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Úvodní slovo

V pondělí 7. září se uskutečnilo slavnostní otevření rodinného centra „Klubík“ v bočním přístavku Základní školy v Nýrsku ve Školní ulici. Více najdete na straně 10.

Město připravuje
rekonstrukci koupaliště
S kritikou technického stavu koupaliště se setkáváme poměrně často a dlouhodobě. Posledních několik let město provozovalo toto zařízení na hranici jeho technických možností a za hranicí bezpečnosti provozu. V loňském roce jsme zahájili
technické přípravy na jeho přestavbu, a tak letošní rok byl poslední, kdy bylo koupaliště provozováno v tomto technickém stavu.
Naším původním záměrem bylo vybudování koupaliště s biotopem (samočisticí schopností). Za tímto účelem byla také zpracována studie. V návaznosti na ní,
na prostorové možnosti plochy celého zařízení a na zkušenosti některých provozovatelů jsme v letošním roce přehodnotili náš prvotní záměr a v následujících letech budeme realizovat koupaliště s klasickou úpravou vody (tj. písková filtrace
a chemická úprava vody).
Rekonstrukce koupaliště bude probíhat od jara 2016 do začátku sezony 2017,
a to z důvodu nutného dodržení všech technologických podmínek rekonstrukce.
Stávající velký bazén bude opraven a dojde ke snížení jeho hloubky. S ohledem na
platnou legislativu a následnou bezpečnost návštěvníků koupaliště bude hloubka
velkého bazénu maximálně 1,6 m. Oba dětské bazény budou přebudovány. Přibydou i drobné vodní atrakce.
Pokračování na straně 3

Vážení čtenáři,
krajina se nám krásně začíná
vybarvovat a pozvolna přicházející podzim nám zatím ukazuje svoji přívětivou tvář. Tak musíme jen
doufat, že mu to ještě nějaký čas
vydrží.
V říjnovém čísle najdete několik
článků o zajímavých novinkách,
například se dozvíte o novém využití objektu někdejšího informačního centra či o otevření rodinného centra „Klubík“. Ty z Vás, kteří jsou výtvarně nadaní, možná
zaujme soutěž o logo města. Její
podmínky najdete na straně 5. Na
závěr pak přinášíme tradiční přehled všech akcí ve městě od října
až do konce roku.
Přejeme Vám příjemné čtení.
Vaše redakce
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INFORMACE
Z RADNICE
Město se jako opatrovník
stará o nesvéprávné osoby
Jednou z činností Odboru sociálního a zdravotního
Městského úřadu Nýrsko je i výkon funkce opatrovníka. Na základě rozhodnutí soudu se město v mnoha případech stává veřejným opatrovníkem osob omezených ve
svéprávnosti, starosta města pak výkonem této funkce pověří pracovníky odboru. K tomuto kroku přistupuje soud
v případě, že tuto funkci nechce vykonávat nikdo z příbuzných a blízkých nebo v případě, že z okruhu příbuzných
a známých nebyla zjištěna vhodná osoba, která by takovouto funkci mohla vykonávat.
V současné době zastupují pracovnice odboru 60 opatrovanců omezených ve svéprávnosti, žijících v Domově
pro osoby se zdravotním postižením v Bystřici nad Úhlavou, a také osobu žijící samostatně v Nýrsku. Povinnosti opatrovníka jsou stanoveny občanským zákoníkem
a jejich rozsah je značný. Ve všech jednáních opatrovance zastupuje osobně s ohledem na ochranu jeho práv, je
povinen udržovat s ním kontakt, znát jeho zdravotní stav
a v neposlední řadě spravuje i jeho majetek v běžném rozsahu. Zásadnější opatření může opatrovník činit pouze se
souhlasem soudu. Každoročně musí předkládat vyúčtování správy majetku opatrovance. Veškeré tyto kroky by
nebylo možno zvládnout u opatrovanců žijících v DOZP
v Bystřici nad Úhlavou bez velmi dobré spolupráce s pracovnicemi domova.
Při péči o osobu žijící samostatně se jedná mimo výše
uvedené i o zajištění nákupů, úklidu a osobní hygieny prostřednictvím pečovatelské služby. Mezi další patří např.
jednáni na úřadech i doprovod k lékaři, zajišťování léků
a jejich správné dávkování atd.
(MěÚ)

Po úspěšném zakončení akce
dorazila na účet dotace
V červnu letošního roku byla dokončena dotační akce
„Novostavba místní komunikace u hydroglobu a rekonstrukce Thámovy ulice“, která umožní mimo jiné další
individuální bytovou výstavbu v této lokalitě.
Po celou dobu výstavby financovalo město akci z vlastních zdrojů do vyplacení dotace. Rozhodujícím momentem pro vyplacení dotace byl výsledek kontroly provedené
poskytovatelem dotace po zakončení akce. V tomto případě byla provedena kontrola Regionální radou regionu soudržnosti Jihozápad. Kontrola proběhla od 3. 8. do 26. 8. ve
dvou částech. Administrativní kontrola se zaměřila na úpl-
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nost a správnost předložených dokumentů, fyzická kontrola se zaměřila na shodu stavu deklarovaného v žádosti
o dotaci se stavem skutečným. Kontrolou nebyly zjištěny
žádné nedostatky, došlo pouze k přesunu některých výdajů z uznatelných mezi výdaje neuznatelné. Na základě závěrů kontroly byla přiznána a na účet města zaslána dotace ve výši 5 mil. 842 tis. Kč. Celá akce byla realizována za
7 mil. 633 tis. Kč (uznatelné i neuznatelné náklady). Díky
přiznané dotaci v uvedené výši došlo k významnému snížení dluhového zatížení města.
(MěÚ)

Na konci října bude Klatovská ulice kompletně zrekonstruována.

Poslední část Klatovské ulice
se dočkala rekonstrukce
V současné době probíhá oprava poslední části Klatovské ulice v úseku od Nádražní ulice až k průmyslovému areálu. Mimo rozpočet města překládá ČEZ elektrická
vedení ze sloupů do země. Následovat bude vybudování
nové komunikace (3 021 900,- Kč), jednostranného chodníku navazujícího i na smíšenou stezku Nýrsko – Bystřice nad Úhlavou (471 220,- Kč) a veřejného osvětlení
(131 200,- Kč). Na základě nejvýhodnější nabídky (ze tří
uchazečů) celou akci zajišťují Lesní stavby, s.r.o., Nýrsko,
s termínem dokončení do konce října 2015.
(MěÚ)

Město připravuje...
Pokračování ze strany 1

Knihovna spustila
webový systém Tritius
Od 1. května 2015 došlo k velké změně v oblasti katalogizačních pravidel a katalogizačního formátu. Jednoduše řečeno změnila se pravidla, podle kterých knihovníci zapisují knihy, periodika a další nosiče a zdroje informací do automatizovaných knihovních systémů, aby
byly dostupné pro půjčování a abyste je pak Vy čtenáři
mohli vyhledávat v elektronickém katalogu. V Městské
knihovně Nýrsko jsme proto museli zprovoznit nový automatizovaný systém podporující formát MARC 21, který nese název Tritius.
Tritius je webová aplikace, kterou je možné provozovat na různých zařízeních a funguje na běžných operačních systémech – potřebujeme znát pouze webovou
adresu. Není tedy nutná instalace na počítači. Pro nás knihovníky je jednodušší na obsluhu, má přístupnější a přehlednější ovládací prvky a pokročilé funkce. Výpůjční
protokol nabízí např. odesílání upomínek, oznámenek rezervací a seznamu vypůjčených dokumentů e-mailem.
Co přináší Vám čtenářům? Především je to nový webový katalog, který je uživatelsky příjemnější, umožňuje
rychlé a kvalitní hledání. Výsledky řadí dle významnosti či důležitosti vzhledem k zadanému dotazu a zobrazuje je pomocí tabulky nebo seznamu. Nabízí široké možnosti nastavení vyhledávání. Další klíčovou vlastností je
správa uživatelského konta (rezervace, historie výpůjček
a jejich prodlužování, export vybraných dat…), tvorba uživatelského obsahu a sdílení na sociálních sítích,
možnost vkládání recenzí, hodnocení pomocí hvězdiček
a další. Webový katalog je dostupný z www.knihovnanyrsko.cz.
Vzhledem k tomu, že jsme Tritius zavedli v srpnu,
objevují se ještě chyby a nedokonalosti, které je nutné
opravit a nastavit během provozu. Tímto se uživatelům
knihovny omlouváme za problémy způsobené přechodem na nový systém. Děkujeme za trpělivost a pochopení.
Jarmila Poupová, MěK Nýrsko

Rekonstrukcí projde i technická budova, budova s WC
a šatnami. V neposlední řadě počítáme i s rekonstrukcí objektu starého kiosku. K vyžití návštěvníků zařízení jistě
přispěje i nové dětské hřiště. V rámci rekonstrukce uvažujeme o změně vstupu, který bude orientován k řece (směrem od lávky u tenisových kurtů). Pro parkování budou
využívány travnaté plochy od lávky k jezu a parkovací
místa v Tylově ulici.
V těchto dnech proběhlo výběrové řízení na projektanta celé stavby. Předpokládaný termín dokončení projektové dokumentace a správních řízení je duben příštího roku.
Předpokládaný finanční náklad na rekonstrukci je cca
20 mil. Kč.
Ing. Miloslav Rubáš, starosta města

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
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Z NÝRSKÉHO MUZEA
Bohatí chudí
Tak se tam nahoře nad knihovnou schází každý první
čtvrtek v měsíci v 18:00 hod. parta nadšenců. (Mimochodem, jestli chcete, můžete přijít také.) Zajímá je historie
města a okolí, někdy se v těch jménech, letopočtech, domech a informacích člověk trochu ztrácí, ale naštěstí nejsme velkoměsto, takže se ten dům nakonec podaří najít,
nebo se podaří vyfotit louka, kde se něco odehrálo, nebo
tam dříve stávalo něco zajímavého.
A jinak? Jinak je s tím docela dost starostí. Naše muzeum, už brzy budeme „zapsaný spolek“, se potýká především s odborností, protože jsme se sešli jako skupina nadšenců, která sice leccos ví, ale také často naráží na skutečnosti náročné na odbornost, a tak nezbývá než se vzdělávat, nebo budovat okruh přátel – odborníků, kteří na zavolání poradí či pomohou. I při obyčejné instalaci výstavy je tolik neznámých, že někdy míváme strach, jak to vůbec dopadne. A do toho se přidává starost o finance, protože nechceme být spolkem, který bude odvádět očekávaný
standard, když je kolem něj tolik neočekávaného.

Objevený materiál, který se týká Městského muzea v Benešově.
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Snažíme se, abychom v nejbližších dnech vydali sborník z konference k Hansi Multererovi, kterého jsme si připomínali v minulém roce, do konce roku chceme vydat román o Josefu Blauovi od Marie Majtánové „Piruety na ostří nože“ a pracujeme na překladu historické práce Josefa
Blaua „Česká bojiště“, která dosud nebyla do češtiny přeložena a proto ji celá řada milovníků historie s radostí přivítá. Do toho vám zavolá ten, že tamhle je cosi zajímavého, tamten zase, že přijede zítra, právě v termínu, kdy jste
chtěli udělat také něco pro sebe nebo rodinu. Korunou všeho je, že se někdo naivně podiví nad tím, že to všichni děláme zadarmo.
Přesto myslím, že toho muzejničení žádný z nás nenechá. Je to totiž lepší náplň volného času, než se užírat nad
tím, že sousedovi vyrostly větší ředkvičky. Dostaneme při
té práci do ruky fotografie, které nikdo devadesát let neviděl, těšíme se, že uděláme sondu tam, kde v Nýrsku stávala sirkárna, která vyhořela, zkusíme zrekonstruovat několik sto let starých hliníkových zátek od piva, nebo povezeme do Benešova zakládací dokumenty tamního muzea
z počátku dvacátého století, které se podařilo objevit u nás
v Nýrsku.
Není to bohatství?
Karel Velkoborský, Muzeum Královského hvozdu

Johan z Blat
Už zase seděl dobré dvě hodiny na skalce nad vesnicí. Bylo mu na tom místě dobře. Myšlenky se mu tu vždycky trochu uspořádaly, srdce přestalo tak vyplašeně tlouct.
Bylo lepší se uklidit z chalupy, když se táta vrátil z hospody. Dokud neusnul, všichni museli poslouchat jeho rady
do života. Nejvíc ovšem Johan, protože ve třinácti letech
už všichni někde mají práci, nebo jsou alespoň ve službě
u souseda. Jenže jeho v Blatech nikdo nechtěl. Hubeňour
od Stuiberů. Tak mu říkali. Už od školy. Může se převlékat za bičem!
Probudil ho hluk na cestě od východu. Bylo mu zima
a byl celý ztuhlý, zadnici otlačenou od kamene, na kterém
seděl. Věděl, co ten hluk znamená. Barabové od jihu táhnou na stavbu železné dráhy. Chodí tudy čas od času už
přes rok. Někdy tam, někdy zpátky. Někdy o holi, někdy
opilí, otrhaní. To většinou když jdou zpátky.
Johan vstal, jakoby mu někdo podal ruku. I potmě dokázal chodit lesem pod skalkou. Znal tam od svého vysedávání každý kámen. Vzal to přes louky pod vesnici a zastavil se v hlubokém stínu stromu u cesty. Hlasy a šoupání bot se blížilo. Pak kolem něj přecházelo pět urostlých
chlapů. Johan chvilku počkal, a pak, jakoby jej někdo pozval, vydal se dvacet kroků za nimi stejnou cestou.
„Stůj. Kdo jsi!“ Na kraji sousedního lesa jej pět chlapů obstoupilo v jediné vteřině. I když sami dělali hluk, poznali, že za nimi někdo jde. Tohle dítě ale nečekali. Neřekl
jim, že je z Blat, aby ho neodvedli zpátky. Co s ním, když
takhle žmundrá aby ho vzali s sebou. Konečně, může jim
prát nebo chodit pro vodu.

Za svítání byli u stavby mostu nad Grünem a rovnou
do práce. Základy mostu a náspu se už rýsovaly. Pro vodu
bylo daleko! Čůrek, kterému hodnou chvíli trvalo, než naplní konve. Ale na to se čekat nemůže! Postaví se tam konve prázdné, ať se naplní, než se podaří odnést ty plné.
Nohy má Johan od kolen otlučené a zlité, než se naučil
konve nosit.
Zpočátku se na tu „pradlenu“ chodili dívat i chlapi
z okolí. Někdy mohl dělat i lehčí práci. Sem tam sbíral
houby nebo borůvky. Za půl roku už není hubeňour, ale
kluk samá šlacha. O kousek výš se na stavbě sesunul uvolněný balvan na kopáče. Nebylo mu pomoci. Balvan odklízel pár koní a měl s ním co dělat. Místo nebožtíka dostal
krumpáč Johan.
S nastávající nocí se ozývá z cesty hluk. Houf chlapů se v šeru spočítat nedá. Ve vesnici se jeden odpojí. Až
půjdou za čtyři dny zpátky, tak tu na ně bude čekat. Pár
houknutí zaznělo jako pozdrav na rozloučenou.
Karel Velkoborský

Farmářská přehlídka
sklidila úspěch
V sobotu 12. září pořádalo Ministerstvo zemědělstvína ČR na Ekofarmě Šumava ve Staré Lhotě u Nýrska akci
s názvem „Poznej svého farmáře“. Zúčastnila jsem se
jí se svojí 5letou dcerou a kamarádkou z Prahy. Musím
říci, že jsme návštěvy rozhodně nelitovaly a všem třem
se nám zde moc líbilo. Počasí přálo a z malebného údolí byl fantastický pohled na Šumavu. Podzim hrál všemi
barvami a scenérie s hovězím dobytkem, koňmi a drobným domácím zvířectvem prozářená sluncem byla jak
z nejlepší reklamy nazvané „Neváhejte a přijeďte k nám
na Šumavu!“ Milá hostitelka Stáňa Lehocká i s celou rodinou vítala každého širokým úsměvem. Za ní se linula neodolatelná vůně domácího gulášku, který jsem ochutnala a nelitovala! Od každého stánku jsem nakoupila vzorky
toho nejlepšího – pečený čaj, domácí marmeládu „Jahodová vášeň“, kvalitní zeleninu a ovoce jako z obrázků, domácí párečky, tlačenku k zulíbání, výtečné pivečko z malého Bezděkovského pivovaru..., no prostě všichni si přišli na své!
Zatímco my dospělí jsme degustovali, popíjeli a utráceli, tak děti se poprvé v životě podívaly, jak se stříhají ovce a bylo pro ně připravené i divadlo „O žabákovi“.
Malí návštěvníci byli také skvěle zabaveni dětskými soutěžemi a tvořivými dílničkami a ještě je čekala třešinka
na dortu – hostitelské svezení na krásném koníčkovi! Za
to hostitelce ještě jednou děkujeme! Živá hudba zvesela podmalovala už tak příjemnou atmosféru a myslím, že
hostitelé mohli být s akcí spokojeni. Věřím, že výsledek
potěšil i Ministerstvo zemědělství ČR. Účast byla hojná
a nikde ani mráčku – ani na obloze, ani na tvářích přítomných.
Václava Knězová, DiS

Město Nýrsko vyhlašuje
soutěž o logo města!
Pravidla soutěže:
1. Do soutěže se mohou přihlásit jednotlivci i skupiny, účast není omezena věkem.
2. Návrh loga musí být zpracován barevně a čitelně.
Nejmenší velikost loga při použití bude 2 cm na výšku. I v této velikosti musí být logo přehledné a čitelné.
3. Grafické znázornění loga musí obsahovat slovo
„Nýrsko“.
4. Návrh je možné odevzdat v elektronické podobě
ve formátu JPG na e-mail: shladikova@mestonyrsko.
cz nebo v tištěné podobě ve velikosti minimálně A4 do
IC Nýrsko, Náměstí 123, 340 22 Nýrsko.
5. Uzávěrka soutěže je 30. 12. 2015.
Všechna přijatá loga budou poté vystavena v Městské knihovně Nýrsko. Z došlých návrhů vybere zastupitelstvo města Nýrska jedno, které pak bude veřejně
užíváno pro propagaci města Nýrska.
Autor či autoři vítězného loga získají 10 000,- Kč.
Bc. Soňa Hladíková

Oblíbený dráček Mráček
zavítal do Nýrska
Bylo, nebylo… Jedno krásné pozdní odpoledne zavítal do naší knihovny malý dráček Mráček, kterého doprovodil jeho kamarád a ochránce Míša. Mráček vypadal jako
malá ještěrka, nebýt dvou hlaviček a plamínků šlehajících
z tlamiček.
Děti, které k nám do knihovny zavítaly, si poslechly pohádkový příběh o tom, jak se Mráček dostal do světa lidí
a jaká další dobrodružství zde zažil. Aby mu v našem světě nebylo smutno, děti dráčkovi vytvořily kamarády z dračí říše. S největším úsilím malovaly, stříhaly, lepily a na
konec všem drakům vykreslily pastelem plameny šlehající z jejich tlam.
Celé pohádkové vyprávění bylo završeno návratem
dráčka Mráčka do pohádkové země.
Pondělním odpolednem nás provedla kniha „Dráček
Mráček“ od spisovatelky Daniely Krolupperové. Hlas postavičkám zapůjčila teta Wendy, které tímto moc děkujeme.
Děkujeme i všem dětičkám a rodičům, kteří strávili toto
krásné pohádkové odpoledne s námi v knihovně.
Milena Linhartová, MěK
Příspěvky do Nýrských novin zasílejte
na e-mail: nyrskenoviny@gmail.com

5

Z NÝRSKÝCH ŠKOL
Základní škola Nýrsko, Školní ulice

Interiér hlavní budovy má novou tvář
uCeloroční celoškolní projekt pro letošní školní rok
má název „Karel IV. = otec vlasti“ vzhledem k 700. výročí
narození tohoto významného panovníka v roce 2016. Jeho
osobnost může být příkladem každému z nás, ať už zmíníme např. jeho charisma, vzdělanost, smysl pro státotvornost a vlastenectví, umění komunikace, zájem o kulturu
a architekturu i vize do budoucna. Rádi bychom připomněli jeho život, činy i myšlenky více a jinak, než dovoluje čas v rámci vyučovacích předmětů vlastivěda a dějepis. V celé ČR je na rok 2016 naplánováno cca 150 akcí
k oslavám tohoto výročí a nikdo netuší, že mohou připočítat ještě naši školu, která si bude tohoto „Největšího Čecha“, pro kterého lidé hlasovali v anketě v roce 2005, připomínat v průběhu celého školního roku.
uSe zahájením školního roku jsme vstoupili do projektu financovaného z ESF, který jsme pro žáky motivačně nazvali „Čteme sami, čteme spolu, čtení baví naši školu“. Čtenářství jako takové není v poslední době pro žáky
tak atraktivní jako technické vymoženosti, jeho význam
pro rozvoj kulturního rozhledu, fantazie, kreativity, slovní zásoby a všeobecné informovanosti je však nezpochybnitelný. Chceme se proto pokusit zvýšit počet čtenářů
v naší škole zajímavými čtenářskými dílnami, kterých se
budou účastnit žáci 2. – 9. ročníku. Přínosem projektu je
i navýšení knižního fondu školní knihovny o 400 nových
a atraktivních knižních titulů. Rádi bychom do tohoto projektu zapojili i rodiče a prarodiče našich žáků, kteří mají
pozitivní vztah ke knihám a není jim lhostejné, že se čím
dál tím méně čte.
uNový školní rok jsme zahájili i výraznou změnou
„image“ interiéru hlavní budovy naší školy. Chceme žákům i návštěvníkům školy ukázat, že i pěkné a moderní
prostředí může mít vliv na formování osobnosti člověka.
Pokračujeme v barevných proměnách školy a možná „trošinku“ nerealisticky očekáváme, že od září 2015 budou
žáci chodit do naší školy ještě raději.

Prvňáčky přišli přivítat 1. září žáci deváté třídy.

u Radost nám udělali hned v prvních dnech naši prvňáčkové, protože se dobře aklimatizovali, velmi se snaží
a mají radost z pokroků a úspěchů, kterých každý den dosahují. Do všech aktivit se zapojují již jako opravdoví školáci a paní učitelka má radost, že se do školy těší. 1. září
je ve škole symbolicky přivítali deváťáci, kteří se s nimi
v duchu tradice naší školy potkají v průběhu školního roku
ještě při vánočním „stužkování“ a při „posledním zvonění“ v červnu, kdy na oplátku prvňáčkové deváťáky ze školy vyprovodí.

Účastníci zářijového cyklo-kurzu.

Barevné proměny školy.
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uV září jsme si z plánovacího kalendáře nového školního roku odškrtli první úspěšnou aktivitu, kterou byl cyklo-kurz pro žáky 6. – 9. ročníku. Proběhl bez problémů,
nekonal se ani defekt technický, ani zdravotní, dokonce
ani žádný jiný, např. související s chováním žáků. Naopak
– všichni se sportovně a dobře chovali (pochvala od pana
průvodce na Klenové), všichni plánovanou trasu zvládli,
všem se líbilo a všichni se v pořádku vrátili domů.
Mgr. Alena Linhartová

Základní škola a Mateřská škola Nýrsko, Komenského ul.

Jazykové znalosti prověří v Anglii
V letošním školním roce jsme stejně jako vloni otevřeli dvě první třídy. První školní den je přivítaly jejich třídní učitelky Mgr. Jindřiška Hvězdová a Mgr. Jindra Volmutová. Děti se na svůj slavnostní den velmi těšily a budou mít velikou výhodu v tom, že se budou vzdělávat
v méně početné třídě.
I v tomto roce budeme u dětí rozvíjet pohybové aktivity, a proto na 1. stupni pokračujeme se žáky v nepovinném předmětu se zaměřením na atletiku a na 2. stupni na
sportovní hry. Samozřejmě nezapomínáme ani na jazykovou vybavenost dětí, a proto se budeme snažit pokračovat ve výuce anglického jazyka v mateřských školách.
Vzhledem k dlouholeté tradici pokračujeme v dyslektické nápravě žáků se specifickými poruchami učení, kterou
vede Mgr. Jana Mašková.
Do konce kalendářního roku nás čeká realizace projektu z EU zaměřeného na jazykovou vybavenost dětí.
V rámci tohoto projektu vyjede v říjnu přibližně
15 dětí 1. stupně na zahraniční jazykový pobyt do Anglie. A nebudou se vzdělávat jenom děti, ale také učitelé, kteří již v září absolvovali čtrnáctidenní studijní pobyt

Výměna zábran za brankami na školním hřišti.

v Anglii. Součástí projektu je rovněž zaměření na český
jazyk formou tzv. čtenářských dílen neboli zlepšení čtenářské gramotnosti u dětí.
Na konci měsíce září došlo k přebroušení palubovky
ve sportovní hale. Bylo nově nalajnováno hřiště na florbal
a hřiště na basketbal. Rovněž proběhla první část rekonstrukce školního hřiště, když byly postaveny nové zábrany za brankami.
Mgr. Ivan Pavlík
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DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE

Nová galerie dá prostor malým výtvarníkům
„Jaro, léto, podzim, zima –
s keramikou vždycky prima!“
Tímto heslem se řídili všichni
účastníci letošního výtvarně-keramického tábora. Děti vytvořily krásné výrobky z hlíny a dalších materiálů. Léto skončilo a ve jménu hesla keramiků pokračuje další práce, tentokrát to bude podzimní tématika. Výrobků našich malých výtvarníků denně přibývá, rádi bychom se s Vámi podělili o radost z dětské práce. Proto bude od 7. 10. 2015
v Nýrsku otevřena první dětská galerie „U šikovných rukou“. Zveme občany města, kamarády, přátele, rodinné příslušníky i turisty na prohlídku výstavních prostor v budově
bývalého informačního centra. Otevřeno bude zatím vždy
ve středu od 15:00 – 17:00 hod.. V případě zájmu o prohlídku v jiné době kontaktujte DDM Nýrsko a po dohodě bude
na místo vyslán odpovědný pracovník. Vstupné je zdarma.
Malí keramici.

O práci s hlínou je zájem.

Zhlédnout můžete keramické výrobky, výrobky zájmového kroužku „Kreativ“ a „Pastelka“, prohlédnout si můžete nádherné plastikové modely z dílny kroužku „Plastikový modelář“. Dále se můžete obeznámit s trofejemi
mažoretkového kroužku „Ametyst“, který svoje úspěchy
bude také vystavovat.
A tak tedy novinka, od letošního října bude budovu bývalého informačního centra využívat Dům dětí a mládeže v Nýrsku. V přízemí bude dětská galerie „U šikovných
rukou“. První patro bude využívat klub „Ametyst“ ke své
pohybové činnosti a baletní průpravě. Zveme Vás všechny k návštěvě.
Bc. Pavlína Karlovská

Pozvánka na štrůdlové klání v Dobré Vodě
Spolek Šumavské cesty, z. s., zve všechny na „Šumavské štrůdlování“ – soutěž o NEJ! jablkový štrůdl. Pečete
ten nejvoňavější, nejchutnější, nejkrásnější, nejjablkovější,
nej... štrůdl podle starého rodinného receptu? Otevřete internet a zkoušíte ten první recept, na který narazíte? Právě
pro Vás a Vaše známé je připraven program na sobotní odpoledne 10. 10. 2015 v Domě sv. Vintíře v Dobré Vodě. Zároveň si připomeneme 970 let od úmrtí poustevníka Vintíře.
Přihlášky do Šumavského štrůdlování, vstupenky na
večerní koncert a další informace na telefonních číslech:
603 265 034 a 724 006 625, e-mailu: sumavske.cesty@centrum.cz, na webových stránkách: www.sumavskecesty.cz
a facebooku https://www.facebook.com/sumavskecesty.
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Program:
14:00 – 15:00 hod. – příjem štrůdlů (2 rukávy na délku
plechu),
15:00 – 16:00 hod. – hodnocení tříčlennou porotou,
16:00 – 19:00 hod. – improvizovaná kavárnička v Domě
sv. Vintíře s programem (možná přijde i samotný Vintíř)
a ochutnávkou soutěžních štrůdlů,
17:00 hod. – vyhlášení „Nejštrůdlu“, předání cen, výměna receptů během odpoledne možná vycházka k Vintířově kapličce pod Březník,
19:30 hod. – Koncert pro Dobrou Vodu – koncert Pavlíny
Jíšové v kostele sv. Vintíře (vstupné 150,- Kč).
Šumavské cesty, z.s.

Pepa zavedl turisty
i na Falkenstein
Klub českých turistů Nýrsko ve spolupráci s Městskou knihovnou a Informačním centrem Nýrsko připravili letos již pátý ročních tradičních letních turistických
výletů pod názvem „Turistika s Pepou“. Letos se těchto
výletů zúčastnilo celkem 90 turistů.
První výlet měl začínat na Rozvodí nad Javornou
a přes Zhůří a Vysoký hřbet bychom došli na Rovinu nad
Dobrou Vodou. Bohužel štěstí nám příliš nepřálo a díky
velkému zpoždění vlaku nám ujel autobus. Pepa však
jako zkušený turistický vůdce vymyslel náhradní trasu
okolo Železné Rudy. Vyšli jsme tedy na Debrník a přes
Pošťák a Grádl jsme se vrátili zpět.
Druhý výlet se obešel již bez problémů. Z Roviny nedaleko Hartmanic jsme přes Pustinu úspěšně doputovali
do Rejštejna, který byl v minulosti sídlem významných
českých sklářů. Po cestě jsme se kochali nádhernými výhledy.

Výstup na Falkenstein.

Poslední výlet byl nejnáročnější. Vyrazili jsme auty
do Německa a vydali se na 1310 metrů vysokou horu
Falkenstein. Výstup na vrchol je opravdu náročný, přesto ho zvládly i děti. Cestou jsme se zastavili u tisíc let
starého tisu. Po vedrech, která nás provázela předchozími výlety, nám nevadila ani zatažená obloha s deštěm.
I přes malé komplikace byl tento ročník letních výletů velice úspěšný.
		
Bc. Soňa Hladíková

Šestý ročník Nagasaky
cupu vyhrál tým „H&H“

S Pepou na Kvildě.

První srpnový den jsme vyrazili na Antýgl, přestože
předpověď hlásila velké horko, uprostřed šumavských
lesů bylo moc příjemně. Z Antýglu na Horskou Kvildu jsme šli kolem Hamerského potoka. Ve středověku
se zde rýžovalo zlato. Jako pozůstatky po rýžování se
zde zachovala sejpová pole podél potoka. Hamerský potok je nejvýše položené rýžoviště v Čechách. Dále jsme
pokračovali na Jezerní slať, nejstudenější místo v České republice. Z dřevěné rozhledny jsme se pokochali pohledem na rašeliniště, které zabírá plochu 120 ha a leží
v nadmořské výšce 1050 metrů. Celý výlet jsme pak zakončili v Kvildě.
Na neděli 9. srpna jsme naplánovali opět první trasu,
kterou nám překazilo zpoždění vlaku. Kvůli velkému vedru však nikdo nedorazil. Pepa to však nevzdal a na výlet
vyrazil i tak. Tentokrát vše klaplo a Pepa zvládl dvanáctikilometrovou trasu navzdory velkému horku bez problémů. Užil si krásné výhledy do údolí Křemelné a na Zhůří se zastavil u pomníku Americké armády.

Již šestým rokem se v sobotu 1. srpna konal „Nagasaky cup“ v Areálu pod sjezdovkou v Nýrsku. Jde o turnaj
v malé kopané věnovaný Petru Zborníkovi. Celá akce začala jako každý rok uctěním památky našeho kamaráda
minutou ticha.
Letošního ročníku se zúčastnilo celkem osm týmů, které se mezi sebou utkaly v základní části. Stejně jako v loňském ročníku byla většina zápasů odpískána pod taktovkou Václava Doležala, kterému tímto velmi děkujeme. Po
základní části jsme uspořádali dovednostní soutěž v kopu
na malý sud piva. Ten si v tomto roce právem odnesl Jára
Jiřík. Po odehrání čtvrtfinálových zápasů se v prvním semifinále utkaly týmy „Tady a teď“ a „Hokejky“. Po penaltách
s výsledkem 2:1 pro tým „Hokejky“ byl určen první finalista. Druhé semifinále proběhlo mezi týmy „Stará Garda Nýrsko“ a týmem „H&H“. I v tomto duelu rozhodovaly penalty
a stejným výsledkem postoupil do finále tým „H&H“. Následovaly zápasy o celkové umístění. Na osmé příčce skončil tým „Fans Bohemians“, sedmou pozici obsadil tým „Red
Dogs“. Vítěz loňského turnaje, tým „Vejce“, letos obsadil
páté místo. V boji o třetí místo porazili hráči „Staré Gardy“ tým „Tady a teď“ 2:0. Za celodenní přítomnosti dotěrných a přemnožených vos sportovní část turnaje skončila finálovým zápasem mezi „Hokejkami“ a týmem „H&H“. Výsledkem 3:1 se letošním vítězem „Nagasaky cupu“ stal tým
„H&H“.
Pokračování na straně 10
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Pokračování ze strany 9
Nejlepším střelcem byl vyhlášen Tadeáš Kohout
z týmu „H&H“. Miroslav Bastl ze stejného týmu byl oceněn jako nejlepší hráč turnaje. Odměněn byl i Jan Fait –
stal se nejlepším brankářem – chytal za tým „Tady a teď“.
Zvláštní cenu Fair Play za sportovní přiznání ve hře si vysloužil František Tůma z týmu „Fans Bohemians“.

Vítězný tým „H&H“.

Klubík ocení maminky
s malými dětmi
V pondělí 7. září se uskutečnilo slavnostní otevření rodinného centra „Klubík“ v bočním přístavku Základní školy v Nýrsku ve Školní ulici. Prostory si přišlo prohlédnout
hodně maminek s dětmi, ale i tatínků nebo babiček. Pro ně
bylo připraveno občerstvení a tombola s hezkými dárky od
milých sponzorů.
Rodinné centrum nabízí rozmanité využití volného času
pro maminky s dětmi od 4 měsíců až do 7 let. Centrum se
vlastně znovu otevřelo, protože tam „Klubík“ v posledním
roce již fungoval, jen pod jiným vedením.
Klubík založily 3 maminky na mateřské dovolené, které tam kroužky dětem nabízejí každodenně. Navštívit tak se
svými ratolestmi můžete hudební kroužky, taneční, pohybová cvičení nebo třeba výtvarnou výchovu. Nechybí ani
jednou týdně setkání maminek s dětmi. Děti se mohou vyřádit v herně a maminky u šálku kávy nebo čaje proberou
vše důležité.

Po ukončení fotbalové části následovalo příjemné vystoupení hudební skupiny „Relax“, skupiny „Total Overdouse“ a letošní ročník „Nagasaky cupu“ ukončila skupina „Grafit“.
Za pořadatele bych chtěl poděkovat všem zúčastněným
hráčům i návštěvníkům, poděkování patří všem sponzorům a již nyní se těšíme na příští ročník.
Petr Polomis

Aktivity v kroužku „Hudebníček“, který je určen pro menší děti.

Druhé místo patřilo „Hokejkám“.

Čas ale budeme trávit i venku. Aktuálně se chystá
v „Klubíku“ drakiáda nebo posezení v cukrárně „Oliver
Café“. Maminky se také mohou těšit na přednášky na různá
témata ohledně rodičovství.
Můžete nás kontaktovat na Facebooku, kde jsme pod
jménem „Klubík Nýrsko – oficiální“, na e-mailu:
klubik.nyrsko@gmail.com nebo mob.: 736 773 162.
Přijďte se podívat. Těšíme se na vás!
Iva Nováková

V boji o třetí místo porazili hráči „Staré Gardy“ tým „Tady a teď“ 2:0.

Aktuální rozvrh kroužků rodinného centra „Klubík“.
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Pro cyklisty je důležité setkávání
V tomto rozhovoru bych vám chtěla představit člověka, kterého mnozí z vás jistě znají. Pan František Bechyně
totiž plánuje a celkově organizuje cyklovýlety po nejbližším okolí Nýrska a po Šumavě. Jeho naplánované akce
můžete najít na www.posumave.cz a jsou i součástí Nýrského čtvrtletníku kulturních a sportovních akcí.
Pane Bechyně, jak dlouho už s partou cyklistů jezdíte?
„Začínal jsem sám, potom jsme jezdili dva až tři. Parta
v této sestavě jezdí dohromady asi tak sedm až osm let.“
Jak byste zhodnotil tuto letošní, právě uplynulou sezonu?
„Pro mě bylo extrémní horko docela šílené, ale nikdo
z nás to kvůli počasí nevzdával. Jinak to byla normální
a pohodová sezona. Lidi jsou však čím dál lepší a rychlejší a s tím mám problém, protože ti normální už s námi ani
nemůžou jet. To mě moc trápí a chtěl bych to na příští sezonu vyřešit, ale zatím ještě nevím jak. Předloni jsem dělal výlety 50 + , kdy jsem chtěl, aby chodili lidé nad padesát. Trasy jsem kvůli tomu přizpůsoboval do 60 km, ale
přišli tak tři až čtyři a navíc nikdo z Nýrska. Je taky zajímavé, že přichází více holek než kluků. A ty holky jsou
výborný.“
A o jaké věkové kategorii u žen to mluvíme?
„Jsou tak kolem těch 40 let. Já jsem tam druhý nejstarší a nejmladšímu je 13 let. Ani jeho táta už mu nestíhá, ale
je pravda, že závodí.“
Takže říkáte, že ženy u Vás v partě mají převahu?
„Ano, když se podíváte třeba směrem na Železnorudsko, tak potkáváte ženy na kole většinou ve dvojici, ale
chlapi většinou jezdí sami. Ženy však potřebují tvořit kolektiv a popovídat si.“
To bych s Vámi souhlasila. Letos v létě navštívil naše
infocentrum úplně osamělý cykloturista ze Španělska
a k mému úžasu (asi protože jsem žena) mi popisoval
jak u nás v České republice stráví letos tři týdny, kdy
projíždí celé západní a jižní Čechy. A druhý úplně osamělý cyklista, který se u nás v infocentru zastavil, byl
Čechoaustralan, který prý takhle tráví dovolenou ze
všeho nejraději. Inu muži…
„Přesně tak. Vezměte to tak, že se Vám velice špatně
shání parťák. Protože jet sám je jednoduší. Já jsem třeba
takový, že přijedu někam na křižovatku a řeknu si: „hele,
támhleta cesta, kampak asi vede?“ A vydám se po ní. A po
2 km zjistím, že ta cesta končí a já se musím vrátit.
A tohle se úplně každému taky nelíbí. Když si jedu
projet trasu, kterou plánuji i pro ostatní, tak hledám místa, kudy by se to dalo zkrátit, udělat hezčí, kde je něco dalšího k vidění. Že zabočuji vlevo, vpravo, no a ne vždy to
úplně vyjde, je právě na tom to pěkné. Ne všechny to však
samozřejmě baví.“

Tak zase je to hezké, že člověk takovým menším blouděním objeví náhodně něco úplně nového?
„Přesně tak.“
Nestalo se při letošních extrémně teplých teplotách, že
by někdo zkolaboval?
„Naštěstí ne. Ale je pravda, že jsem se snažil, aby trasy
vedly kolem míst, kde byla nějaká příležitost na koupání.“
A nemuseli jste ze stejných důvodů přerušovat trasu
více než je obvyklé?
„Taky, samozřejmě. Jindy se zastavíme během výletu
jednou na občerstvení a teď jsme v nějaké hospůdce stavěli i 3x i 4x. Pivo se nesmí, ale stejně chlapi říkají, že
po pivě se příliš jet nedá, protože jsou po něm moc těžké
nohy. Takže si ho většinou dáme až po skončení, když dojedeme a máme čas si posedět a popovídat.“
Dá se tedy říci, že vlastně nejdůležitějším momentem
Vašich cyklovýletů je setkávání lidí. Je to tak?
„Přesně tak. Jinak by člověk mohl jezdit vlastně sám.
A proto máme už takovou tradici, že se pokaždé končí
v nýrském kempu. Zde máme možnost spolu všichni posedět.“
Rozmáhá se cykloturistika v Čechách? Letos jsem překvapivě potkala během léta, zvláště v centrální Šumavě okolo Horské Kvildy, obrovské množství cyklistů –
i celé rodiny s malými dětmi…
„Ano, určitě. Ten boom je veliký. Lidi to chytlo, protože je to dobrý způsob jak strávit dovolenou. Na kole ujedete mnohem větší vzdálenost než ujdete pěšky a stihnete
toho vidět mnohem víc.“
A jak je to v sousedním Německu?
„Myslím, že tam ten boom byl už přece jen o pár roků
dřív. Viděl jsem tam u seniorů hodně elektrokola. Určitě je
to pro ně bezvadný, protože když už tak neslouží fyzická
síla a je stále chuť, tak ty elektrokola jsou perfektní.“
„Ještě bych se rád zmínil o svých webových stránkách, kde je možné vidět všechny naplánované trasy – výlety. Pro mě je dobré, když potkám někoho a on mi řekne, že podle toho mého plánu si udělal hezký cyklovýlet.
Tak to mě opravdu potěší. Protože ne vždy s námi každý
může jet, ale takto si snadno naplánuje výlet sám. A to je
i důvod, proč výlety zveřejňuji na svých www stránkách,
www stránkách informačního centra a v Nýrském čtvrtletníku kulturních a sportovních akcí. Jde mi o to, aby byly
naplánované trasy dosažitelné opravdu pro každého.“
Děkuji za rozhovor.

Václava Knězová, DiS
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Plzeňské oslavy budou
pro celou rodinu
Plzeň oslaví 97. výročí
založení samostatného československého státu. Stalo se již tradicí, že 28. října jsou otevřeny brány turistických cílů a kulturních institucí za symbolických 28 korun, nebo zdarma. Prohlídkou zajímavých i běžně nepřístupných míst s pestrým kulturním programem určeným pro celou rodinu mohou návštěvníci strávit příjemný den a společně oslavit tento národní svátek.
Stejně jako v předchozích letech proběhne v 17:00 hod.
slavnostní shromáždění u památníku T. G. Masaryka, oblíbený Průvod světel v 18:00 hod. a na závěr v 18:30 hod.
se nad náměstím Republiky rozzáří ohňostroj.
Celodenní program zahrnuje:
- prohlídky Měšťanské besedy, plzeňské radnice, Loosových interiérů,
- prohlídky vybraných turistických cílů, kulturních a jiných institucí za 28 Kč, nebo zdarma,
- prohlídky nově zrekonstruované nádražní budovy Jižní
Předměstí – kulturní scéna Moving Station,
- jízdy historickým autobusem ŠKODA 706 RTO z r. 1964,
- koncert hudební skupiny A29 ze Žiliny připomene
5leté výročí partnerství mezi Plzní a Žilinou (16:00 hod.
DEPO2015),
- sousedské procházky v rámci projektu „Skryté město“ –
program přináší Plzeň 2015
DEPO2015 10:00 – 20:00 hod.
– program přináší Plzeň 2015
- komentované prohlídky prostoru DEPO2015 – seznámení s historií a proměnou objektu,
- gastronomická tržnice DEPO Street Food Market
s ochutnávkou pouličního občerstvení z celého světa,
ukázka Food Trucků – speciálně upravených vozidel pro
přípravu a prodej jídla,
- Makerspace – otevřená dílna s možností vyzkoušet si
práci s různými materiály,
- zajímavé výstavy – kovové objekty Čestmíra Sušky, přehlídka českého i světového designu Domus, Plzeňské rodinné fotoalbum, fotografická výstava české fotografky
Dity Pepe zachycující japonskou ženskou duši.
Více informací na: www.plzen.eu, www.visitplzen.eu,
www.kultura.plzen.eu.
Změna programu vyhrazena.
Plzeň 2015

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