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Úvodní slovo
Vážení čtenáři,

v létě na Vás čeká celá řada 
kulturních, sportovních i spole-
čenských akcí. Jestliže Vás něco 
zaujme, určitě nám napište. O let-
ních prázdninách vycházíme opět 
jako dvojčíslo. To znamená, že 
Nýrské noviny vyjdou až začátkem 
září. Tato informace je zvláště dů-
ležitá pro dopisovatele. Příspěvky 
prosím zasílejejte do 20. srpna.

Kromě různých informací a re-
portáží z už proběhlých akcí ne-
přehlédněte pozvánku na po-
prázdninové kurzy angličtiny pro 
nejmenší a malování. Tomu se mů-
žou věnovat děti i dospělí.

Přejeme Vám za redakci našich 
novin krásné prázdniny a příjem-
nou dovolenou. 

Vaše redakce
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V Areálu pod sjezdovou
začaly dětem prázdniny
Tak už nám konečně začaly ty vysněné, očekávané, dlouhé prázdniny, prázdni-

ny z těch školních skutečně nejdelší. Kdo by se na ně netěšil, snad ani žádné pořád-
né prázdniny neprožil. A to se povedlo, doufejme, nám všem. Městská knihovna  
a TJ Nýrsko připravily na jejich začátek zábavné odpoledne pro děti nazvané 
„Hurááá prázdniny“. Akce se konala 30. 6. v Areálu pod sjezdovkou a využili 
jsme i kousek naší moderní inlinové dráhy, kde se odehrávala soutěž „ v odstr-
kování se na skateboardu pomocí nevšedních pádel“. Kromě již zmíněné sou-
těže jen pro odvážné bylo pro děti připraveno samozřejmě mnoho další zába-
vy a her.

Celý program odstartoval ve tři hodiny odpoledne minimuzikál „Malované 
písničky“, ve kterém se herci Veronika Bajerová a Petr Mikeska snažili pocti-
vě zapojit i svoje minidiváky průběžným vtahováním do děje. Podle reakcí ma-
lého publika, které srdnatě křičelo zpět na jeviště veselými hlasy své odpově-
di, se jim to snad povedlo. Soudě i podle častého pobaveného smíchu, který se 
tím směrem ozýval.                                                         Pokračování na straně 3

Zadržení pachatele při ukázce výcviku psů v podání členů Kynologického klubu Nýrsko.
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Rekonstrukce Chodské ulice
byla dokončena

V úterý 16. června proběhlo kolaudační řízení nově do-
končené komunikace v Chodské ulici. Do 1. července bu-
dou odstraněny některé drobné závady a od tohoto data 
bude komunikace plně v provozu. Zhoršená dopravní si-
tuace v minulých dnech pro řidiče i chodce je kompenzo-
vána nově vybudovanými chodníky v celé délce komu-
nikace, veřejným osvětlením, uložením nadzemního elek-
trického vedení do země, výměnou vodovodního potrubí  
a také pokládkou plynového vedení včetně přípojek. 
Všechny tyto části akce jsou hrazeny z rozpočtu města,  
z rozpočtu je také hrazen nový plot kolem školní jídel-
ny. Do realizace výše uvedených částí díla přispělo město 
částkou cca 4 mil. 560 tis. Kč včetně DPH.

Z rozpočtu města byla opravena i část chodníků v ulici 
Petra Bezruče v souvislosti s opravou povrchu komunika-
ce Plzeňským krajem.

Značným přínosem je zpřehlednění křižovatky ulic Pe-
tra Bezruče a Chodské a zajištění bezpečného výjezdu vo-
zidel nýrských hasičů. V případě výjezdů vozidel k zása-
hu bude uzavřen provoz na okolních komunikacích červe-
nými výstražnými světly.                                           (MěÚ)

INFORMACE 
Z RADNICE

Recyklace elektrospotřebičů
má vliv na životní prostředí

Firma ASEKOL a.s., která zajišťuje i na území města 
Nýrska zpětný odběr vyřazených elektrozařízení a jejich 
následnou recyklaci, každoročně sleduje a vyhodnocuje 
podíl občanů našeho města na recyklaci použitých elek-
trospotřebičů. V roce 2014 bylo na území města odevzdá-
no 226 televizí, 63 monitorů a 2 420 kg drobného elektra. 
Přepočtem je stanoveno, že výše uvedené množství ode-
vzdaných elektrospotřebičů ušetřilo 103,11 MWh elek-
třiny, 5 011 litrů ropy (cca 73 700 ujetých km v běžném 
autě), 451 m3 vody (cca 6050 sprchování) a 4 tuny primár-
ních surovin. Z výše uvedeného je zřejmé, že zpětný odběr 
elektrozařízení (i těch nejmenších) má nezanedbatelný po-
zitivní dopad na životní prostředí.                            (MěÚ)

Ledová plocha bude využívána pro sportování nejen v zimě.

Chodská ulice po rekonstrukci.

Ledová plocha je připravená
pro víceúčelové využití

V měsíci březnu byla dokončena umělá ledová plocha, 
provoz bude zahájen zimní sezonou 2015 – 16, podle zá-
jmu pak bude využívána i mimo zimní sezonu pro někte-
ré další sporty. Technologické zařízení je připraveno a vy-
zkoušeno, k dispozici je i rolba na úpravu ledu. Pro pří-
padné zájemce bude zázemí dovybaveno zařízením pro 
ostření bruslí. Celkové výdaje uznatelné pro dotaci činí 
14 943 tis. Kč včetně DPH. Dotaci ve výši 85% poskytl 
Regionální operační program Jihozápad z fondů Evropské 
unie. Kontrolní proces, který předcházel vyplacení dotace, 
byl úspěšně dokončen. Nyní město očekává vyplacení do-
tace v plné výši. Vyplacená dotace bude použita na splátku 
úvěru, čímž dojde ke snížení celkové zadluženosti města 
o 12 700 tis. Kč. Podíl vlastních zdrojů ve výši 15 % byl 
uhrazen z rozpočtu města. Dále město investovalo z vlast-
ního  rozpočtu do základů pro pilíře, které jsou připrave-
ny pro budoucí zastřešení ledové plochy, z vlastních zdro-
jů byla hrazena i rolba na úpravu ledu. Celkové tyto výda-
je činily 2 900 tis. Kč.                                               (MěÚ)
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Děti si připravené soutěže pěkně užily.

Z připravených aktivit.

Městský úřad Nýrsko
tel.: 376 555 611

Úřední hodiny
pondělí a středa 8:00 – 17:00 hodin,

úterý 8:00 – 15:00 hodin, 
čtvrtek 12:00 – 15:00 hodin

pátek 8:00 – 14:30 hodin 

Projekt má úspěšně za sebou
poslední kontrolu

V červnu 2015 proběhla poslední monitorovací kont-
rola u dotovaného projektu „Výstavba zdravotního stře-
diska“. Toto byla již poslední kontrola v období pětileté 
udržitelnosti. Celkový náročný kontrolní proces v průbě-
hu tohoto období byl úspěšně zakončen a již zde není ri-
ziko vracení dotace na tuto akci. Kladný výsledek všech 
kontrol nutných při poskytování dotace je výsledkem kva-
litní práce zaměstnanců městského úřadu a vedení města.                                                                                          

(MěÚ)

V Areálu pod sjezdovou...
Pokračování ze strany 1

Po úkloně malému a vděčnému dětskému publiku se her-
ci zamáváním rozloučili a program pokračoval rozprchnu-
tím všech dětí k jednotlivým aktivitám připraveným po celé 
ploše. Na jedné straně na ně číhal známý zábavný Twister, 
ve kterém není nouzi o smích a různé padačky dolů ze zamo-
taných paží, rukou, nohou, celých těl... No prostě je to dři-
na, ale zároveň legrace, jakou naši špuntíci v tomhle věku 
opravdu milují. V jiných místech na ně už čekala napnutá 
plachta přes celou fotbalovou bránu, obrovská, lesklá, mod-
rá plachta s několika barevně orámovanými otvory, kam há-
zely děti míče různých velikostí. Blízko fotbalové brány se 
děti snažily strefit dvojmíčkem svázaným provázkem na ba-
revný stojací minižebřík. Zdálo se, že to pro ně nebylo úpl-
ně jednoduché. Svoji šikovnost a obratnost mohly děti vy-
zkoušet na překážkové dráze. Na trávě měly rozložené pě-
nové puzzle, které zabavily ty z mladší kategorie věku dětí, 
a souběžně s aktivitami a hrami si děti dychtivě necháva-
ly pomalovat obličeje krásnými, pestrými barvami a lesk-
lými třpytkami… Když se děti dostatečně vydováděly ko-
lem her a aktivit, nastal čas se trošku uklidnit a to se podařilo 
při ukázce výcviku psů. Děti se shromáždily na fotbalovém 
hřišti, kde členové Kynologického klubu Nýrsko předvedli 
několik ukázek kolem napínavého zadržení pachatele psem.  
K dokreslení atmosféry zazněly i skutečné výstřely ze  
zbraně.

No prostě celé odpoledne nás všechny obdařilo sluníč-
kem bez mráčků a děti se svojí euforií, jakou dokáží mít 
jen ony, nás na oplátku obdarovaly spokojenými, rozzářený-
mi kukadly. A o to nám přece šlo. Abychom se potěšili tím, 
že jsou naši školáčkové, školáci a předškoláci trochu odmě-
něni hrou a společnou zábavou za jejich snažení a celoroč-
ní práci ve škole. A k tomu jim ještě hodní rodiče, po zhléd-
nutí závěrečného krátkého divadelního představení místní-
ho ochotnického spolku „Kord v srdci“, opekli buřtíky na 
ohýnku. Byla to pohoda, jaká k takovému poslednímu škol-
nímu a předprázdninovému dni patří. Když se povede. A ten 
náš se díky všem pracovníkům městské knihovny, TJ Nýr-
sko a nadšeným dobrovolníkům, myslíme, opravdu povedl. 
A samozřejmě díky vám všem. Akce se zúčastnilo asi 320 
zájemců. Mějte krásné prázdniny a těšíme se na vás u něja-
ké fajn akce, jako byla tahle.

              Václava Knězová, DiS, IC Nýrsko
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Malý pohled pod pokličku
Muzejnická práce je také boj o návštěvníky. Díky tomu, 

že jsme nuceni si příjmy z pořádaných výstav vydělat na 
platy průvodkyň, musíme při výběru námětů na výstavy  
a jejich zpracování přemýšlet i o jejich atraktivnosti. Sou-
časně ale nemůžeme utratit za jednotlivou výstavu více, 
než je limit, na kterém jsme se s vedením města shodli, tak-
že se snažíme výstavy dělat pěkné, ale nenáročné. A atrak-
tivnost je třeba zajistit jiným způsobem.

Zdá se, že jedním ze způsobů je zajímavý doprovodný 
program, který by návštěvníky na výstavu přilákal. Prozra-
dím, co se pro letošní hlavní výstavu nepodařilo. V prosto-
ru nad Městišťskou roklí se jevilo jako pravděpodobné, že 
tam při ústupu skupin německého vojska vznikl polní hřbi-
tov. Zdálo se logické, že ustupující vojáci mohli s sebou 
brát i raněné. Na jednom místě se zcela prokazatelně vět-
ší skupina zastavila a odhazovala výstroj i výzbroj. (Nalé-
zali jsme tam zbytky zbraní a výstroje ještě v předminu-
lém roce.) Opodál tohoto místa jsme si všimli upraveného 
prostoru, na kterém jsou ve dvou řadách podlouhlé kopeč-
ky hlíny, stejné jako na starých neudržovaných hřbitovech. 
Probírali jsme to s odborníky a nakonec nezbylo než vyko-
pat kontrolní sondu. Žel, v hloubce asi 110 cm jsme nara-
zili na vrstvu, ze které bylo patrné, že ji nikdo dosud nepo-
rušil, tedy ani nějakým pohřbem. Proč to ale píši? Kdyby 
to bylo vyšlo, naše současná výstava by rázem získala na 
atraktivitě. Fotografie, vycházky do těchto míst atd. A tak 
nám došlo, že podobně to musíme dělat i s dalšími výsta-
vami, pokud to jen bude možné. Už teď vás proto všechny 
lákáme na večerní vycházky během příštího léta, kdy bude-
me mít výstavu o astronomii a pochopitelně budeme cho-
dit pozorovat hvězdy a všelijaké úkazy, dokonce s odbor-
ným výkladem. 

A na rok 2017 připravujeme výstavu společně s peda-
gogickou fakultou ZČU o vodních technických památkách. 
Mohu všechny ubezpečit, že je velmi zajímavé vidět zbyt-
ky starých mlýnů, pil, stoup či jiných provozů, včetně je-
jich náhonů a souvisejících staveb. Navíc často v místech, 
kolem nichž chodíme a dosud jsme si jich nevšimli. Tam 
všude můžeme vyrazit na vycházky a porozumět, že Šu-
mava bývala krajinou, která živila tisíce a tisíce lidí, že si 
dříve lidé dokázali poradit s členitostí krajiny, že se někte-
ré provozy rozmáhaly a jiné zanikaly, nebo že bylo v ně-
kterých místech živobytí extrémně náročné. Už se na ty 
objevitelské vycházky se všemi zájemci náramně těšíme. 
A také doufáme, že se to projeví i v zájmu o naše výstavy.

  Karel Velkoborský, Muzeum Královského hvozdu

Z NÝRSKÉHO MUZEA Slečna Maruška jede do školy
První poválečný školní rok skončil. Přece jen už bylo 

znát jakési uklidnění, i když ještě každou chvíli nešla elek-
třina, v zimě se těžko sháněl dostatek uhlí pro vytope-
ní celé školy a žáci se často stěhovali jinam a jiní, noví, 
zase doplňovali jejich místa. A s učiteli to bylo podobné. 
Na některých školách se dařilo navázat na předválečné  
odborné zaměření, jinde se učily jen základní předměty, 
bez nějakého výhledu do příštích let.

Boršický varhaník měl přece jen trochu větší přehled, 
protože pan farář vozil všelijaké zajímavé zprávy ze se-
tkání s jinými církevními činovníky. Jednou vyprávěl, že 
kdosi chválil klášterní školu Anglických panen v Nýrsku.

„V Nýrsku“ dumal varhaník Pink, „kde to vůbec je? 
Ale prý tam za dva roky vychovají z děvčat úřednice“.  
S manželkou to probírali celý večer.

Uzávěrka pro zaslání příspěvků 
do dalšího čísla je 20. srpna. 

Za týden už věděl víc. Nýrsko je až u německých hra-
nic. To je odsud z Moravy pěkná dálka. Prý se tam ale děv-
čatům líbí a internátní škola už tam bývala i před válkou. 
Když přihlásíme holku do Buchlova, dojíždět nemůže a aby 
už v patnácti letech někde jen tak bydlela, to si ani nedo-
vedl představit.

Další týden už zase věděl víc. Dokonce měl už i adresu 
a kartičku, co si žákyně musí vzít s sebou. Následující ve-
čer své plány oznámil jediné dceři Marii.

To bylo překvapení. Maruška ještě nikdy nebyla dál než 
v Buchlově a teď se má vydat vlakem až na Šumavu. Prý se 
tam jede celý den! Rodiče ujišťovali, že na Vánoce a Veli-
konoce bude volno na návštěvu rodiny a že oni za ní jistě 
také přijedou. Vlastně celé prázdniny se konaly přípravy. 
Těch rad, co si Maruška vyslechla! Útěchou pro ni bylo, 
že jí maminka nechala ušít nové šaty, dokonce ještě z kva-
litní, předválečné látky. A pak přišla chvíle, kdy to s vagó-
nem párkrát trhlo, a rodiče na perónu se zmenšovali, až je 
zakryly stromy při trati. Marušce připadalo, že na ní všich-
ni vidí, kam jede. Velký kufr na polici nad hlavou měl na 
držadle velkou ceduličku s adresou Klášterní škola Ang-
lických panen, Nýrsko na Šumavě. Nejdříve ale bylo tře-
ba projet Brno, České Budějovice, Horažďovice a Klatovy. 

Chovankyně ústavu.
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Vila „Klášterka“ pod Pajrekem.

Dodatek k pravidlům ubytování.

Na první pohled se jí krajina kolem Nýrska moc nezdála. 
U nich doma bylo možno se dívat do velikých dálek, tady 
jen na kopce hned za městem. Lidé se jí zdáli nějak víc 
sklonění k zemi, jakoby se chystali do těch kopců právě za-
čít stoupat. Po květovaných krojích Slovácka ani památky. 

S kufrem se nemusela namáhat, na nádraží přijel po-
voz a mimo jejího kufru naložil ještě dva a s nimi i je-
jich majitelky. Nebyly z daleka, Maruška Božková z Klatov  
a Anička Šmuclerová z Přeštic. Od té chvíle byly kama-
rádky a domluvily se, že když to půjde, budou spolu byd-
let. Podařilo se to. Ze svého pokoje se mohly dívat na řeku 
pod okny.

Na tom, že hned druhý den už začalo vyučování, bylo 
vidět, že škola je skutečně dobře připravená. Vyučovala 
se němčina, angličtina, vyšívání a vůbec ruční práce, ale 
také vedení domácnosti, matematika a český jazyk. Všech-
ny učitelky byly jeptišky v černých šatech s bílým čepcem 
překrytým černým šátkem. Některé byly dokonce samy bý-
valé žákyně kláštera. Pod nedalekým kopcem, na kterém 
bylo vidět zříceninu hradu, stála vila, kde bydleli zaměst-
nanci kláštera, ale hlavně tam byla zahrada a chlívky na 
domácí zvířata. Tam to Marušku po škole bavilo nejvíce, 
protože na to byla zvyklá z domova. Udivovalo ji, že mimo 
školu mnoho lidí mluvilo německy, ale časem zjistila, že 
jsou to starousedlíci. Na to nebyla připravená, i když za 
pár týdnů se její školní němčina natolik zlepšila, že všemu 
rozuměla. V klášteře sestry pečovaly také o několik pře-
stárlých lidí a několik válečných invalidů, prý ještě z doby, 
kdy se v Nýrsku bojovalo. O vánočních svátcích, jejichž 
součástí byla i slavnost, kde se hrálo divadlo, byla Ma-
ruška převlečena za páže královského syna. Studentky při 
slavnosti také zpívaly písně a hrály na hudební nástroje. 

Po slavnosti se většina dívek vydávala na návštěvu do-
mova. Bylo to téměř smutné loučení, tak jim za těch pár 
měsíců prostředí i spolužačky přirostly k srdci. A doma? 
Nekonečné vyprávění! Rodičům, bývalým spolužákům, 
sousedům. Cítila se jako z velkého světa. Vždyť takhle da-
leko snad nikdo z celé vesnice necestoval! Rodiče si od-
dechli, že to pro jejich dceru byla dobrá volba. Dokonce 
se už těší zpátky do školy! A bude z ní úřednice!

                                           Karel Velkoborský

Vážení občané,
 rádi bychom Vás touto cestou informovali o změnách  

v doručování zásilek, kde došlo k centralizaci a od 1. 6. 2015 
Vám jsou veškeré zásilky doručovány prostřednictvím do-
ručovatelů přímo z Klatov. Naši doručovatelé Vám doručují 
zásilky v době od 8:30 do 15:00 hodin ve dnech pondělí až 
pátek. Uděláme maximum pro Vaši spokojenost a jsme rádi, 
že si naši doručovatelé získávají Vaši důvěru. 

Opakovaně žádáme všechny občany, aby své domy měli 
viditelně označeny číslem popisným a poštovní schránku  
a zvonky označeny příjmením případně i jménem. Tímto 
pomůžete našim doručovatelům a letním brigádníkům se 
lépe orientovat a doručovat v patřičné kvalitě.

Vaše podněty a jakékoliv připomínky k doručování mů-
žete směrovat na Martinu Brůhovou (tel.: 954 392 640) nebo 
na Veroniku Pláničkovou a Martina Holého (tel.: 954 392 
643), popř. na e- mail: dodejna.p305012@cpost.cz.

Chtěli bychom Vás informovat o tom, že ne všechny zá-
silky doručuje Česká pošta s.p.  Zásilky doručované našimi 
doručovateli poznáte podle označení v levém horním rohu, 
mají buď poštovní známku oraženu razítkem pošty nebo rá-
meček s označením Česká pošta.

Jiným způsobem označené, případně neoznačené zásil-
ky doručují jiné společnosti: Mediaservis, Mediapost apod.  
V oblasti Nýrska jsme zaznamenali zásilky i od Tmobile  
a GE moneybank, ale může jít i o další podavatele. V tomto 
případě se prosím neobracejte na Českou poštu, ale na dis-
tributora uvedeného na obálce.

Libuše Chlanová,  
vedoucí Depo Klatovy 70, Česká pošta s.p.

ČESKÁ POŠTA
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Z NÝRSKÝCH ŠKOL

Základní škola Nýrsko, Komenského ulice
9. A
Vzadu stojící zleva: Martin Bastl, Julie Tkáčiková, Jana Ďu-
ricová, Cathlin Speelman, Petra Belfínová, Lucie Mojžíšo-
vá, Monika Málková, Jiří Šlenc, Zuzana Kubincová, Matyáš 
Hájek, Magdalena Hynčíková, Dana Bušková, Aneta Kali-
vodová, Marek Dvořák. Vpředu klečící zleva: Michael Brož, 
Ondřej Fleischmann, Jaroslav Červeňák, Filip Tomášek, 
Dominik Duda. Vpředu ležící: Ing. Ludmila Cvachovcová – 
třídní učitelka. Na snímku chybí: Lucie Houdková, Eliška 
Šmerdová.

Základní škola Nýrsko, Komenského ulice
9. B
Vzadu stojící zleva: Mgr. Renata Bláhová – třídní učitelka, 
Eliška Záňová, Sára Vobroučková, Pavlína Berková, Anna 
Šafaříková, Simona Lehocká, Kristýna Tomaščíková, Ka-
teřina Pytlová, Kateřina Přerostová, Aleš Polívka, Denisa 
Vaníčková, Dan Jílek, Jakub Vobrouček. Vpředu: Viktorie 
Schneedörflerová, Veronika Mrázová, Zdeněk Uldrych, Pav-
lína Mrázová, Marie Machová. Na snímku chybí: František 
Hoidn, Jaroslav Rašek.

Základní škola Nýrsko, Školní ulice
Dolní řada zleva: Václav Rayser, Lubomyr Hadyak, Tomáš 
Kaše, Dominika Skalová, Natálie Schulzová, třídní učitel-
ka Mgr. Eva Denková, Simona Šlégrová, Alois Pöschl, Mi-
roslav Bořánek, Daniel Šemnický, Jiří Kaiser. Prostřední 
řada zleva: Simona Valdmanová, Michal Václavovic, Jiří 
Holý, Zbyněk Mašek, Michal Vlček, Dominik Vávra, Tere-
za Kaňková, Ester Kulinová, Kateřina Polanková. Horní 
řada zleva: Natálie Lokajová, Michaela Strnadová, Petr 
Ďuriš, Martin Jiřík, David Macner, Tadeáš Toman, Tomáš 
Kopřiva. Na fotografii chybějí, ale do třídy patřili: Vítěz-
slav Anděl, Petr Pacák.

„Něco pěkného končí a něco nového začíná; 
třeba ještě hezčího.“

Noví absolventi opustili brány nýrských škol

Pečovatelská služba v Nýrsku hledá zkušené-
ho řidiče/řidičku na rozvoz a roznášku obědů na 
zkrácený pracovní úvazek. Informace poskytne paní 
Daniela Míková, vedoucí pečovatelské služby, na  
tel.: 376 555 650. 

Písemné nabídky se stručným životopisem zasílej-
te na adresu: Městský úřad Nýrsko, Náměstí 122, 340 
22 Nýrsko, k rukám tajemníka MěÚ.

NABÍDKA
ZAMĚSTNÁNÍ

Příspěvky do Nýrských novin zasílejte 
na e-mail: nyrskenoviny@gmail.com
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Hravé hodinky s angličtinou!
Hi everyone! Kids are fun and great! 

Would you like to learn a-b-c with me?
  And new songs? And new games? You are welcome to 

my classroom! Don’t worry you will be just fine!

Rozhodně nevadí, jestli tomu někdo nerozumí, protože 
my se to spolu naučíme. Od druhé půlky září začínají „Hra-
vé třičtvrtě hodinky angličtiny“ pro malé školáčky a i ty pě-
tileté, kteří se na školu teprve chystají.

Anglický jazyk se spolu rozhodně nebudeme učit. My 
si v něm budeme pouze hrát. Hrát se dá různě. Po tom, co 
se spolu v angličtině pozdravíme, si zazpíváme a u toho za-
tančíme s kytarou, nebo i bez ní. Pak použijeme své dvě 
vlastní ruce a budeme s dlaněmi tleskat, nohama dupat, 
hlavou hýbat anebo šplhat pomocí prstíků jako „incy win-
sy spider – pavouček, který se šplhá vodovodní rourou na-
horu“. Ale to už budeme vědět, že se šplhá nahoru čím? No 
přece – „waterspout“.

Jindy si zase zahrajeme obrovské puzzle na zemi a na 
obrázcích se dozvíme, jak se ty obrázky vlastně jmenují  
v té divné řeči „ingliš“. A pak nám teta Wendy taky dokáže 
zahrát loutkové divadlo o tom, jak Peppa Pig spadl ze židle 
při snídani, protože se díval malýmu bráchovi Gergovi do 

mističky, jestli tam má od maminky Pig k snídani to samé. 
A hlavně! Budeme se spolu smát, protože to k naší hře pa-
tří. Aby se neztratil pocit, že si spolu v jiném jazyce pou-
ze hrajeme. A nikdo nás nenutí nahlas opakovat a nezkou-
ší nás, jestli nám to už jde… To pak teta Wenda uvidí skry-
tým kukátkem Friend Bino až bude třeba. To je totiž kou-
zelné kukátko samozřejmě a má velké uši a vůbec je celé 
legrační a náš kamarád.

Teta Wendy se přistěhovala nedávno zpět do Čech  
z irského ostrova po deseti letech a se svojí pětiletou  
Ellen komunikuje denně jen anglicky. Předtím vystu-
dovala v Praze na konzervatoři zpěv a dramatickou  
výchovu.

„Hravé třičtvrtě hodinky angličtiny“ se konají pod zá-
štitou Městské knihovny  Nýrsko a datum první hravé 
hodinky bude upřesněn v druhém zářijovém týdnu.

Cena pro jednoho školáčka bude 950,- Kč až 1500,- Kč 
– září až prosinec (15 týdnů) – a 1600,- Kč až 2 500,- Kč 
leden až červen (25 týdnů). Konečná částka bude upřesně-
na dle počtu dětí.

Václava Knězová, DiS., IC Nýrsko
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Vyhlášení výsledků soutěže Aerobic Master Class.

Mažoretky z Ametystu uspěly v Mladé Boleslavi.

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE

Zájem dívek o aerobik stoupá
Ve čtvrtek 28. května se v tělo-

cvičně DDM uskutečnila soutěž 
„Aerobic Master Class“. Každo-
ročně těmito závody končí škol-
ní rok pro děvčata, která navště-

vují v DDM pohybové kroužky. Letos soutěžilo 61 dívek 
ve 4 kategoriích. První kategorie byla určena pro škol-
ky, druhá pro první a druhou třídu, třetí pro třetí až pá-
tou třídu a čtvrtá pro šestou až devátou třídu ZŠ nebo 
gymnázia. Nejvíce soutěžících – dvacet čtyři – bylo při-
hlášeno ve druhé kategorii. Muselo poprvé proběhnout 
základní a finálové kolo soutěže. Všechny účastnice zá-
vodu si za svůj sportovní výkon zasloužily pochvalu  
a odměnu, ale medaile získaly pouze ty nejlepší. Prven-
ství v nejmladší kategorii si odnesla Kačenka Kováříko-
vá, druhá byla Terezka Šíbrtová a třetí Nikolka Grollo-
vá. Ve druhé kategorii si nejlépe vedla Sofie Mollerová, 
o stříbrnou příčku se podělily Lucie Edlová a Štěpánka 
Kalná a třetí byla Sára Prokopová. První příčku ve třetí 
kategorii obsadila Kateřina Kolářová, před Ester Hypiu-
sovou a Zuzanou Houdkovou. Z nejstarších soutěžících 
se z prvního místa radovala Michaela Strnadová, z dru-
hého Miroslava Sloupová a z třetího Tereza Mollerová.

Obliba dětského aerobiku mezi dívkami roste, o čemž 
svědčí stoupající počet každoročně přihlášených závod-
nic. Aerobik rozvíjí všestrannost, buduje dobrý základ 
pro každý jiný sport a lze v něm pokračovat neomezeně 
s přibývajícími roky. V DDM nabízíme toto cvičení pro 
všechny věkové kategorie. Děvčátka školkového věku 
začínají cvičit v Beruškách, školačky pokračují v Mini 
aerobiku a Junior aerobiku. A ženy si mohou přijít zacvi-
čit do lekcí bodystylingu a step aerobiku.

Závěrem bych chtěla pozvat všechny ženy a dívky na 
cvičební lekce v novém školním roce.

   Jana Hošková, DDM Nýrsko

Soutěžní Aerobic Master Class je soutěž jednotliv-
ců, kteří cvičí podle lektorky. Soutěž probíhá stejně jako 
běžná hodina aerobiku upravená pro příslušnou věko-
vou kategorii. Závodnice mají na sobě startovní čísla, 
rozhodčí hodnotí schopnost a pohotovost přesně zachy-
tit neznámé vazby a sestavy cviků i techniku. Roli hra-
je i postoj a celkový vzhled soutěžících. Proto velké po-
děkování patří celé porotě, která neměla vždy lehké roz-
hodování.

Soutěž mažoretek 
v Mladé Boleslavi 

  Poslední letošní soutěž mažoretek navštívila děvčata 
z kroužku Ametyst 31. 5. 2015 v Mladé Boleslavi. Dobře 
obsazenou soutěž děvčata vyhrála s velkým přehledem,  
o jejich vítězství rozhodl vynikající výkon. Celodenní vý-
let vlakem si zpestřila jízdou Pendolinem, kdy dívky svůj 
výkon po cestě rozebraly. 

Všechny účastnice se již těší na nadcházející sezonu. 
Připravovat se budou formou řady vystoupení  během ce-
lých prázdnin. Kroužek Ametyst objede se svými čísly 
všechny poutě a slavnosti v okolí Nýrska.

  Martina Jiříková, DDM Nýrsko 
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Pohádkový les déšť nepřekazil.

V pondělí 22. června se od 18 hodin uskutečnil společný koncert ZUŠ 
Kdyně a Domova Bystřice. Účinkovali žáci M. Mikešové, V. Hrochové 
a klienti DOZP Bystřice.

Hrajeme si pro radost

Den dětí s domem dětí
Pohádkový les na oslavu Dne dětí byl pro malé osla-

vence připraven 30. 5. 2015. Originální masky, nápadi-
té úkoly a cesta krásnou přírodou, ale v závěru akce pro-
mokly až na kost. To však neodradilo malé turisty a je-
jich rodiče, kteří akci statečně dokončili. Poděkování pa-
tří všem pořadatelům: zaměstnancům DDM Nýrsko a je-
jich rodinným příslušníkům, městu Nýrsko za finanční 
podporu a Autoklubu Nýrsko. Již nyní se těšíme na další 
ročník.            Pavlína Karlovská, DDM Nýrsko

 Systém sbírá informace 
o průjezdu a rychlosti 

V rámci projektu „Klidné příhraničí“ byl vytvořen 
„Systém sběru informací o průjezdu a měření rychlosti 
vozidel na území Plzeňského kraje“. Ten od roku 2013 
realizoval Odbor informatiky Krajského úřadu Plzeň-
ského kraje. Jak jsme již zmiňovali v květnovém vy-
dání Nýrských novin, bylo v průběhu realizace tohoto 
projektu nainstalováno 86 monitorovacích zařízení na 
území 42 obcí z okresů Klatovy, Domažlice a Tachov.  
Plzeňský kraj ve spolupráci s Policií ČR a vybranými 
obcemi, které projevily o účast v projektu zájem, vyti-
poval lokality, kde dochází k nehodám, častému porušo-
vání pravidel bezpečnosti silničního provozu, nebo jsou 
to klíčová místa pro získávání statistických údajů důle-
žitých pro optimalizaci dopravy v kraji.

Všechna tato zařízení jsou napojena do centrálního 
systému, kam jsou data sehrávána.  Zařízení jsou vyba-
vena kamerami a radary pro měření rychlosti. Ve vybra-
ných lokalitách jsou doplněna meteostanicí, která slou-
ží k vytváření statistik o vývoji počasí v daném místě. 
Zařízení umí zaznamenávat a zobrazovat okamžitou 
rychlost, dokáže přečíst také registrační značku vozidla  
a v případě překročení rychlosti tuto značku zobrazit. 
Systém umožňuje vytvářet statistiky o průjezdu vozidel. 

Pro veřejnost je k dispozici webový portál na  
http://doprava.plzensky-kraj.cz. Zde naleznete roz-
sáhlé informace z dopravy v regionu, např. informa-
ce o dopravních uzavírkách a omezeních nebo třeba 
cenách na čerpacích stanicích v kraji. Každá obec, ve 
které jsou zařízení nainstalována, má svou stránku. 
Zde se můžete podívat na snímky z jednotlivých ka-
mer, najdete zde aktuální informace o počasí v dané 
lokalitě a statistiky počtu vozidel. 

Další využití získaných dat také plánuje Odbor do-
pravy krajského úřadu a Správa a údržba silnic Plzeň-
ského kraje.

Projekt byl podpořen z dotačního programu evrop-
ské územní spolupráce Cíl 3 Česká republika – Svo-
bodný stát Bavorsko 2007 – 2013 (INTERREG IV).

                                 (MěÚ)

Na webovém portálu http://doprava.plzensky-kraj.cz je i Nýrsko.
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Dejte pozor na změnu 
výjezdu z hasičské zbrojnice

K úpravě zeleně 
před kulturním domem

Od začátku letošního roku probíhalo jednání města  
s vedením DDM ohledně provedení úprav před kulturním 
domem. Jedním z návrhů bylo vybudování tryskající fon-
tány. Inspiraci jsme hledali ve Spáleném Poříčí. Zhruba  
v únoru se nám podařilo získat předběžnou kalkulaci, kte-
rá hovořila o nákladu cca 900 tis. Kč. Po projednání zále-
žitosti na poradě starosty souhlasili všichni přítomní zastu-
pitelé se změnou projektu.

Další variantou byla zvolena výsadba nové zeleně včet-
ně osazení laviček. I s touto variantou byli zastupitelé se-
známeni a nikdo z přítomných k vlastnímu kácení a úpra-

Organizace práce je, 
když…

V poslední době nadzvedlo veřejnost v Nýrsku káce-
ní stromů před KD. Tato akce byla avizována místostarost-
kou Nýrska, paní Bc. Hladíkovou, v posledním čísle NN. 
Jako důvod je uváděn špatný stav stromů a setkání dětí  
z obou stran Šumavy. Aby bylo jasno, nezpochybňuji sa-
motný akt kácení. Na to nemám dostatek informací. Za 
stav zeleně zodpovídá pracovník MěÚ v Nýrsku, pan Sou-
šek. Předpokládám, že rozhodl na základě nějakého zna-
leckého posudku. Zveřejní-li tento materiál, bude to ku 
prospěchu věci. Co ale zpochybňuji je načasování akce  
a její samotná organizace. 

O špatném stavu stromu a plánovaném setkání dětí se 
muselo vědět už dávno. Proč se celá věc neprovedla v prů-
běhu zimy nebo jara. Na jaře mohlo být vše hotovo. Proč 
už nejsou zlikvidovány pařezy a provedena úprava záhonů. 
To vše mohlo navazovat na kácení. Nevím, kdo byl garan-
tem celé akce, ale organizace práce není jeho silnou strán-
kou. Shrňme to, národ v Nýrsku už čučí 14 dní na pařezy. 
To vše na začátku turistické sezony. A medvěd, ten se smí-
chy za břicho popadá.                         Mgr. Vojtěch Bunda

vě nevznesl jedinou připomínku. Termín realizace je před-
běžně stanoven na první polovinu července.

Nyní k vlastní realizaci. Už vlastní pokácení ve stísně-
ném prostoru nebylo úplně jednoduchou záležitostí. Od-
stranění kořenů bude mít za následek poškození okolních 
zpevněných ploch. Nevím, jestli je lepší se několik dní dí-
vat na pařezy, nebo několik dní klopýtat po rozbitém pro-
stranství. Rozhodně beru to první. Rovněž si nemyslím, že 
návštěvnost Nýrska se zásadním způsobem sníží v důsled-
ku prováděných úprav zeleně. K té přispívají zcela určitě 
věci podstatné, které si návštěvník našeho krásného města 
při troše snahy zcela jistě najde.

A úplně na závěr, u stejných stříbrných smrků u školy 
v Komenského ulici bylo po posouzení jehličí zjištěno stej-
né houbovité onemocnění, kvůli kterému budou všechny 
tyto smrky pokáceny v období vegetačního klidu. S od-
borným názorem a vysvětlením problematiky nás sezná-
mil lesní hospodář města.

Bc. Soňa Hladíková, místostarostka

Jak už patrně někteří naši spoluobčané zaznamena-
li, došlo v průběhu rekonstrukce křižovatky ulic Chodské  
a Bezručovy k výrazné změně výjezdu hasičských vozi-
del. Ze všech tří směrů příjezdu k hasičské zbrojnici byla 
umístěna výstražná světla – semafory. Tato světla zapíná-
me těsně před samotným výjezdem hasičských vozidel. 
Jsou rozsvícena po dobu cca 1 – 2 minut podle toho kolik 
hasičských vozidel k danému zásahu vyjíždí. Tato výstraž-
ná světla mají usnadnit výjezd našich hasičských vozidel  
a přispět k rychlejšímu a bezpečnějšímu výjezdu. Pevně 
věříme, že projíždějící řidiči budou tato výstražná světla 
respektovat a nebudou tak komplikovat situaci hasičům ani 
sami sobě. Zároveň prosíme řidiče, aby dávali pozor, po-
kud přijíždí ve směru od náměstí a staví se do kolony před 
rozsvícenými výstražnými světly. Je třeba nechávat volnou 
odbočku vpravo odkud vyjíždí sanitka rychlé záchranné 
služby. Značná část našich výjezdů je právě k dopravním 
nehodám, pokud by řidiči nenechali tuto odbočku volnou, 
tak zamezí bezproblémovému výjezdu sanitky.

Přejme si, aby tato výstražná světla byla co nejméně vy-
užívána a abychom vyjížděli k co nejmenšímu počtu kritic-
kých situací, které si vyžadují zásah nás hasičů.

                         Jan Kolář, JSDHO Nýrsko
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„Kurz Malování pro radost“ pod vedením Mgr. Jit-
ky Chaloupkové bude pokračovat i ve školním roce 
2015/2016. První schůzka dětí proběhne v úterý 8. září od 
17:00 hod. a dospělí se sejdou ve středu 9. září v 18:30 hod. 
ve společenském sále Městské knihovny v Nýrsku. Cena 
kurzu září – prosinec (15 týdnů ): děti 300,- Kč nebo 40,- 
Kč za 1 lekci, dospělí 600,- nebo 80,- Kč za 1 lekci. 

Těšit se můžete na celodenní kurz „Letního malování 
pro radost“, který se uskuteční v sobotu 1. srpna od 9:00 
hodin. Zájemci se sejdou v Městské knihovně Nýrsko  
a budou se věnovat terénnímu malování v krajině. V přípa-
dě deštivého počasí  proběhne  kurz ve společenském sále 
MěK. Cena 100,- Kč. 

Přijďte si odpočinout, pozitivně se naladit a něco nové-
ho se naučit.                                                                 (MěK)

Pastelky či vodovky mají rády snad všechny děti. Ně-
které z nich tolik, že se přihlásily na kurz malování probí-
hající pod záštitou Městské knihovny Nýrsko. Vedení kur-
zu se ujala stejně jako kurzů pro dospělé Mgr. Jitka Cha-
loupková.

Celý školní rok každé úterý se děti scházely v sále 
knihovny. Vyzkoušely tužky, pastelky, voskovky, uhle, vo-
dovky i anilinky, také pro své výtvory potřebovaly nůžky, 
lepidla, štětce a dokonce i obyčejné brambory na tiskátka.

Každý z nich své obrazy maloval s velkou pečlivos-
tí a zaujetím, ovšem také s lehkostí a dětským nadšením.  
Vznikla spousta nádherných kreseb a uměleckých děl  
a byla by veliká škoda je neukázat. Myšlenka na uspořádá-
ní výstavy na sebe nenechala dlouho čekat. A stejně jako 
svou vernisáž měli dospělí, měly svou vernisáž také děti.

Dne 13. 6. v 16:00 hodin zaplnilo sál knihovny mno-
ho návštěvníků a milovníků umění. Po krátkém předsta-
vení všech malířů si všichni s údivem a ústy otevřenými 
překvapením mohli prohlížet nádherné a skvostné kresby 
dětí, kterým je v rozmezí od pěti do dvanácti let. Jsou pros-
tě úžasné, jsou skvělé a jsou to báječní malíři. I vy se o tom 
můžete přesvědčit až do 28. 8. Do této doby je výstava pří-
stupná v otevíracích hodinách knihovny.

Pokud se vám bude výstava líbit a rádi byste se přidali 
ke všem ostatním malířům, již nyní vám můžeme s rados-
tí přislíbit, že oba kurzy budou pokračovat i v příštím škol-
ním roce ve stejném termínu jako letos – to znamená kurz 
pro děti každé úterý od 17:00 hod. a kurz pro dospělé kaž-
dou středu od 18:30 hod.. Všichni jste srdečně vítáni.

Lenka Vyskočilová

Malí kreslíři na vernisáži.

Zdokonalit se v malování může každý.

Kurz zakončila výstava obrázků

Po prázdninách začíná „Malování pro radost“
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VÍTÁNÍ NOVÝCH OBČÁNKŮ (28. května)

Kristýna Brožová

Šimon Hůla

Jakub KotábEmma Ipserová

Hynek Kanický

Lukáš Dokulil

Matěj Votýpka

Jaroslav Mach                                            Foto 11 x Martina Korbelová



TOULKY REGIONEM

Veronika Kotíková

Max Kohout

Štěpán Dvořák

Loučimskou Madonu
chtěl zničit husita

O tajemství víry i o síle mezi nebem a zemí vyprá-
ví pověst o sošce Černé Panny Marie, která od nepamě-
ti stávala na oltáři loučimského kostela. Když se v listo-
padu v roce 1419 blížilo k Loučimi vojsko, které vypa-
lovalo vesnice a rabovalo v kostelech, rozhodli se zdej-
ší obyvatelé svoji sošku ukrýt v lesích. Vhodný úkryt 
našla selka Haladová v dutině mohutné lípy u studánky 
až na bavorské straně Šumavy. Později měl do vsi při-
jet známý husitský výtržník Ctibor Krčma, který se roz-
hodl sošku najít a zničit. Objevit tajný úkryt se mu na-
konec podařilo, sošku vyndal a hodil ji do studánky. Ta 
se ale záhy objevila znovu v dutině stromu. To se opako-
valo ještě třikrát. Husita tedy tasil meč a zaťal ho do ní.  
Z  rány vytryskla krev. Zděšený Krčma chtěl uprchnout, ale 
jeho kůň se vůbec nepohnul z místa. Padl tedy na kolena  
a prosil o smilování, poté se napravil. 

O zázraku se dozvěděli Bavoři a jeho místo nazvali  
„U svaté krve“. Vystavěli zde nejdříve kapli a později 
kostel s františkánským klášterem „U Svaté krve v No-
vých kostelích“ („Neukirchen beim heiligen Blut“). Lou-
čimští si nechali udělat novou Madonu, ale na starou ne-

lovině 14. století za Příchovských z Příchovic, věž pak 
až ve století 16. Podle pověsti však kostel postavili obři. 
Vnitřní vybavení pochází zejména z 18. století. V podlaze 
kostela jsou zapuštěny staré sešlapané náhrobky pohřbe-
ných šlechticů. Součástí kostela byla původně i kaple sv. 
Kateřiny, kde je dnes zákristie.                                            

Ing. Martin Kříž

Gotický kostel v Loučimi.

zanevřeli, chodí za 
zázračnou Madonou 
na pouť do Neukir-
chenu. 

Od roku 1990 
se také konají jed-
nou za dva roky, 
vždy v sobotu před 
svátkem sv. Marti-
na, pravidelná pout-
ní procesí z Neu-
kirchenu a okolí na 
mši do loučimského 
kostela. 

Gotický kos-
tel Narození Pan-
ny Marie je nejvý-
znamnější památ-
kou obce. Vznikl 
zřejmě v první po-
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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: 9:30 (9:00) – 12:00, 13:00 – 16:00 hod.

So - Ne: 10.00 – 13.00

V Muzeu Královského hvozdu
Do 20. 9. – Výstava „Stopy války“ – o průběhu a konci 
2. světové války v Nýrsku a okolí.

Areál pod sjezdovkou
11. 7. od 20:00 hod. – Rockotéka + PPP.
18. 7. od 14:00 hod. – Eternal hate festival.
25. 7.  od 15:00 hod. – Slavnosti piva Kolovanka, Gra-
fit, Sifon.
1. 8. od 8:00 hod. – Nagasaky cup – memoriál P. Zborní-
ka v malé kopané.
8.8. od 13:00 hod. – Čevít cup – turnaj v malé kopané 
smíšených družstev.

Sport a turistika 
11. 7. – Turistika s Pepou: Rozvodí – Zhůří –Vysoký hřbet 
– Skelná (Rovina). Trasa: 10 – 20 km. Odjezd vlakem  
v 8:20 hod. do Železné Rudy.
18. 7. – Turistika s Pepou: Rovina – Pustina – Malý Bor 
– Velký Bor – Velký Radkov- Rejštejn. Trasa: 10 km. Od-
jezd vlakem v 8:20 hod. do Železné Rudy.
1. 8. – Turistika s Pepou: Antýgl – Hamerský potok 
– Horská Kvilda – Jezerní Slať – Kvilda. Odjezd vlakem  
v 8:20 hod. do Železné Rudy.
16. 8. – Turistika s Pepou: Zwieselerwaldhaus – Grosser 
Falkenstein. Trasa: 10 km, náročné. Odjezd auty od KD  
v 8:00 hod. 
15. 8. – Kámen Kap – 3. roč. fotbalového turnaje – hraje 
se na hřišti s umělým povrchem v ZŠ Školní.

Cyklovýlety
12. 7.  v 9:00 hod. – od autobusového nádraží – pojede-
me na Andělíček u Sušice. Trasa: Nýrsko  – Čachrov – Ve-
lhartice  – Odolenov – Sušice – Běšiny – Strážov – Nýr-
sko, okolo 80 km, po asfaltových (40 %), lesních a pol-
ních cestách vhodných pro treková a horská kola. Trasa 
je pro aktivní cykloturisty. Po domluvě je možné připo-
jit se na trase.
25. 7.  v 9:00 hod. – od autobusového nádraží – pojede-
me na Falkenstein (1315 m n.m) (D). Trasa: Nýrsko – Že-
lezná Ruda – Zwieslerwaldhaus– Falkenstein – Ferdinan-
dovo údolí – Železná Ruda – Nýrsko, okolo 65 km, více 
po asfaltových cestách a německých lesních cestách, vel-

ké převýšení. Trasa je vhodná pro horská, nebo treková 
kola, vhodné pro aktivní cykloturisty. Doporučuji svačinu 
sebou na celý den, cestovní pojištění do zahraničí a určitě 
doklad totožnosti. Po domluvě je možné připojit (odpojit) 
se v Železné Rudě.
8. 8. – Lom u Buršic, Krutěnice.
22. 8. – Velký Javor.

Lesní divadlo
5. 7. – Divadlo Nýrsko – Lékařem proti své vůli.
19. 7.  – Divadlo Dešenice – Ferda Mravenec.
2. 8. – Divadlo Sušice – Limonádový Joe.
14. – 15. 8. – Šermíři „Romantika“ Plzeň.
22. 8. – Divadlo Nýrsko – Lékařem proti své vůli.
Začátek akcí LD upřesňuje později.

Bystřice nad Úhlavou
18. 7. – Rockový večer.
8. 8. – Ukradený vjecy – rockový koncert.
22. 8. – Extra band  – rockový koncert. 

Milence
18. – 19. 7. – Lakrosový minifieldový turnaj na hřišti pro 
malou kopanou v Milencích. Více: www.lcwb.webnode.cz.
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Informační centrum nabízí
- informace o městě Nýrsku a mikroregionu Úhlava

- přehledy kulturních, společenských a sportovních akcí
- tipy na výlety (pěší turistika), cykloturistika

- informace o ubytování, stravování
- informace o autobusovém a vlakovém spojení
- prodej turistických průvodců, map a pohlednic

- prodej suvenýrů, upomínkových předmětů.
- prodej turistických známek No. 886 Nýrsko

- prodej keramických píšťalek
- internet, wifi připojení 

- plakátovací služby


