. Je krátce po druhé světové válce, 
průmysl se ještě nevzpamatoval z válečných útrap, a tak  
i stroje vyrobené ještě před válkou jsou vlastně nové.

Vypadá to, že pan majitel není právě zdatný mecha-
nik. Rozpačitě bere do rukou součástky, které před chvil-
kou odněkud odmontoval a už jakoby nevěděl kam pa-
tří. A to jeho opravárenský pokus není první! Motocykl 
koupil minulý rok od místního knihkupce a podařilo se 
mu s ním dojet nanejvýš dvakrát či třikrát k řece na ryby 
a dost. Tentokrát se rozhodl, že nad technickou záhadou 
zvítězí. Ještě nikdy ze stroje tolik součástek neodmonto-
val. Čistí, profukuje, kontroluje kontakty, pro jistotu již 
potřetí měří hladinu benzínu v nádrži, ale veškeré pokusy 
o nastartování jsou marné. A to dokonce, protože Jawa 
Robot je vlastně motokolo, může roztáčet motor šlapáním 
jako na kole! Proto ty mohutné proudy potu! A když pře-
stane šlapat, utichne i pšoukavý zvuk motoru. A zase zno-
va. Něco odmontovat, něco vyčistit, něco zkontrolovat  
a třeba tohle trochu pootočit. Když už neví, s čím vlastně 
točil, co povolil a co utáhl, ozvalo se při pokusu o nastar-
tování jasné plesknutí. Srdce majitele motocyklu zalévá 
úžasný pocit vítězství a nadšeně volá do otevřeného okna 
kuchyně v prvním patře. „Maruš! Už to škytlo!“ Man-
želka se vyklání z okna. Následuje druhý pokus o start.  
A opravdu! Z výfuku se řádně zakouří, ale motor běží. 
Pan majitel rychle sedá na sedadlo a křičí na manželku 
do prskavého rámusu. „Jedu pro benzín!“ 

Polévka je na stole. Konečně, že je s tím montová-
ním konec! Polévka na stole chladne. Do dveří vchá-
zí majitel motocyklu s bohatými krůpějemi potu na čele.  
„K pumpě jsem dojel, ale zpátky už jsem to zase musel 
přitlačit.“

                                                              Karel Velkoborský

Nález u Hadravy: čepelka, nožík a škrabadlo.

tis. let př. n. l.) osídlení na místě zvaném Skalka (mezi 
Nýrskem a Chudenínem) a v několika dalších letech spolu  
s Mgr. Jindrou Hůrkovou a Vlastimilem Eignerem me-
zolitické až mladopaleolitické osídlení na Suchém vrchu 
nad nýrským nádražím. K tomu je třeba poznamenat, že 
byly nějaké nálezy učiněny v katastru Fleků, Chudenína 
a Petrovic nad Úhlavou. Nově bylo muzeem Královské-
ho hvozdu v Nýrsku doloženo lovecké mezolitické osíd-
lení poblíž Hadravy. Ukázku některých nálezů můžete  
vidět na přiložené fotografii. Našli jsme pazourkový úštěp 
zvaný čepelka (někdy též nožík), pazourkové škrabadlo  
a další čepelku, pravděpodobně ze silicitu, ale to ještě musí  
potvrdit odborník geolog. 
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Nýrští hasiči mají nový vůz
Ukončená výjimka ze 

zákona o přepravě dětí 
v hasičských vozidlech, 
vyšší spotřeba a nezadr-
žitelné stáří našeho do-
pravního automobilu 
Avia, tohle vše přinutilo 
náš sbor poohlédnout se 
po novém vozidle. Osm 
míst k sezení, dostatečný 
prostor pro převoz sou-

„Ahoj teto, bude letos zase lampioňák?“ „To víš, že ano, 
Adame.“ „Teto, letos si vyrobím svůj vlastní v knihovně  
a bude nejkrásnější.“ „Ty jsi ale šikulka, Natálko.“ Takhle 
mě zastavovali děti už od poloviny října.

Ten letošní, již 4. ročník, byl zase o něco větší a měl 
delší průvod, než ty roky předešlé. A to vše díky vám, kte-
ří jste i v té zimě statečně nesli lampiony tam i zpět okolo 
Okuly přes celou pěší zónu. 

Lampiony pochází původem z Číny, kde se rozsvěce-
li především při náboženských slavnostech a také při na-
rození dítěte, svatbách či naopak pohřbech již mnoho let 
před naším letopočtem. Historie lampionových průvodů  
v Česku je starší než „přikázané“ průvody za komunistické-
ho režimu. Marek Junek z oddělení novodobých dějin Ná-
rodního muzea uvedl: „Ve větší míře se objevily za první re-
publiky, například při desátém výročí vzniku Českosloven-
ské republiky doplňovaly oslavu spojenou s bohoslužbou  
a též je nosili lidé při výročí narozenin T. G. Masaryka.“

těžních a zásahových věcí, dostatečně výkonný motor, to 
byly priority pro pořízení nového vozu.

Za finančního přispění Plzeňského kraje a města Nýr-
ska byl nakonec vůz zakoupen a my se tak mohli v sobotu  
16. listopadu sejít v hasičské zbrojnici při jeho slavnost-

ním předání našemu sboru. Za Plzeňský kraj přijel sená-
tor pan Jan Látka a za město Nýrsko přišel starosta měs-
ta pan Ing. Miloslav Rubáš. Úvodního slova se ujal velitel 
SDH pan Milan Václavovic, aby oběma předávajícím po-
děkoval. Ing. Rubáš a následně i pan Látka popřáli naše-
mu sboru bezproblémový provoz vozu. Poté oba přestřih-
li pásku u vrat garáže, za kterými se auto skrývalo a my si 
ho tak mohli prohlédnout. 

Jedná se o Fiat Ducato v konfiguraci sedadel 1 + 8  
a s dostatečným nákladovým prostorem. Auto není nové, 
ale prošlo kompletní údržbou. Pro potřeby užívání hasi-
čů se ještě bude muset dovybavit o některé důležité věci. 

Závěrem bychom chtěli panu Látkovi i panu Ing. Rubá-
šovi poděkovat a přejeme si, aby nám nový vůz dlouho a 
spolehlivě sloužil.                   

Ladislav Sýkora, SDH Nýrsko

Nové vozidlo SDH.

Děti si mohly vyrobit vlastní lampion

Ty naše nýrské jsou hlavně pro radost dětem a pro 
všechny lidi, kteří se chtějí bavit. Je to rovněž příležitost 
k setkání a poklábosení si. Letos poprvé se konalo v před-
večer průvodu „Lampionové vyrábění“ v knihovně, kde si 
mohly děti za pomoci rodičů vyrobit vlastní lampion. Strá-
vili tak společně příjemnou hodinku. Poděkování patří li-
dem, kteří se na akcích probíhajících celý rok podílejí. 

Malým překvapením na závěr bylo kino - promítání 
pod širým nebem - mohli jsme zhlédnout oblíbeného Pin-
gu, krtečka a Pata a Mata. Dospělí se mohli zasmát u Mr. 
Beana. Příští rok chystáme jiné překvapení, ale nemohu jej 
prozradit – to už by pak nebylo překvapení, že?

A kolik že se nás nakonec sešlo? Ti, kteří přešli přes 
malý most do parku u jezu a byli spočítáni, pomohli zase  
o něco překročit loňský počet. Bylo nás celkem 470.

A my, spolek bláznivých dospěláků, co dělají něco ne-
jen pro děti, se budeme těšit na příští rok již při pátém roč-
níku a jsme zvědaví, zda se nám podaří překonat pětistov-
ku návštěvníků lampionového průvodu. A nezapomeňte! 
My se na každého z vás budeme moc těšit. 

          Za spolek Lenka VyskočilováZ lampionového průvodu.

Vyrábění lampionů v předvečer průvodu.
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Z NÝRSKÝCH ŠKOL
Základní škola, Školní ul. 

Učitelé podporují fantazii a kreativitu
uŠkolní rok 2013/2014 je v naší škole motivován podpo-
rou fantazie a kreativity žáků. Jsme si vědomi, že fantazie 
provází lidské myšlení od samého vzniku lidstva, proto-
že právě díky ní spělo vlastně stále kupředu. Právě dětem je  
tato „obrazotvornost“ velmi blízká a mnohdy ji při setkání 
s realitou opouštějí. Celoroční celoškolní projekt jsme tedy 
nazvali „Fantazií k vědění“ a naplánované aktivity mají toto 
naše vzájemné snažení podpořit a zároveň rozvíjet. A to ne-
jen v uměleckých předmětech, ale i v humanitních a přírodo-
vědných vyučovacích předmětech. Lidská fantazie prý nemá 
mezí, takže uvidíme, kam nás za hranice běžné reality fanta-
zie našich žáčků zanese a jak jim tyto fantazijní prožitky po-
mohou při uchopování světa reálného.

uČtvrtý zářijový pátek se naše škola připojila k celostát-
ní akci „Evropská noc vědců 2013“ a žáci 6. – 9. ročníku  
absolvovali setkání se skutečnými osobnostmi vědeckého 
světa z oblasti astronomie. Naši školu navštívili RNDr. M. 
Randa, Ph.D a p. M. Česal. Hlavním tématem byla ENER-
GIE, a to zejména sluneční. Žáci se mnoho zajímavého do-
zvěděli, ale i prakticky vyzkoušeli opravdový astronomický 
dalekohled. 
uDo projektu „Recyklohraní“ se zapojujeme již 5. rokem 
a k třídění a sběru odpadu naše žáky skutečně vedeme. V říj-
nu jsme proto využili nabídky navštívit třídírnu a skládku od-
padu v Černošíně. Žáci se seznámili s provozem tohoto za-
řízení, zhlédli film a získali informace o založení, dalších fá-
zích existence a následné rekultivaci skládky a prohlédli si  
i samotnou třídírnu odpadu.  Všichni si uvědomili pravdivost 
lektorových slov: TŘIĎTE ODPAD! MÁ TO SMYSL!
uProjektový den 25. 10. 2013 se stal zajímavým především 
díky nadšení řady žáků pro vědecké „pokusohraní“. Škola 
nevyletěla do povětří, jak by mohl někdo očekávat, ale od 
první po devátou třídu se všichni zapojili do „vědeckého bá-
dání“ a více či méně náročných pokusů, až se nechtělo vě-
řit, že to jsou ti stejní žáci, kteří lhostejně seděli v lavicích 
den předem. Ve třídách 7. – 9. ročníku připravili žáci s vyu-
žitím ICT i velmi zajímavé a nápadité prezentace, např. o vy-
nálezech, vynálezcích, významných objevech nebo vývojo-
vém pokroku.

uTradiční cyklovýlet nám komplikovalo nestabilní zářijo-
vé počasí, proto letos nevyrazili milovníci cykloturistiky jako 
každoročně na Šumavu, ale pouze na jednodenní výpravu do 
Tupadelských skal. Hodnocení se skládalo jen ze samých po-
zitiv: „klaplo“ počasí, žádné zranění, dobrý oběd, pohodo-
vý průběh. Stručně řečeno: PARÁDA! ZÁŽITEK! ZA ROK  
JEDEME ZASE!

Účastníci cyklovýletu na Tupadelské skály.

Žáci si vyzkoušeli opravdový astronomický dalekohled.

Pokusy děti bavily.
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uUPOZORNĚNÍ! 
1/ Školní jídelna dne 23. a 27. 12. 2013 uzavřena. Důvod: Ne-
ekonomičnost provozu ve dvou samostatných dnech odděle-
ných vánočními svátky.
2/ Školní jídelna - zdražení obědů pro strávníky – žáky. Vzhle-
dem k neustále rostoucím cenám potravin, poklesu hodnoty 
koruny (promítne se do ceny dovážených surovin) a po do-
hodě se zřizovatelem školy oznamujeme zdražení obědů od 
1. 1. 2014. 
Ceny obědů:  žáci 6 – 10 let: 28,- Kč;
                             žáci 11 – 14 let: 32,- Kč;
                             žáci 15 a více let: 35,- Kč.

Nepopulární opatření kompenzujeme již delší dobu ne-
omezenou nabídkou zeleninových  nebo ovocných salátů, 
kompotů a dezertních pokrmů v samoobslužném bufetu  
a nejméně třemi druhy nápojů, v některých dnech samostat-
ným ovocem nebo sladkým dezertem. Garantujeme také  
solidní úroveň nabízených jídel, pestrost jídelníčku, moderní 
možnosti výběru jídel, kontroly odebraných jídel a stavu na 
účtu (www.strava.cz).                         Mgr. Alena Linhartová

Příspěvky do Nýrských novin zasílejte 
na e-mail: nyrskenoviny@gmail.com

Základní škola a Mateřská škola Nýrsko, Komenského ul. 

Nový kabátek naší mateřské škole v Palackého ulici 
sluší. Vše se v naší školce točí kolem lesa - fasáda, výzdo-
ba interiéru i školní vzdělávací program s názvem „Jdeme 
na to od lesa“. Třída „Zajíčci“ s 28 dětmi má svou sošku 
zajíčka, třída „Veverky“ se stejným počtem dětí má zase 
svou sochu veverky. Dřevěné sochy daroval mateřské ško-
le pan Karel Sýkora, jehož jsou dílem. Sochy se staly sym-
bolikou naší školky. Esteticky se školkou ladí i nově vybu-
dovaný zahradní domek pro uskladnění hraček a pomůcek 
k činnostem dětí venku. Těší nás tento dar od zřizovatele  
a vstřícný přístup pana starosty.

A na co se těšíme v nejbližší době? Na hravé zábavné 
odpoledne s rodiči, na projekt „Máme svůj krmelec“, na 
Mikulášskou besídku, na výrobu vánočních dárků, na vá-
noční nadílku v MŠ a pak na VÁNOČNÍ PRÁZDNINY od 
soboty 21. prosince 2013 do neděle 5. ledna 2014.

                      Kolektiv MŠ v Palackého ulici

Je nám dobře v naší školce

Dřevěné sochy Karla Sýkory.

Ve dvou listopadových podvečerech jste se mohli zú-
častnit pomyslné cesty po Indii. Se svým filmovým doku-
mentem Vás touto nádhernou zemí provedli Jana Dvorská 
a Miloš Kašpar. Indie je sedmý největší a s více než mi-
liardou obyvatel druhý nejlidnatější stát na světě. Žije tu 
velké množství různých etnických skupin, které hovoří asi 
tisíci jazyky a nářečími. Obyvatelé také vyznávají mno-
ho různých náboženství. Jde o zemi s obrovskými rozdíly,  
plnou barev a kontrastů. A s východní částí této rozmanité 
země jste se mohli v městské knihovně seznámit.        -jv-

Zájemci se mohli seznámit s rozmanitou Indií

Účastníci besedy o Indii.
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VÍTÁNÍ NOVÝCH OBČÁNKŮ (21. listopadu)

Dita Gruzovská.

Nikola Burghauserová.

Šarlota Hanusová.Radek Grössl.

Victoria Böhm.

Blanka Truchlá.

Laura Trnková.

Prodej vánočních kaprů 
v Nýrsku

Prodej se uskuteční ve dnech 21., 22. a 23. 12. 2013 
v době od 9 do 16 hodin na těchto místech:

	 u v ulici Prap. Veitla (v místě prodeje pstruhů)
	 u Milence – líheň.

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

           MO ČRS Nýrsko



9

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE

DDM Nýrsko prochází nároč-
nou podzimní společenskou sezó-
nou. Jedenáct lekcí tanečního kur-
zu bylo završeno závěrečným ple-
sem. Na krásné okamžiky zůsta-

Závěr roku je nabitý akcemi

nou mladým tanečníkům vzpomínky a fotografie, nad kte-
rými se budou bavit ještě po letech. A protože vždycky když 
něco končí, něco nového zase začíná. Frekventanti kurzu 
tanečních mohou bez obav navštívit kterýkoli ples, protože 
jsou společensky i pohybově výborně vybaveni. A DDM 
Nýrsko už teď začne připravovat další ročník tanečních, 
který bude přichystán pro novou skupinu mladých lidí. 
Přihlášky do kurzu obdrží všichni žáci devátých ročníků  
v Nýrsku i všech obcích v okolí.

Během týdne nabízí DDM celou řadu kroužků. Práce  
v nich je velmi pravidelná a důsledná, proto v současné 
době prezentujeme výsledky činnosti za první čtvrtletí. 
Velmi hezké výkony podávají v kroužcích aerobiku dívky, 
které vystoupily na Mikulášské merendě. Sestavy připra-
vily vedoucí kroužků Jana Hošková a Pavlína Karlovská, 
starší děvčata si z části choreografii vymýšlejí samostatně. 
Vynikající práci odvádí mažoretky, které se svojí vedoucí 

Evou Bělohoubkovou zpestřily i taneční kurz. Dívky 
budou letos velmi často reprezentovat naše zařízení 
a to i na některých soutěžích mažoretkového sportu. 
Děti z výtvarného kroužku zpracovaly se svojí vedou-
cí Martinou Jiříkovou dárečky pro celostátní poradu 
ředitelů SVČ v Plzni, kde se drobnými předměty pre-
zentoval každý dům dětí a mládeže v našem kraji. Tre-
nérky kroužku sportovní gymnastiky důsledně připra-
vily děti na okrskové závody ve sportovní gymnasti-
ce, které se konaly v Železné Rudě. Fotografie dívek 
dokládají značné úsilí cvičenek při sportovním výko-
nu. Vedoucí plastikových modelářů Miroslav Miško-
vič připravil se svými svěřenci modely pro tradiční 
výstavu modelářů v Klatovech. Žáci si připravují ne-
jen jednotlivé modely, ale i dioráma. A tak bych moh-
la jmenovat dál. Nyní nás všechny čekají nejkrásnější 
svátky roku. Děti se těší ze všech nejvíce. Vedoucí Pe-
tra Kostelanská a Martina Jiříková připravují hudeb-
ní vystoupení pro rozsvěcování vánočního stromu ve 
Skelné Huti. V předvánočním období se bude v DDM 
konat Pyžamová párty, kterou si pro děti ze svých  
zájmových kroužků připravila vedoucí Martina Jiří-
ková. Poslední předvánoční školní den nás čeká dět-
ská vánoční diskotéka Lucky Jílkové a po ní se děti 
vypraví na dvoutýdenní vánoční volno.

Přejeme všem občanům klidné a pohodové vánoční 
svátky a šťastné vykročení do nového roku.

Pracovníci DDM Nýrsko

Gymnastky z DDM Nýrsko na okrskových závodech v Železné Rudě.
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Dnes ráno jsem se probudila do 
bílého dne. Bílého proto, že vzdu-
chem poletovaly sněhové vločky. 
Určitě si řeknete, že 26. listopa-
du se přece nemůžu divit, že sně-
ží. Loni napadl první sníh dokonce  
o měsíc dříve. No tak jo, máte 
pravdu. Spíš mne zarazilo, jak ten 
čas letí. Nedávno ještě svítilo slu-
níčko a teploty se blížily ke dvaceti 
stupňům a teď tohle. V poledne za-

Schopnosti člověka jsou ome-
zené často hranicemi, které si kla-
deme my sami. Je jen na nás, zda 
tyto hranice posuneme a vytvoří-
me si prostor pro sebe a svou tvo-
řivost.

„Mnoho dospělých si myslí, že 
kreslení je jen pro děti nebo uměl-
ce. Ale je to především výbor-
ný způsob relaxace. Pokud máte 

V ideálním případě jde při kres-
lení pravou hemisférou o proces,  
o dovednost nastavit naši mysl tak, 
aby relaxovala – výsledný obrázek 
není tak důležitý, ačkoli často po-
máhá uspokojit naši (často zbyteč-
nou) ctižádostivost. 

Během dvoudenního kurzu se 
seznámíme se základními postu-
py při kresebném zachycení před-

Knihovna chystá kreslení pravou hemisférou

dostatek informací a jste v prostředí, kde se cítíte dobře  
a v bezpečí, můžete namalovat obrázky, které vás velmi pří-
jemně překvapí,“ říká Mgr. Lenka Kalová, lektorka kurzů 
kreslení pravou hemisférou. 

Kreslení pravou hemisférou nabízí bezpečný způsob 
jak začít kreslit či malovat. Nejsou k tomu potřeba žádné 
zkušenosti a můžete být úplnými začátečníky. Pokud máte  
s výtvarnými činnostmi spojené negativní zážitky, pomů-
že vám se s nimi vypořádat a dovolit si kresbu přijmout do 
svého života třeba jako koníček a způsob relaxace. 

Vychází se z metod přirozeného učení respektující vlast-
nosti našeho mozku i těla. Rozvíjí schopnost vizuálního 
vnímání, soustředění, koordinaci ruky a očí, intuice, sebe- 
důvěry i schopnosti sebereflexe. Jde o to rozvíjet rozum  
a logiku, nenechat se jimi svazovat a vyvážit je tvořivos-
tí, intuicí a schopností prožívat naplno přítomný okamžik.

lohy. I úplný začátečník zvládne druhý den nakreslit por-
trét podle fotografie – viz foto.

V městské knihovně se mohou zájemci dozvědět něco 
více o této metodě na přednášce „Kreslení pravou hemisfé-
rou a přirozené metody učení“ (vhodné pro pedagogy, ro-
diče, zájemce o kreslení pravou hemisférou, dolní věková 
hranice je 12 let) v pátek 28. února 2014 od 19 do 21 hodin.

Na víkend 10. a 11. května 2014 připravujeme kurz 
kreslení pravou hemisférou – kresba tužkou – portrét pod-
le fotografie a základy realistického kreslení pro úplné za-
čátečníky. Zájemci se mohou přihlašovat osobně v knihov-
ně, e-mailem: knihovna@mestonyrsko.cz, telefonicky na 
tel.: 376 571 468 nebo na mob.: 724 432 755. Počet účast-
níků je omezený, proto přihlášení raději neodkládejte.

Více informací o akcích Atelieru Lenky Kalové najdete 
na webu lektorky: www.kalova.cz.                                 -jp-

V listopadu začala oprava památníku obětem fašismu 
na městském hřbitově v Nýrsku. Technické služby měs-
ta Nýrska pomník demontují a kamenická firma pana 
Václava Krále jednotlivé díly opraví a zrenovuje. Akce 
bude dokončena v dubnu 2014.

Oprava památníku Vánoční strom 
je na svém místě

jdu na náměstí a jaké tam čekalo překvapení. Stojí tu nád-
herný strom a parta chlapů právě pracuje na tom, aby krás-
ně svítil a dělal všem radost. Zřejmě nakazili i další, proto-
že v nedaleké prodejně se objevily girlandy a ozdobné řetě-
zy. Takže už je to opravdu tady. Za necelý měsíc jsou tu Vá-
noce. Pomalu abych začala péct cukroví a měla bych se také 
podívat po dárcích pro mé blízké. Vánoce mám velmi ráda. 
Sejde se celá rodina a k tomu ta atmosféra. Jen ten čas před-
tím nějak nemusím. Shon, nervozita, všude spousta lidí. Na 
Štědrý den se všechno ale tak nádherně zklidní, občas sla-
bounce zazvoní zvoneček a lidi k sobě mají nějak blíž. Už 
se těším. A vy jistě taky.                                   Jitka Vlková  
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PROMĚNY MĚSTA

Pohled z mostu (vlevo ulice Prap. Veitla) v minulosti a dnes.

Uzávěrka pro zaslání příspěvků 
do dalšího čísla je 20. prosince. 
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Čas odvíjející se od svátku Samhainu – čas zimní, jenž 
právě nadešel, nazývali Kelti „Ukládání do tmy“. Zasmuši-
lá atmosféra usínající přírody byla pro ně především nositel-
kou tajemství velké proměny, ze které se nejprve vše zrodí  
v čistém duchovním stavu, bez omezenosti hmotou, časopro-
storem a kauzalitou.

O večeru věnovanému právě nejposvátnějšímu keltské-
mu svátku, Samhainu, přišlo na nýrské náměstí do Manuela 
Coffe nečekaně velké množství příznivců. V téměř klubo-
vém prostředí se prolínala keltská hudba s vůní svařeného 
vína a horkého punče a posluchači se společně se mnou pře-
nesli do pradávné spirituální roviny, aby se dotkli víry Kel-
tů, jejich filozofie, poezie i historie. Jako bard, verš po verši, 
kamínek po kamínku, jsem vynášela z hlubin věků poznat-
ky a vědomosti našich slavných prapředků, jenž nám byly 
systematicky celá tisíciletí vymazávány z rodové paměti  
i z naší kultury. 

O keltském večeru 
a čase velké změny

Kelti na cestách hledání poznání našli odpovědi na to od-
kud přicházíme na svět a kam z něj odcházíme. Přísahali i na 
život zásvětních bytostí, které mají hlavní podíl na stvoření 
lidstva, na inteligentní, vznešené a nepersonifikované bohy, 
dále na polobožské hrdiny – křížence bohů a lidí, kteří často 
vlastnili kouzelné předměty, také na obry a menší skřety. Pří-
sahali i na existenci věrolomných elfů a jemnohmotných víl, 
jež mají obývat svět pod zvláštními kopci a pahorky, kde se 
může i obyčejný člověk dotknout bezčasovosti.

Uvažování Keltů nebylo nikdy odtržené od přírody – vel-
ké matky. Rozpoznávali ji ve všech aspektech: v rostlinách, 
kamenech, pramenech… a hluboká úcta patřila i stromům. 
Pokácení nebo poškození stromu Kelti trestali dle zákona  
a v závislosti na tom, o jaký posvátný strom se jednalo. Du-
chovenstvo – druidi, jejichž jméno je odvozeno od posvátné-
ho dubu, zvaní též lesní mudrci, každý svůj magický rituál 
pečetili posvátnými živly: ohněm, vodou, zemí a vzduchem. 

Pro Kelty byla matka příroda chrám a život sám nábo-
ženstvím. Jak prosté i vznešené! Až budete i Vy kráčet zimní 
procházkou po uctívaných místech našich předků, nebo jen 
půjdete domů s keltskou posvátnou snítkou věčně zeleného 
jmelí, pamatujte, že naše příroda je tím největším pokladem, 
který je třeba ochraňovat i bránit! Samhainová noc nako-
nec do sebe vpila keltské písně i moudrosti a snad dle ohlasu  
posluchačů pronikla i do jejich srdcí a zanechala v nich  
velký duchovní zážitek. Tak zase někdy příště! 

Všem dobrým lidem přeje bílé a kouzelné Vánoce,                    
též hodně zdraví a spokojenosti v roce 2014.     

                                                               Soňa Křečanová



KULTURNÍ AKCE
V KD-DDM
1. 12. od 14.00 hod. – Mikulášská merenda.
4. 12. od 15.00 hod. – Blešák.
6. 12. od 19.00 hod. – Taneční – závěrečný ples kurzu.
20. 12. od 18.00 hod. – Vánoční dětské disco.

Náměstí
5. 12. od 16.15 hod. – Čertovské rojení.
11. 12. od 18.00 hod. – Česko zpívá koledy – společně si 
zazpíváme pět známých českých koled. Tato akce probíhá 
pod záštitou regionálních Deníků po celé České republice.
18. 12. od 17.00 hod. – Zpívání u stromečku.

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.

Ve společenském sále městské knihovny
10. 12. od 14.00 hod. – Virtuální univerzita 3. věku 
– 6. přednáška.

V městské knihovně
2. 12. od 16.00 hod. – 2. adventní čtení. 
12. 12. od 16.00 hod. – 3. adventní čtení.
19. 12. od 16.00 hod. – 4. adventní čtení.

V Muzeu Královského hvozdu
10. 12. – 28. 2. – Radost dětí – výstava kočárků, kuchy-
něk a panenek.

Kostel sv. Tomáše
20. 12. od 18.00 hod. – Corni di Clasicco a hosté – vánoč-
ní koncert.

Bohužel, za docela malého zájmu proběhla v měsíci říjnu 
výstava starých pohlednic z doby Rakouska-Uherska. Ojedi-
nělou sbírku vlastní Jana Dvorská. Ta některé exponáty za-
půjčila městské knihovně, kde jsme měli možnost si je pro-
hlédnout. Šlo převážně o přání k jmeninám, Novému roku 
a narození potomka, ale i k jiným příležitostem. Byly velmi 
precizně vyrobené, ozdobené a určitě z nich měl obdarovaný 
radost. Pravda, dnes již mnoho pohlednic neposíláme, vše 
většinou vyřídíme telefonicky, sms zprávou nebo elektronic-

Krátkodobé uzavření
Městská knihovna Nýrsko oznamuje uživatelům, že 

ve čtvrtek 5. prosince bude otevřena do 15.00 hodin.  
V době od 23. 12. 2013 do 1. 1. 2014 bude uzavřena.

Informační centrum Nýrsko oznamuje, že od 23. 12. 
2013 do 3. 1. 2014 bude uzavřeno.

Jak se naučit číst dvakrát efektivněji? Městská 
knihovna Nýrsko nabízí svým uživatelům bezplatný 
online kurz rychlého čtení. Díky tomuto kurzu zvlád-
nete postupně přečíst více znaků v textu najednou (tzn. 
rozšíříte své zrakové rozpětí) a současně se budete 
pohybovat plynuleji po řádku. 

Při samotné výukové online aplikaci je okamžitá 
zpětná vazba po každém cvičení. Tato metoda je urče-
na všem, kteří se chtějí naučit rychleji a kvalitněji číst.

Kurz je přístupný na uživatelských počítačích  
v knihovně. Jenom na vás záleží, jak budete postupovat 
a jak často si přijdete zatrénovat.    Milena Linhartová

Zájemci se můžou
naučit číst rychleji

Výstava poskytla pohled do starých časů
kou cestou. Dříve samozřejmě takové možnosti lidé nemě-
li, takže používali právě takové nádherné pohlednice a přání. 
Prohlídka výstavy se stala nostalgickou vzpomínkou na staré 
neuspěchané časy. Díky za ni paní Dvorské.  

Jitka Vlková

Jana Dvorská na své výstavě dobových pohlednic v knihovně.


