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Úvodní slovo
Vážení čtenáři,
také se vám zdá, že čas letí nějak
rychle? Prázdniny jsou pryč a nezadržitelně se blíží podzim. Děti opět
zasedly do školních lavic a chystají se tam i někteří senioři v rámci
Virtuální univerzity třetího věku.
V zářijovém čísle přinášíme
ohlédnutí za prázdninovými akcemi. Těch bylo opravdu hodně, a tak
se nám tentokrát některé z příspěvků
do novin nevešly. Otiskneme je dodatečně v říjnovém čísle. Jde například o reportáž z Memoriálu Václava Nejedlého, který pořádali hasiči.
Také ohlédnutí za letními příměstskými tábory DDM jsme rozdělili na
dvě části.
Příjemné čtení za redakci Nýrských novin přeje
Ing. Martin Kříž
Různé typy traktorů (často doma upravených) lákaly v Bystřici malé i velké.

Bystřická traktoriáda
nebyla jen o traktorech
Parta nadšenců z Bystřice navštívila před rokem 2009 několik „traktoriád“
a napadlo je uspořádat si tu svoji „traktoriádu“ doma v Bystřici. A protože je to
pořád baví, konal se letos již úspěšný 5. ročník ve dnech 16. - 17. srpna. Obdivuhodné je, že na akci nepotřebují žádné dotace. S každým ročníkem za nimi zůstal velký kus práce. Vytvořit zázemí pro několik stovek návštěvníků a soutěžících není jednoduché. Úspěšnost akce je vázána na počasí. To bohužel objednat
nelze. Za lidové vstupné 60,- Kč nabídli program nabitý soutěžemi, doplnila jej
vystoupení šermířů (pánů Pajreckého a Hadravského) a břišních tanečnic Orient
Duo, hudbu a ozvučení zajišťoval DJ Majkl & Čoud, závody komentoval František Pelíšek. Děti se vyhopsaly na nafukovacím hradě a dospělí se zase mohli
pohoupat v kleci zavěšené na jeřábu. Děti řádily i za volanty vystavovaných zemědělských strojů, mohly se svézt na koni, projet bryčkou, na čtyřkolkách firmy
Profi Quad Klatovy. A promiňte vážení čtenáři i můj lidský postřeh - na latrínách
nechyběl toaletní papír. Pořád se to stává, ačkoli zaplatíte na akcích několikanásobně vyšší vstupné.
Sylva Kalianková
(Pokračování najdete na straně 6)
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INFORMACE
Z RADNICE
Školní tělocvična získá
v září i novou podlahu
Během prázdnin probíhaly opravy tělocvičny ve škole ve Školní ulici. Stavební práce zajistila na základě výběrového řízení firma Alfastav, s.r.o. ze Sobětic za částku
cca 451 tis. Kč. Tuto částku hradilo město Nýrsko ze svého rozpočtu. Kromě stavebních prací do konce září položí firma PROFIL plus z Liberce novou moderní podlahu za cca 404 tis. Kč. Dotací na její zhotovení přispěl
Plzeňský kraj částkou cca 200 tis. Kč. Součástí úprav je
nalepení koberců na stěny za částku cca 46 tis. Kč a montáž potřebného sportovního nářadí.
(MěÚ)

Zastupitelé na srpnovém jednání
prodloužili otevírací dobu
19. srpna se sešli zastupitelé města na 15. veřejném zasedání. Na programu bylo mimo jiné projednání změny
rozpočtu města na rok 2013, určení auditora pro kontrolu
hospodaření města za rok 2013, projednány byly i závěrečné účty dobrovolných svazků Úhlava a Údolí pod Ostrým
za rok 2012. Zastupitelé jednali i o časovém rámci splácení

2

kontokorentního úvěru města. Opakovaně byla projednána
změna obecně závazné vyhlášky č. 2/2012 k zabezpečení
místních záležitostí veřejného pořádku - a to její článek 5
„Regulace provozní doby hostinských a podobných zařízení“. Bylo schváleno prodloužení otevírací doby o jednu hodinu v týdnu i o víkendu. Na programu bylo dále projednání změn v pozemkových úpravách v k.ú. Blata a v k.ú. Hodousice a schválení dotace poskytnuté městem na zajištění dopravní obslužnosti v Plzeňském kraji.
(MěÚ)

Město postupně obnovuje
drobné sakrální stavby
V sobotu 17. srpna požehnal pan farář Potega nově
opravenou kapličku a křížek při cestě mezi Nýrskem a Hodousicemi (další informace a fotografie najdete na straně
5). Nejčastěji se podobné objekty nachází poblíž místních
komunikací. Opravená kaplička a křížek je součástí akce,
která zajistí opravu 10 křížků v územním obvodu města tři kříže se nachází v obci Bystřice nad Úhlavou, jeden kříž
ve Starém Lázu, jeden na Blatech, dva v Hodousicích a tři
v Nýrsku. Tyto opravy sakrálních staveb navazují na první
etapu opravy čtyř kaplí v okolí Nýrska (Bystřice nad Úhlavou, Blata, Hodousice a Starý Láz) v roce 2011.
Druhá etapa oprav je financována z rozpočtu města
a z dotačního titulu „Program přeshraniční spolupráce,
Cíl 3 ČR – Svobodný stát Bavorsko 2007 - 2013“, poskytovatelem dotace je Euroregion Šumava – Jihozápadní Čechy. Náklady na opravu jsou stanoveny na částku cca
570 tis. Kč, 85% nákladů pokryje dotace.
(MěÚ)

Hodousický koncert doplnilo čtení staré kroniky

V odpoledních hodinách v sobotu 17. srpna měli zájemci možnost navštívit pouťový koncert v kapličce na hadousické návsi. Se svým programem vystoupil soubor fléten Základní umělecké školy Nýrsko pod vedením pana učitele Tomáše Bastla. Jako hosté se pak představili sourozenci Bára a Vašek Volfovi z Velhartic, kteří přiblížili svým vystoupením hru na dudy. Zpestřením byla i četba části hodousické školní kroniky z konce
19. století, jejíž text přeložila PhDr. Lenka Sýkorová. Za přípravu celé akce patří poděkování paní Blance Tomanové.
(MěÚ)

JAK SE U NÁS ŽIJE?

Poplatek ze psů se liší podle bydlení
Vyhláška, která řeší poplatek ze
Další poplatek, který si v našem seMěsto
Cena
psů v Kašperských Horách, nerozliriálu probereme se týká jen chovatelů
Domažlice
800,- Kč
šuje bydliště chovatelů ani počet psů
psů. Většina zastupitelstev ve sledoHoražďovice
600,- Kč
- 300,- Kč platí všichni přímo ve měsvaných městech při stanovování sazHoršovský
Týn
1000,Kč
tě a 100,- Kč v integrovaných obcích.
by poplatků ze psů zohlednila bydliště
V Janovicích nad Úhlavou platí majitel
chovatele - zejména to, zda žije v bytoJanovice nad Úhlavou 500,- Kč
psa v bytovém domě 500,- Kč (za druvém domě, nebo rodinném domě; dále
Kašperské Hory
300,- Kč
hého psa 750,- Kč) a v rodinné domě
pak zda přímo ve městě nebo v inteKlatovy
1200,- Kč
100,- Kč (za druhého psa 150,- Kč).
grované obci. Mnohdy jsou cenou zvýNepomuk
600,- Kč
V Horažďovicích platí chovatel v bytohodňováni senioři, zdravotně postižení
Nýrsko
200,- Kč
vém domě 600,- Kč (nerozhoduje steja jiné vybrané skupiny chovatelů.
(700,Kč)
ně jako v Janovicích počet bytů) a za
V naší tabulce jsme srovnávali sazby
Strakonice
1500,- Kč
druhého psa 1000 Kč, v rodinných doza prvního psa v bytovém domě - poumech je pak sazba ve výši 300,- Kč za
ze Kašperské Hory mají jednotnou sazSušice
1000,- Kč
prvního psa a 500 Kč za druhého.
bu 300,- Kč pro bytové i rodinné domy.
Tachov
1200,- Kč
O poznání více platí ze psů občané
V našem přehledu vychází nejvýhodněji společně se sazbami v Nýrsku, Ja- Tabulka porovnává poplatky v jednotlivých v Domažlicích, v Klatovech či v Hornovicích, Horažďovicích a Nepomuku. městech za prvního psa v bytových domech. šovském Týně, kde je sazba dokonce
V Nýrsku jsou poplatky ze psů sta- Někde poplatek nerozlišují. V případě Nýr- 1000 Kč za prvního a 1500,- Kč za druje částka 700,- Kč v domě s 5 a více
hého psa. Vyhláška města ve Strakoninoveny městskou vyhláškou č. 5 z roku ska
byty. Jinak platí základní sazba 200,- Kč.
cích z roku 2012 rozlišuje zda je pes
2010, která stanovuje základní sazbu za prvního psa ve výši 200,- Kč a za každého dalšího očipovaný či ne. V prvním případě je pak sazba výrazně
psa 300,- Kč (sem se vejdou i menší bytové domy). Za psa levnější (o 60 %). V Sušici se platí v bytových domech za
chovaného v domě s pěti a více byty je to částka vyšší prvního psa 1000 Kč a za druhého 1500,- Kč. Nejvíce roz- 700,- Kč za prvního psa a 1050,- Kč za každého dalšího lišený poplatek ze psů ze sledovaných měst má město Tapsa. V integrovaných obcích platí za psa obyvatelé výrazně chov, které má bytové domy odstupňovány na dvě části
méně - 60,- Kč. Nižší ceny mají majitelé psů, které mají vý- podle polohy ve městě - v centru platí 1200,- Kč a v okrakonnostní kynologické zkoušky a také zdravotně postižení, jových částech 1000,- Kč atd.
senioři a další znevýhodnění občané.
V říjnovém čísle si porovnáme další poplatky.
-mk-
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Z NÝRSKÉHO MUZEA
Letní líný čas?
Jak pro koho. My muzejníci jsme se snažili udělat nějaký pokrok v poznávání historie kraje. Něco se podařilo,
něco ne a něco nás velmi překvapilo.
Začnu tím překvapením. Při docela obyčejné procházce lesem našla moje příbuzná jakési zelené železo vyčuhující ze země. Rychle jsem jí ho pomohl vyhrabat ze země.
Nebylo to železo, byl to bronz, nebylo to cosi, ale ostruha.
Archeolog se podivoval nad tím, jak je zachovalá a zařadil
ji zatím do období 12. – 13. století. Středověk už měl 99 %
ostruh železných, ale tato, přestože má tvary středověké,
je bronzová. Snad se jedná o jakýsi přechodový typ. Ale
kde se tam vzala? Překvapivě nedával nález do souvislosti s kupeckou stezkou, ale uvažoval spíše nad tím, že se
jedná o součást nějakého hrobového místa. Snad se podaří
získat bližší informace při podzimním archeologickém výzkumu, který na místě nálezu bude probíhat.
A teď to další, co se podařilo. Dostali jsme do muzea cenný dar – nález. To
bylo tak. Jeden pán koupil garáž a v té zůstalo po
předchozím majiteli několik
kusů nářadí, pytel s odpadky a rozvrzaná police na odNalezená ostruha je vystavena
kládání věcí. To by nebylo
v rámci výstavy Ztráty a nálezy.
nic zajímavého. Jenže v horní části police ležela čepice. Čepice stará 150 let. Vojenská,
rakouská, někdy tak z období bitvy u Hradce Králové. Na to
stáří velmi zachovaná. Doufáme, že se nám podaří ji nechat
zrestaurovat, aby vydržela i příští roky a mohla být perlou ve
vitríně nových nálezů.
Ještě se také zdárně podařilo odhalit další pamětní kámen, tentokrát učiteli, historikovi a kronikáři Josefu
Blauovi. Rázem se prostor
před lesním divadlem stal
zajímavější, a tak se můžeme těšit, že to bude ještě pokračovat. Protože mezi německými obyvateli přilehlého pohraničí naše aktivi- Stará čepice nalezená v garáži.
ty vzbuzují poměrně zájem, nebylo divu, že asi třetinu zúčastněných tvořili právě oni. Dokonce přijel i starosta Neukirchenu. Symbolika tohoto kamene je velmi výmluvná - je
vzat z lesa nad Lesním divadlem, je čelně k němu obrácen a je
v plánu, aby tento kámen byl ze všech ostatních nejvyšší.
Nezbývá, než se „pochlubit“ tím, co se nepodařilo. Chvíli jsme se totiž domnívali, že se nám podařilo najít polní
hřbitov německých vojáků, ale sondy ukázaly, že tomu tak
není. Nevadí, budeme hledat dál.
Karel Velkoborský, Muzeum Královského hvozdu
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Slavnostního odhalení kamene Josefu Blauovi se v sobotu 10. srpna zúčastnil i jeho potomek Georg Blau. Na snímku s Karlem Velkoborským.
Foto Jitka Vlková

Střetnutí
V těch dnech nebylo vůbec bezpečno. Lidé se ani nestarali, jestli už je květen, nebo ještě duben. Všichni vyhlíželi
jedno jediné, konec války. Kraj, kterým válka procházela jen
vzdáleně, byl najednou nebezpečný. Větší nebo menší skupinky Němců táhly na západ, k tomu Vlasovci nebo různá individua se špatným svědomím. Roztříštěné zbytky transportů
smrti často bezcílně chodily sem tam a nechávaly za sebou
čerstvé hromadné hroby…
Na vrcholu stoupání lesní cesty z Divišova na Onen Svět,
poblíž Suchých Studánek se zdánlivě nic neděje. Ale pozornější pohled do lesa po obou stranách cesty odkrývá desítky
odpočívajících vojáků, většinou v šedých uniformách Wermachtu. Sedí ve větších či menších skupinkách, takže se trochu zdá, že i velení je jaksi roztříštěné. Hlídky však stojí skryty v okolí místa. Ta, která hlídá cestu z Divišovic, zaslechla hluk. Není si jista. Chvílemi to zní jako pochod, chvílemi jako nesourodý hluk. Do ležení letí signál. Hluk se přibližuje, ale na jinak zcela rovné cestě brání výhledu mírná zatáčka. Ale to už do ní vchází neuspořádaná skupina asi padesáti lidí. Zkušené oko hlídek rozeznává pruhované obleky
vězňů a před nimi a po stranách doprovod Volkssturmu. Nechávají je dojít až ke stanovišti a pak teprve vystupují z úkrytu, ale transport se bez zaváhání, ale také bez jediného slova sune dál. Na vrcholku, v těsné blízkosti odpočívajících
vojáků, se jakoby bezradně zastaví. Z křižovatky se rozbíhají čtyři cesty. I doprovod transportu už toho pochodu nikam
má plné zuby. Kouří a vězenkyně, teď už to všichni vidí, že
ty mátohy jsou ženy, potácivě stojí na místě. V nejbližší skupince vojáků Wermachtu se zvedá jeden muž, přeskočí příkop cesty a podává nejbližším kus chleba. Rázem je okřiknut
vysokým starším mužem, který spíše připomíná úředníka, až
na to že je ozbrojen. „Co si to dovolujete, pomáhat nepřátelům Říše!“ Jeho puška, nějaký vzor ještě z první války míří
na vojáka. Mezi odpočívajícími vojáky to zarachotilo a desítky hlavní se zvedly na křičícího muže, ještě než věta dozněla. Snad proto se jeho zbraň sklonila a rázný rozkaz zazněl nad skupinou. Ihned se pohnula, ale, jakoby potvrzovala své bloudění, stejnou cestou kudy přišla. Z kopce zpátky
na Divišovice.
Karel Velkoborský

Policejní služebna dostala novou podobu
Před prázdninami byla na Obvodním oddělení Nýrsko ukončena rekonstrukce policejní služebny. Cílem těchto změn bylo, aby se občan při styku s policisty nacházel
v příjemném prostředí a policisté při výkonu své činnosti pobývali v důstojnějším zařízení než do současnosti. V původních kancelářích bylo zastaralé vybavení neodpovídající soudobým podmínkám.
V rámci Integrovaného operačního programu byl uskutečněn projekt „Kontaktní a koordinační centra II.“ i na Krajském ředitelství policie Plzeňského kraje, zde na Klatovsku
konkrétně na Obvodním oddělení Nýrsko. Realizace projektu je zaměřena na vybudování kontaktních a koordinačních
center v prostorách stávajících služeben. Hlavním cílem projektu je vytvořit prostřednictvím modernizace optimální podmínky pro činnost Policie ČR, jedné ze složek integrovaného záchranného systému. Dalším cílem je zlepšení podmínek
pro komunikaci veřejnosti s Policií ČR v přiměřeném, účelném a profesionálním prostředí.
Občan přicházející na oddělení nejdříve projde vstupní
chodbou do čekárny, kde jsou umístěny lavice, židle i dětský koutek a nechybí různé nástěnky i propagační materiály.

V další místnosti přijímají občany službu konající policisté
s moderním technickým vybavením. Takové zařízení zajisté přispěje ke zrychlení a zjednodušení prováděných úkonů.
V prostorách sociálního zařízení se nachází pro maminky
s dětmi i přebalovací pult.
V další kanceláři je připraven jednací prostor, včetně počítačového vybavení, kam bude občan zaveden policistou
k vyřízení případu.
nprap. Dana Ladmanová,
Preventivně informační skupina Klatovy

Naplňte se klidnou a nebesky božskou láskou…
Církevní stavby i drobná sakrální architektura byly
v minulosti nepochopeny, zanedbávány či znesvěceny.
Ale i přesto dokázaly vyvolávat posvátný pocit, jenž ještě dlouho zůstával v mysli člověka a stvrzoval v něm věčnou touhu po nepopsatelném božském doteku a po boží
lásce a ochraně.
Na cestě z Nýrska směrem k Hodousicím postávala
dlouhá léta omšelá kaplička. Tento malinký polní chrám
vděčil za svůj vznik i půvab anonymnímu řemeslníkovi,
který hlavní průčelí s vchodem nasměroval (a ne nahodile) k našim posvátným vrcholkům hor, pak vztyčil kámen
osazený křížem a zasadil strom, aby v ševelení větvoví
zněly hymny jeho předků. Ale pak zub času už jen nevybíravě začal ukrajovat z víry i lásky, pro něž byla kaplička stvořena...
Přemítat o budoucnosti je sice důležité, ale občas se zahledět do minulosti je prospěšné. Tímto děkuji nýrským
zastupitelům, že našli spravedlivý důvod i záměr k obnově podobných památek, a polskému knězi, coby zástupci římskokatolické farnosti, jenž za svátečního odpoledne v sobotu 17. srpna opravenou kapličku, nyní koupající
se v záři běli pod modří nebeské klenby, tvůrčím rituálním
aktem - vysvěcením objektu i posvěcením prostoru darovaného křížku proměnil zase na malé posvátné místo, na
opět průchozí živou branku, kterou můžete dojít až k mystickému zážitku.
Budiž světlo v této vzkříšené památce, připomínce dokonalosti universa! Teď už stačí jen zasadit nový strom
a půjdete-li náhodou kolem - přiložit kytičku lučního kvítí
(třeba jen pro radost andělům)…
Soňa Křečanová

Vysvěcení kapličky mezi Nýrskem a Hodousicemi 17. srpna.
Foto Soňa Křečanová a Mgr. Ladislav Janoušek
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O traktoriádě s Radkem Bročkem
V polovině srpna se uskutečnil už 5. ročník „Bystřické
traktoriády“. Při této příležitosti jsem si popovídala s ředitelem akce Radkem Bročkem.
Víme z vašich webových stránek, jak nápad s traktoriádou vznikl. Úspěšně jste uskutečnili již několik
ročníků. Věděli jste na začátku do čeho jdete? Na takové akce se dnes zaměstnávají profíci, ale vy jste to
zvládli sami. Jaké byly začátky? A co na to říkají vaše
drahé polovičky?
„Při prvním ročníku jsme vůbec netušili co organizování akce obnáší. Překvapilo nás to. Vše se podařilo díky
pomoci kamarádů a také pochopení našich partnerek, které nám pomáhají. Ty si zaslouží velké poděkování.“
Ze závodu mám dojem, že závodí stroje skutečně využívané v zemědělství, ale proti nim soutěží stroje stavěné pro radost a za účelem závodit. Řešíte to nějak?
„Startující stroje rozdělujeme do několika kategorií –
dle druhu motoru (automobilový a motocyklový) a podle
výroby na tovární sériovou výrobu a stroje dělané doma.“

Komu byste chtěl ještě poděkovat za pomoc při
realizaci soutěže?
„Rád bych poděkoval všem z realizačního týmu „BT“
a všem vystavovatelům. Každému, kdo nám pomohl.
A především divákům za zájem, protože pro ně akci děláme. Můžu prozradit, že 6. ročník je plánován opět na
16. 8. 2014. Budeme se těšit. Fotografie a informace
z 5. ročníku najdete na webových stránkách www. bystrickatraktoriada.webnode.cz. “
Děkuji za rozhovor.
Sylva Kalianková
Výsledky soutěží
kategorie
Malotraktory ženy:
Traktrory ženy:
Malotraktory - motocyklový motor:
Malotraktory - automobilový motor:
Speciály:
Traktory do 25 kW:
Traktory nad 25 kW:
Super speciály off road:
Tah:

vítěz
Jana Horejšová
Lucie Šottová
Pavel Šandara
Martin Štrér
Vladimír Došek
Zdeněk Kolář
Jan Trhlík
Pavel Broček
Tomáš Rayser

Lidé obdivovali
v moštárně gladioly

Z letošního ročníku „Bystřické traktoriády“.

Na „traktoriádě“ jste vystavovali i historické traktůrky a další strojní zařízení. Kolem těchto strojů bylo
stále dost návštěvníků. Čím to je, že ty stařičké stroje
dnes lidé pořád obdivují?
„Protože na těchto strojích dost našich návštěvníků
i začínalo a pracovalo s nimi. Zavzpomínali na své mládí. Nám mladším připomněli to, co dokázali tenkrát konstruktéři a strojařská výroba bez všech moderních vymožeností.“
Za volantem traktoru soutěžilo i několik žen. Jedna věc je traktor řídit – i to vyžaduje od řidiček notnou
dávku odvahy, ale popovídáte si s nimi i o technických
záležitostech stejně jako s muži?
„Ženy řidičky své stroje bravurně ovládají a my muži
to ctíme. Ctíme ale i vrozené dispozice něžné poloviny
lidstva a technickou pomoc a servis jim proto kavalírsky
zajišťujeme.“
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O víkendu 24. a 25. srpna se mohli příznivci krásných květin zastavit v moštárně v Nýrsku. K vidění tu
byly nádherné gladioly mnoha barev i druhů. Ty zde
vystavoval Ing. Pavel Novák, který se pěstování květin věnuje již od roku 1994. Svoji sbírku denivek, gladiol, kosatců, lilií a tulipánů se snaží každoročně obohatit o novinky od pěstitelů z České republiky, Slovenska, USA a Francie. Během výstavy jste si mohli květiny nejen prohlédnout, ale poradit se o jejich pěstování
a dokonce si i hlízy pro zkrášlení své zahrádky zakoupit. Zajímavá akce, která přivedla do moštárny mnoho
zájemců nejen z řad zahrádkářů, se vydařila. Děkujeme
pořadatelům i panu Novákovi.
Jitka Vlková

Zářijové cyklovýlety z Nýrska
Dovoluji si vás pozvat na cyklovýlety do blízkého
i vzdálenějšího 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, kde si ukážeme krásy okolí Nýrska, nádherné výhledy, kulturní památky a přírodní zajímavosti.

Sobota 7. 9. v 7.30 hod. - z Nýrska se přesuneme po
ose na Železnou Rudu, kde se zúčastníme 6. ročníku cykloturistické akce „Okolo Železné Rudy“ tentokrát s časopisem Turista.
Bližší informace o akci na: http://www.pkvylet.cz/okolo-zelezne-rudy/cs. Případní zájemci můžou na Železnou
Rudu vyrazit vlakem v 8.22 hod. individuálně, nebo po
telefonické domluvě na nás počkat. Sraz je v 9.30 hod.
v místě startu. Plánujeme jet trasu dlouhou 50 km, individuálně je možné jet 30 km. Akce je vhodná pro každého.
Sobota 21. 9. v 9.00 hod. - pojedeme od informačního
centra do Klatov, kde od 10.00 hod. pojedeme od vlakového nádraží Klatovy „Na hradní zříceniny.“ Pod vedením
Z. Šnejdara.
Trasa: Klatovy - Dupanda - Poleň - Pušperk - Ruchomperk - Netřeb - Prudice (kaplička a hrobka) - Nový Herštejn
- Kdyně - Chodská Lhota - Běhařov (výhled u křížku) - Bezděkov - Klatovy.

Na trase, která je dlouhá do 70 km, bude místy větší
převýšení (určené pro aktivní cykloturisty). Pojedeme po
asfaltových, zpevněných i nezpevněných cestách. Doporučuji trekové nebo horské kolo.
Sobota 28. 9. v 9.00 hod. - pojedeme od informačního
centra „Okolo Strážova“.
Trasa: Nýrsko - Hodousice - Záhorčice - Krotějov - Mladotice - Horní Němčice - Strážov - Brtí - Javor - Klenová,
Starý Láz - Nýrsko.
Trasa dlouhá okolo 50 km (střední převýšení) vede
po asfaltových a zpevněných cestách. Výlet je vhodný
pro aktivní cykloturisty. Doporučuji horské kolo. Více na
http://www.cykloserver.cz/f/32bb133143/.
Na všechny výlety doporučuji trekové nebo horské
kolo v dobrém technickém stavu, přilbu na kolo a dobrou
náladu. V průběhu výletu zastavíme někde na občerstvení,
jinak je dobré mít s sebou pití a tyčinku nebo sušenky. Zastávám názor, že co se nedá vyjet, se nechá vytlačit. Vždy
se bude tempo řídit podle méně zdatných. Na křižovatkách
se čeká na posledního. Výlet je bez poplatku.
Bližší informace:
František Bechyně
Mob.: +420 605 412 193
E-mail: bechyne@posumave.cz; www.posumave.cz
Zdeněk Šnejdar
Mob.: +420 721 269 082
E-mail: zdenek.snejdy@centrum.cz

Bystřický zámek ožil tancem i šermem

Příjemné nedělní odpoledne jste mohli strávit 25. srpna na zámku v Bystřici nad Úhlavou. Byl tu připraven program nejen pro děti, ale i pro dospělé. Malí návštěvníci házeli míčky na loupežníka a mohli si asi poprvé v životě vyzkoušet hodit na terč sekerou nebo kopím. Zahanbit v házení se nenechali od dětí ani jejich rodiče. Ti zde kromě
toho ukázali svou zručnost
ve střelbě z luku v soutěži
mužů i žen. Na to, že většina z nich ještě nikdy nedržela luk v ruce, byly výsledky docela dobré. Jistě
i částečně díky pomoci asistentů z šermířské skupiny Duellanti. Ti návštěvníkům předvedli i dvě scénky plné boje a šermířského umění. Pro zklidnění atmosféry jsme zhlédli i doNa nádvoří zámku lidé stříleli bové tance krásných tanečz luku i házeli kopím.
nic ze skupiny Althea. Pů-

Dobové tance tanečnic ze skupiny Althea na zámku v Bystřici.

vabné zámecké odpoledne trochu pokazil jen déšť a kvůli němu byla i relativně malá návštěvnost. Jistě si spousta lidí myslela, že se akce vůbec neuskuteční, ale jednotlivá představení se jen přesunula přímo do prostor zámku
a celý program pokračoval, jak měl. Diváci určitě nelitovali, že přišli, a dobře se bavili. Za to vše velké díky
organizátorům, členům SDH Bystřice za jejich laskavou
pomoc a městu Nýrsko za finanční podporu.
Více informací na: www.zamekbystrice.intertour.cz
Jitka Vlková
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DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE

Ahoj prázdniny!
Víme všichni, že čas je jediná
spravedlivá věc. Ukrajuje každému
stejně, a tak neúprosně ukrojil poslední okamžiky letošních prázdnin všem
předškolákům a školákům, kteří právě usedli zpátky do
školních lavic. Zůstaly nám však nádherné vzpomínky na
jedny z nejkrásnějších prázdnin posledních let, kdy slunné
dny střídaly ještě slunnější a kdy počasí přálo všem prázdninovým radovánkám.
V této době DDM patří mezi ty pořadatele, kteří nabízejí dětem letní tábory. Letos jich bylo celkem třináct a vybrat si mohl skutečně každý. Jak to tedy bylo?
Po stopách Toma Wizarda
Letní prázdniny začaly a pro prvních dvacet účastníků
byl připraven tábor plný záhad a úkolů.

Z pohádky do pohádky
Pohádkový svět mají všechny děti rády a tak proč neprožít s pohádkou rovnou celý týden. Ukázky videí svědčí
o tom, že pohádky děti baví a dokážou je i zahrát.

Veselá olympiáda s Asterixem a Obelixem
Tábora se zúčastnilo 21 dětí. Náplní tábora bylo během
5 dní si vyzkoušet všechny známé olympijské disciplíny,
ale i speciálně vymyšlené soutěže. Každý den se děti sešly v domě dětí a mládeže a pak se společně odebraly do
areálu pod sjezdovkou, kde se první den všichni táborníci
seznámili s historií olympiády. Pak už se soutěžilo: dlouhý běh, hod míčkem a člunkový běh, vrh koulí, trojskok
z místa a krátký běh, lukostřelba a celá řada netradičních
disciplín.
Taneční soustředění
Další tradiční akcí je taneční soustředění. Tábora se zúčastnilo čtyřicet dívek všech věkových kategorií, letos se
pod vedením čtyř vedoucích učily zumbu, step aerobik,
sportovní aerobik a mažoretkový sport. Děvčata si při nácviku sestav užila spoustu legrace a svým rodinným příslušníkům a kamarádům předvedla v pátek taneční přehlídku plnou nových dovedností.

Africká výtvarná expedice
Poprvé jsme pořádali tábor se zaměřením na výtvarnou činnost. U dětí se setkal s velkým zájmem a výrobky
účastníků s tematikou Afriky budou zdobit DDM dlouhou
dobu. Děti se seznámily s novými výtvarnými technikami
a dozvěděly se něco málo z historie starověkého Egypta.
Vyzkoušely si psaní hieroglyfů, vytvořily mozaiku a naučily se ubrouskovou techniku. Na závěr uspořádaly výstavu pro rodiče a kamarády.
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Jubilejní ročník
volejbalového turnaje

Více fotografií z některých táborů najdete na internetových stránkách DDM Nýrsko http://ddmnyrsko.sumavanet.cz/ddmnyrsko/ nebo také na facebooku DDM Nýrsko
https://www.facebook.com/ddmnyrsko.
A kdo pro vás prázdninový program připravil? Pavlína
Karlovská, Jana Hošková, Hana Venclová, Jarka Melicharová, Míša Hošková, Eva Bělohoubková, Lucka Jílková,
Jarda Bečka, Filip Karlovský, Martina Jiříková, Jarda Karlovský, Lenka Bednářová a Simona Krákorová. O dokonalé zázemí DDM se postarala Renata Hošková.
Prázdniny už skončily, ale před námi je nový školní rok plný dalších zážitků. Proč některé z nich neprožít
v DDM Nýrsko? Kompletní nabídku zájmových kroužků
najdete na výše uvedených stránkách, informace získáte
od pedagogických pracovnic přímo v DDM, nebo využijte emailové adresy. Těšíme se na shledání ve školním roce
2013 - 2014.
Pavlína Karlovská
V říjnové čísle Nýrských novin stručně představíme
další letní tábory DDM Nýrsko.

Za nádherného počasí se letos 17. srpna uskutečnil již
60. ročník volejbalového turnaje mužů „O pohár města
Nýrska“. Z číslovky 60 je zřejmé, že tradici má tento turnaj
úctyhodnou, jde s největší pravděpodobností o jeden z nejstarších turnajů v naší republice. Každý rok přináší zajímavé boje mezi týmy z mnoha
míst naší země, i když počet
účastníků je omezen. Pravidelný návštěvník může vidět hráče, kteří tu byli před
deseti i dvacet lety, jako
fandící diváky či trenéry
podporující své děti, které
bojují na hřišti dnes. Je vidět, že turnaj má své místo
v kalendáři mnoha lidí, kteří se do Nýrska rádi vracejí. Jen škoda, že pořádající oddíl již nedá dohromady družstvo, které by hájilo
čest našeho města. Stali se
tak dnes jen pohostinnými pořadateli. Snad se vše obrátí
k lepšímu a o volejbal se začnou zajímat i mladí. Už pro
radost v očích dřívějších hráčů bychom si to jistě přáli.
Takže zase za rok třetí neděli v srpnu na hřištích u koupaliště na viděnou.
Jitka Vlková
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Alej má opět romantický vzhled
Alej Karla Hynka Máchy má jeden z nejpoetičtějších
názvů, který najdeme na mapě Nýrska. Mnozí spoluobčané si pod tímto názvem vybaví alej na konci města ve
směru na Starou Lhotu. Alej lemují již letité lípy. Některé jsou ohnuté věkem i větrem, některé pokřivené a na
některých místech stromy dokonce chybí. Skoro se nabízí srovnání s lidmi. Kdo ví, kdo tuto alej před lety založil. Vím ale jistě, že již stála po válce, i když stromy nebyly tak velké.
Mnozí, kdo alejí často chodí do lesa na houby, na Pajrek, nebo jen tak na procházku mi dají za pravdu, že tato
lipová, téměř historická alej, by si zasloužila větší pozornost v podobě jejího ošetřování a údržby. Myslím, že tady
jsme zůstali donedávna hodně dlužni. V době, kdy v Nýrsku sídlila pohraniční stráž, bylo i několikrát za rok vidět
v aleji mladé muže v pracovní uniformě s lopatami v rukou, kteří ve svém volnu čistili a upravovali každý svůj
přidělený úsek.

Úprava aleje pracovníky technických služeb.

Alej po úpravách.

V posledních letech pro absenci jakékoliv údržby, alej
zarůstala a protože povrchová voda nemohla odtékat, alej
zůstávala podmáčená, plná ulámaných větví a listí. Jakási
údržba v podobě posekání trávy, či shrabání listí byla prováděna sporadicky a to jen v její spodní části. Dokonce
alej nebyla zahrnuta do plánu údržby a náprava byla provedena teprve nedávno.
Letos však díky pracovníkům Technických služeb města Nýrska (zejména díky pochopení a vstřícnosti ředitele
p. Hladíka) může lipová alej opět volněji dýchat. Byly odstraněny výhony u všech stromů, překážející větve, vyčištěn příkop, vysekána tráva i nálet a to po celé její délce až
k okraji lesa. Za tuto část naučné stezky se již nemusíme
stydět a věřím, že tuto iniciativu ocení nejen občané z Lesní čtvrti. Jsem přesvědčen, že i do budoucna zůstane alej
K. H. Máchy upraveným koutem přírody a naváže tak na
vybudovanou pěknou trasu podél řeky Úhlavy. A kdokoliv
zavítá do aleje v době, kdy lípy kvetou, bude omámen jejich vůní a rád se sem bude vracet. Tato alej si naší pozornost zaslouží a to nejen pro svůj poetický název.
JUDr. Josef Ženíšek, rodák z Nýrska

Startuje Virtuální univerzita třetího věku
Po prázdninách se v Městské knihovně Nýrsko opět
sejdou studenti Virtuální univerzity třetího věku (VU3V).
Výuka v zimním semestru bude zahájena v úterý 1. října 2013 od 14.00 hodin. Studijním tématem je „Historie a současnost české myslivosti“. Studijní poplatek
činí 300.- Kč. Další přednášky proběhnou v termínech:
15. 10., 29. 10., 12. 11., 26. 11. a 10. 12. 18 studentů již absolvovalo kurzy „Astronomie“, „Etika jako východisko
z krize společnosti“ a „Kouzelná geometrie“. Česká zemědělská univerzita v Praze, pod jejíž záštitou se výuka
VU3V koná, stále průběžně doplňuje další nová témata
ke studiu. V současné době je možné vybírat z 15 kurzů.
Od zimního semestru 2013 došlo ze strany univerzity ke změně financování VU3V tak, že konzultač-
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ním střediskům zůstane z vybíraného studijního poplatku nulová částka oproti původním 40%. Díky stanovisku pana starosty města nebude mít tato úprava vliv
na další průběh výuky a pro studenty neznamená vyšší
finanční zátěž.
Studium je určeno pro seniory se statutem důchodce, pro invalidní důchodce bez rozdílu věku a pro osoby kategorie 50+ (nezaměstnaní nebo čekající na statut
důchodce), kteří nestudují v jiném konzultačním středisku VU3V. Do virtuálního kurzu se mohou přihlásit i noví
zájemci, kteří jsou srdečně vítáni.
Přijďte s námi aktivně trávit volný čas.
Jarmila Poupová,
městská knihovna

Městská knihovna nabízí mnoho
vzdělávacích a kulturních akcí

Ve druhé polovině roku začínáme připravovat v MěK
kulturní a vzdělávací pořady na rok 2014, a proto bychom
provedli malou rekapitulaci 1. pololetí roku 2013. Od ledna do konce srpna proběhlo 28 kulturních a 58 vzdělávacích akcí s 3 654 návštěvníky. Zájemci měli možnost
zhlédnout několik výstav (fotografie ze Šumavy, obrazy
Báry Jandové a Daniela Ďuriše, Sladké mandaly autorky
Soni Křečanové a výstavy ručních prací a řemeslných výrobků). Při besedách jsme obohatili své znalosti o životě
v Nýrsku v letech 1938 - 1953, o šumavských slatích, o životě včel, o vzniku Bible, pochutnali jsme si na šmakounu a zajeli do Himalájí. Milovníky divadla přijela pobavit
s komedií „Dezertér z Volšan“ Divadelní společnost Julie Jurištové.

V letošním roce jsme poprvé spojili své síly s dalšími
organizátory kulturních akcí, a to s manželi Vyskočilovými a Pavlem Stránským, a za pomoci dalších prima dobrovolníků uspořádali několik akcí připomínajících lidové
tradice – loučení se zimou a vítání jara, pálení čarodějnic
a zábavné odpoledne na zakončení školního roku. Ve spolupráci bychom i nadále rádi pokračovali.
Veškeré výdaje spojené s pořádáním kulturních a vzdělávacích akcí pod hlavičkou městské knihovny jsou pokryty z rozpočtu města Nýrska a za 1. pololetí činí 121 420,43
Kč. Příjmy (převážně vstupné) jsou ve výši 72 930,- Kč.
A na co se ve zbytku roku 2013 můžete ještě těšit?
S Muzeem Královského hvozdu se vydáme na výlety po
králováckých rychtách, pro děti je připraveno několik čtení s výtvarnými dílnami a pohádka „O medvědu Ondřejovi“. Pobavit se můžete v říjnu se Zdeňkem Troškou a
v listopadu cestovat s Janou Dvorskou do Indie. Budete moci obdivovat ojedinělou výstavu starých pohlednic, kterou nám zapůjčí Jana Dvorská. Manželům Vyskočilovým budeme nápomocni při přípravě akce Burčák
a lampiónový průvod městem. Pokračovat bude výuka
Virtuální univerzity 3. věku a lekce power jógy. Potěšit se
můžete při tradičním zpívání u vánočního stromu a vánočním koncertě v kostele sv. Tomáše.
Uvítáme jakékoliv názory, návrhy a připomínky a budeme rádi, pokud se nabízených akcí zúčastníte.
Jarmila Poupová, městská knihovna

POZVÁNKA
Kamínkové čtení v knihovně.

Po 6 letech zavítal do Nýrska opět Pepa Fousek se
svým vtipným a moudrem naplněným recitálem. Nezapomněli jsme ani na pohyb, a tak jste mohli protáhnout
tělo na lekcích power jógy nebo na kurzu párových country tanců. Nechyběly ani tvořivé dílny. Děti se zasmály
a zároveň poučily při pohádkách: „O chytré princezně“
a „Příhody včelích medvídků“. Přišly si poslechnout poutavá čtení a rozvíjely svoji tvořivost a zručnost. Tradičně přespaly v knihovně s panem Andersenem a předvedly své čtenářské dovednosti při soutěži ve čtení. Děti školou povinné se pravidelně dvakrát do roka zúčastňují knihovnických lekcí.
Senioři studovali již 3. semestr Virtuální univerzity třetího věku na téma „Kouzelná geometrie“. Příznivci turistiky mohli využít turistických výletů s průvodcem Josefem
Mayerem a navštívit Povydří, Kašperskohorsko, pramen
Chodské Úhlavy a údolí Zelenského potoka a také se vydat po stopách Josefa Blaua. Rovněž jsme přispěli k přípravě Roku Josefa Blaua, který pořádá Muzeum Královského hvozdu.

V neděli 15. září 2013 se v nýrském kostele uskuteční v 8.30 hodin mše svatá, kterou bude celebrovat otec biskup František Radovský. Po mši svaté bude následovat pohovor s věřícími.
Ryszard Potega, administrátor farnosti Nýrsko

NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ
u Na Hojsovu Stráž přijmeme číšníka, servírku - i brigádně, dohoda možná. Týdenní turnusy. Ubytování možné.
Částečná znalost němčiny. Nástup ihned.
Telefon: 376 390 114, 604 501 287

SOUKROMÁ INZERCE
u KOUPÍM garáž v Nýrsku, platím hotově.
Mob.: 774 304 205.
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Putovní pohár získal
podruhé tým „Vejce“
V sobotu 3. srpna se pod sjezdovkou v Nýrsku konal
4. ročník Nagasaky capu - memoriálu v malé kopané, který je věnovaný zesnulému Petrovi Zborníkovi. Již tradičně
nastoupilo do tohoto turnaje deset týmů, aby minutou ticha
společně zahájily letošní ročník. V základní části, rozdělené losem do dvou skupin, se jednotlivé týmy vzájemně
utkaly do vyřazovací části. Za úmorného vedra, které panovalo již od časného rána, po odehrání základní části turnaje proběhla o přestávce soutěž v kopu na malý sud piva.
Rozhodlo již druhé kolo soutěže a vysněnou cenu, malý
sud piva, si odvezl Marek Rotbauer z pražského týmu
Bohemians 1905.

„Nagasaky týmem“ a obsadili tak třetí místo turnaje. Ve
finálovém duelu proti sobě nastoupily dva zkušené týmy.
Tým „Staré Gardy“ a „Vejce“. Dvěma vstřelenými góly si
finále lépe pohlídali hráči týmu „Vejce“, a tak autor obou
branek Pavel Staněk zajistil svým spoluhráčům první místo a již podruhé v tomto turnaji získali putovní pohár letošního 4. ročníku Nagasaky cupu.
Další ocenění získali: nejlepší brankář - Radek Müller
z vítězného týmu „Vejce“, nejlepším hráčem byl vyhlášen
Jiří Kopřiva z „Nagasaky týmu“ a nejlepším střelcem se
stal Luboš Kajínek, hrající za tým „Hokejky“.
Po vyhlášení výsledků následovala zábava, kterou zajistila svojí hudbou skupina Relax. Čtvrtý ročník Nagasaky cupu je minulostí, na závěr bych chtěl bych poděkovat
všem zúčastněným hráčům za účast, dále sponzorům turnaje a velký dík patří i rodičům Petra Zborníka.
Za pořadatele Petr Polomis

Modely aut závodily
opět v kasárnách

Z Nagasaky cupu.

Dle pravidel turnaje a po sečtení bodů získaných v základní části se turnaj přehoupl do zápasu o poslední dvě
místa. Neodehráním zápasu (na vlastní žádost týmu z Hojsovy Stráže) obsadil deváté místo tým „Tady a teď“ před
desátým „HS Gangem Hojsova Stráž“. Třemi vstřelenými
góly si tým „Milence“ vybojoval sedmou příčku před hráči
týmu „Pif Paf Pico“, kteří obsadili místo osmé. Zřejmě kvůli
neúnosnému vedru se tým „Hokejky“ rozhodl nenastoupit
k zápasu o páté a šesté místo a tím umožnil týmu „Bohemians 1905“ získat pátou pozici. V semifinálových zápasech se utkal „Nagasaky tým“ s týmem „Vejce“. Po bezbrankovém duelu rozhodly penalty. V poměru 3 : 2 si výhru zajistil tým „Vejce“. V druhém semifinálovém zápase
proti sobě nastoupili dva rivalové - „Stará Garda Nýrsko“
a hráči z „Red Dogs“. Po velmi vyostřených chvílích při
ostré výměně názorů některých hráčů z obou týmů muselo dojít k jeho přerušení. Po uklidnění a důrazném napomenutí obou týmů byl tento zápas ukončen rovněž
penaltami. V těch se lépe prosadili hráči ze „Staré Gardy“
a poslali tak „Red Dogs“ do zápasu o třetí místo. Poprali
se o něj s „Nagasaky týmem“ a když byl nerozhodný výsledek jedna jedna, následovaly opět penalty. Po nezdařeném semifinálovém utkání si výhru hráči „Red Dogs“ nyní
už vzít nenechali a na penalty zvítězili 3 : 2, před čtvrtým
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Podruhé v tomto roce se sešli v sobotu 17. srpna v areálu bývalých kasáren v Nýrsku soutěžící s modely aut. Tentokrát šlo o 5. závod „RC RALLY ZÁPADNÍ ČECHY“.
Za zájmu malých i velkých diváků tu opět bojovali jezdci ve dvou kategoriích – závod čtyřkolek „4WD“ a závod
dvoukolek „2WD“. Oba závody probíhaly v několika kolech a časy se sčítaly. A kdo tentokrát uspěl? První místo
ve čtyřkolkách vybojoval Petr Pavlát s vozem Audi. Druhé místo obsadil František Doležal (Ford Fiesta R8) a třetí
Petr Kupilík (Mini Cooper WRC). Ve dvoukolkách uspěl
opět Petr Pavlát tentokrát s Hondou Civic CTI, za ním byl
Richard Kolář (Peugeot 108) a Petr Widerstein (Renault
Clio). Celkovým vítězem tohoto dne se stal, jak si jistě
lehce spočítáte, Petr Pavlát. Ale ani ten nemá ještě nic jistého. V celém ročníku čeká jezdce ještě několik závodů
– v Klatovech, Kramolíně, Třemošné a nakonec i vyhlášení v Rejštejně. Je na co se těšit. Hlavně aby přálo závodníkům i divákům počasí.
Podrobnosti najdete na http://racing.webgarden.cz/.
Jitka Vlková

Závody modelů aut.

Vycházky s Pepou
jsou oblíbené

PROMĚNY MĚSTA

V letošním roce se uskutečnil již třetí ročník „Turistiky
s Pepou“. Čtyřikrát jsme pod vedením Josefa Mayera vyrazili poznávat šumavskou přírodu. Počasí nám většinou
přálo a my jsme si tak mohli výlety náležitě užít.
Hned při prvním výletu jsme využili přeshraniční autobus, který nás dovezl do Neu Rittsteigu. Odtud jsme se
vydali lesem na státní hranici, při níž jsme došli až k prameni Chodské Úhlavy. Ochutnali jsme i výbornou pramenitou vodu.
Na druhém výletě nás Pepa provedl snad nejkrásnějšími místy Šumavy. Zeleným autobusem jsme se dopravili
na Antýgl a úchvatnou krajinou při řece Vydře jsme zvolna došli na Čeňkovu pilu. Celou cestu jsme obdivovali,
jak mocná je příroda a jaké krásy umí vyčarovat. Odtud
jsme se přepravili opět autobusem do Železné Rudy a po
výborném občerstvení zpět vlakem do Nýrska.

Účastníci jedné z vycházek s Josefem Mayerem.

Potřetí jsme vyrazili vlastními auty do Nicova
u Kašperských Hor. Tentokrát jsme využili i pomoci průvodce z místních turistů - Františka Kortuse. Prošli jsme
osadami Studenec, Krousov, Bajrov, Červená a vrátili se
zpět do Nicova.
Při posledním výletě se na nás však počasí mračilo
a my jsme kvůli vytrvalému dešti museli trasu mírně přehodnotit. Ze Zelené Lhoty jsme lesem došli k viaduktu
přes Zelenský potok, který jsme přecházeli po vlastnoručně vyrobeném můstku. Viadukt je padesát metrů dlouhý
a při potoku, který jím protéká, vede cesta. Zde jsme si
prohlédli zajímavé krápníky a stejnou cestou jsme se vrátili zpět. Čekání na vlak jsme si zpříjemnili šálkem čaje či
sklenkou něčeho ostřejšího pro zahřátí v hotelu Zach.
Celkem se všech čtyř vycházek zúčastnilo 61 turistů.
Pokaždé jsme se dozvěděli něco zajímavého z míst, kterými jsme procházeli. Trasy nebyly náročné, na některé výlety s námi šli i turisté školkou a školou povinní. Celkem
jsem ušli cca 45 km. Fotografie z výletů jsou ke zhlédnutí
na www.knihovnanyrsko.cz.
Příští rok se bude konat již čtvrtý ročník turistických
vycházek a my se již teď těšíme, na která místa se podíváme.
-red-

Jez na řece u koupaliště v minulosti a dnes.

Uzávěrka pro zaslání příspěvků
do dalšího čísla je 20. září.
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KULTURNÍ AKCE
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.
So - Ne: 10.00 - 13.00 hod.

V Lesním divadle

8. 9. – Proutník pod pantoflem – Divadlo Kbel.
22. 9. – Šumavské pověsti – Divadlo Rynek.
28. 9. – Ukončení sezóny – akce Burčák.

Sport a turistika

19. 9. od 16.00 hod. – Čtení pro děti s výtvarnou dílnou.
30. 9. od 17.00 do 18.00 hod. a od 18.00 do 19.00 hod. –
První lekce power jógy.

7. 9. od 9.00 hod. – Výlet po Králováckých rychtách, odjezd z autobusového nádraží. Trasa: Sv. Kateřina – Hamry – Hojsova Stráž – Javorná.
14. 9. od 9.00 hod. – Výlet po Králováckých rychtách, odjezd z autobusového nádraží. Trasa: Zhůří – Kochánov –
Stodůlky – Stachy.

V Muzeu Královského hvozdu

Připravujeme

Ve společenském sále městské knihovny

Do 29. 9. – Ztráty a nálezy – výstava o tom, co se dá najít na zemi.

V KD-DDM

Probíhá nábor do zájmových kroužků.
18. 9. od 15.00 hod. – Blešák.
21. 9. od 14.00 hod. – Taneční – 1. lekce.
28. 9. od 14.00 hod. – Taneční – 2. lekce.

Městský úřad Nýrsko,
Náměstí 122, 340 22 Nýrsko

Úřední hodiny
pondělí a středa 8 - 17 hodin,
úterý 8 - 15 hodin,
čtvrtek 12 - 15 hodin
pátek 8 - 14.30 hodin

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb,
opět prodává slepičky snáškových
plemen Hisex hnědý, Tetra hnědá
a Dominant žíhaný, kropenatý, černý,
žlutý, modrý a bílý.
Slepičky pouze z našeho chovu!
Stáří slepiček 15. - 18. týdnů,
cena 149 - 170 Kč/ks
- v začátku snášky 178 Kč/ks
Prodej se uskuteční: ve čtvrtek 19. září
Nýrsko - u vlakového nádraží - v 17.50 hod.
Případné bližší informace
(po - pá od 9 do 16 hod.) na tel.:
728 605 840, 728 165 166, 415 740 719
Při prodeji slepiček zajišťujeme novou
službu - výkup králičích kožek,
cena 15 - 22 Kč/ks

1. 10. – Zahájení zimního semestru VU3V na téma „Historie a současnost české myslivosti“.
3. 10. – Středověké čtení pro děti s výtvarnou dílnou.
12. 10. – 13.10. – Nýrské posvícení.
Příspěvky do Nýrských novin zasílejte
na e-mail: nyrskenoviny@gmail.com

