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MĚSTO MÁ DŘEVĚNÝ BETLÉM
V rámci třetího ročníku Nýrského dřevosochání vytvořili sochaři během čtyř červencových dnů dřevěný betlém v životní velikosti. Ten bude každý rok doplňovat vánoční strom na náměstí po celou dobu adventního
času a Vánoc. Jako každý r ok i letos k nám zavítalo pět sochařů. V průběhu několika dní, kdy sochaři vytvářeli
svá díla, se na jejich práci přišlo podívat několik desítek zájemců. Celá akce byla zakončena sobotní vernisáží, za
účasti místostarostky Nýrska Soni Hladíkové, při níž přítomní diváci hodnotili vytvořené sochy pomocí připravených šišek . Protože všechny sochy získaly přibližně stejný počet, byl jako vítěz vybrán Martin Bořuta, který odvedl
nejvíce práce. Vytvořil sochu krále a dvě ovečky. Druhým místem byl odměněn Ladislav Sedláček, autor Ježíška a
Panny Marie. Sochu Josefa a hvězdu vyřezal Josef Florec, Miroslav Gross a Stanislav Cibulka jsou autory zbývajících dvou králů. Pro děti byl zároveň na sobotní odpoledne připravený program. Soutěžily ve skákání v pytlích, závodily, kdo přemístí více vody na lžíci do sklenice, na magnety lovily malé dřevěné rybky a za odměnu si každý
dopřál sladkosti z připraveného koše plného bonbónů. K pěknému počasí vyhrávala Kolovanka, pivo bylo studené
a klobásky voňavé. A komu nechutnalo pivo, ten mohl, v rámci tradičních Slavností vína, okoštovat víno u stánku
manželů Vyskočilových.
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AKTUÁLNĚ Z RADNICE

Město informuje:
PŘÍJEZD KE GARÁŽÍM

V

těchto dnech byla zahájena III. etapa
výstavby příjezdových cest ke garážím
v Chodské ulici. Př edpokladem pr o
pokračování ve výstavbě byla rekonstrukce Chodské ulice a to proto, že bylo zapotřebí
sladit výšky jednotlivých komunikací. Komunikace
bude v obdobném provedení jako dvě předcházející.
Součástí je i odvodnění komunikace včetně jednotlivých svodů na dešťovou vodu. Celkový náklad na
výstavbu činí 1, 9 mil. Kč vč. DPH. Dodavatelem
vzešlým z výběrového řízení je firma Lesní stavby
Nýrsko s. r. o.

N

V

sobotu 25. června zasáhly Neukirchen beim Heiligen Blut silné přívalové deště. Následná povodeň
pak napáchla obrovské škody na majetku obce i
jejích občanů. Zasaženo bylo sto domů, voda zničila i silnice. Neváhali jsme a pohromou stižené obci jsme
přispěli na pomoc finanční částkou, kterou jsme v hotovosti
dovezli. Hotovost předala starostovi obce Markusi Müllerovi
místostarostka našeho města Soňa Hladíková. Ten byl touto
pomocí velmi potěšen.

S

a komunikaci z Nýrska do Hodousic
bude nutná oprava a na náročnějších úsecích vytvoření živičného povrchu. Uvedená komunikace je hojně využívána cyklisty a chodci jako nejkratší cesta do Hodousic a zároveň i velkými dopravní prostředky jako traktory nebo kombajny a soupravami vyvážejícími dřevo z lesa. Velké dopravní prostředky neprojedou pod železničním viaduktem na
hlavní komunikaci, protože tady je omezení provozu pomocí dopravní značky zakazující vjezd
vozidel přes maximální výšku 3,6m. Stav uvedené komunikace odpovídá jejímu stáří a v poslední
době se na ní zároveň projevil provoz všeho uvedeného, ale i její využívání zemědělci hospodařícími na přilehlých pozemcích.

ŠKODY NA KOMUNIKACÍCH
PO PŘÍVALOVÝCH DEŠTÍCH

kutečné výsledky hospodaření za 1. pololetí
2016 jsou naplňovány dle plánovaného rozpočtu. Na str aně výdajů je odpovídající čer pání. Příjmová stránka má oproti loňskému
roku pozitivní vývoj na straně daňových příjmů, které
jsou oproti loňskému roku o více než 3 mil. Kč vyšší.
Pokud takový vývoj bude pokračovat, bude město ke
konci roku vykazovat vyšší než plánovaný přebytek,
který následně bude použit na rozsáhlé plánované investice v dalším období.

V

odpoledních hodinách 1.června došlo
k výraznému zasažení území města vydatnými
srážkami. V lokalitě Bystřice nad Úhlavou
došlo vlivem tekoucí vody k vytvoření erozních
rýh na komunikaci a odplavení asfaltového povrchu
místní komunikace sloužící jako př íjezd k rodinnému domu pana Altmana a zemědělské farmy pana Lehotského.
Rovněž došlo k naplavení materiálu z této cesty na hlavní
komunikaci (Nýrsko - Domažlice), o čemž jsme informovali
správce komunikace SÚS Klatovy pana ředitele ing. Velíška.
V další části obce byl narušen povrch místní komunikace
vedoucí ke třem rodinným domům (část u pana Calábka).
Následující den jsme požádali KÚ Plzeňského kraje o dotaci
na opravy dotčených komunikací. Po posouzení pracovníky
krajského úřadu postoupila naše žádost k posouzení zastupiteli Plzeňského kraje. Celková škoda je ve výši cca 1, 2 mil.
Kč. Město zahájí opravy obou dotčených komunikací v září
letošního roku. I v následujících dnech bylo celé území města a spádových obcí zasaženo prudkými lijáky. V obci Hodousice se začala kladně projevovat opatření, která byla učiněna v horní části obce a komunikaci vedoucí do Starého
Lázu. Tato komunikace byla opravena rovněž s pomocí Plzeňského kraje. Z celkových nákladů ve výši 538 tis. Kč
jsme obdrželi dotaci ve výši 200 tis. Kč. Další škody přívalové deště nenapáchaly i díky průběžnému čištění odtokových
struh a fungující kanalizaci.

CESTA V RÁMCI POZEMKOVÝCH
ÚPRAV

V

rámci pozemkových úprav, které proběhly
v minulých letech o katastru obce Hodousice, zahájil Pozemkový úřad prostřednictvím
pracoviště Klatovy výstavbu obslužné komunikace. J ejí tr ase vede z Hodousic na hranici katastru
s obcí Žížnětice. Projekt cesty vychází ze závěrů jednání
rozhodných vlastníků pozemků v katastru Hodousic. Po
vybudování cesty, jejíž financování zajišťuje Pozemkový
úřad, bude cesta bezplatně převedena do majetku města
Nýrska. Cesta by měla být vybudována do konce letošního roku. V dalších katastrech, ve kterých již pozemkové
úpravy proběhly, bude rovněž zahájeno zpracování projektové dokumentace.

3
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Město informuje:

B

yla dokončena výstavba
třech bytových jednotek
v budově technických služeb města Nýrska. Na výstavbu byly použity peníze převedené
z hospodářské činnosti města Nýrska
– část hospodářského výsledku. Celkové náklady na výstavbu činily 3,1
mil. Kč. Byty jsou určeny pro zaměstnance technických služeb z důvodu
ranního provozu v areálu TS.

NA PODZIM ZAČNE OBNOVA KAŠTANOVÉ ALEJE
V ULICI PRAPORČÍKA VEITLA

V

první etapě této revitalizace se začne s kácením
označených stromů, a to
směrem od splavu k České spořitelně. Po odstranění těchto
stromů budou na jejich místo okamžitě vysazeny nové. V pozdější
druhé etapě během jara 2017 bude
revitalizace aleje pokračovat ve zbývající části směrem k ulici Komenského. Po dokončení oprav regulace řeky
Povodím Vltavy Klatovy bude následovat poslední etapa kácení a vysazování stromů ve spodní části stromořadí. Stromy, které na místě zůstanou,
budou ošetřeny plzeňskou firmou
Gingko. Na nemocné stromy vypracoval znalecký posudek inženýr Jaroslav
Kolařík, jeden z nejlepších odborníků
u nás v České republice.

Nýrská sportoviště mají nového správce
V posledních letech se město mimo
jiné věnuje výstavbě nových a rekonstrukci stávajících sportovních
zařízení. Občanům i návštěvníkům
našeho města se tak otevírá široká
nabídka k aktivnímu trávení volného času. Aby naše spor toviště byla
dobře udržovaná, rozhodlo zastupitelstvo města, na návrh vedení města, o
zřízení nového provozního střediska
spadajícího pod Technické služby.
Toto středisko bude mít na starost
správu sportovních zařízení. V praxi
to bude znamenat nejen údržbu sportovišť, ale také péči o jejich využití a
propagaci nebo také přípravu a zajištění sportovních akcí. Od září letošního roku převzala správa sportovišť i
cvičení rodičů s dětmi a cvičení pro
ženy (dříve v SKP Okula Nýrsko).
V současné době se toto oddělení sta -

rá o provoz a údržbu kluziště, in-line dráhy a dětských hřišť, v příštím roce do
jeho správy přibydou další zařízení, např. sportovní hala a koupaliště. Sídlo
správy sportovišť najdete v budově na nýrském kluzišti. Informace ke sportovním zařízením a kontakty na správce naleznete na webových stránkách
www.sportoviste-nyrsko.cz
(Soňa Hladíková, místostarostka)
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Město informuje:
Připravují se slavnosti města Nýrska 2017
V příštím roce 2017 uplyne 690 let od první písemné zmínky o Nýrsku.
Ta se nachází v listině Jana Lucemburského z roku 1327 o prodeji hradu
Janovice nad Úhlavou Petrovi z Rožmberka a přidání výběru cla v Nýrsku. Rodáci města Nýrska uvádějí rok 1257, a tedy 760 let od založení. V
našem městě proto budou probíhat po celý příští rok 2017 oslavy těchto
dvou významných výročí. Kr omě př ipr avovaných besed, výstav, pr ezentací místních spolků a ostatního se vrcholem tohoto roku stanou tři festivalové
dny 23., 24. a 25. června. Slavnosti města Nýrska budou událostmi, které se
budou konat nejen na připomenutí si významných výročí, ale hlavně slavnostmi pro vás, občany města. Nebojte se proto zapojit a přijít za námi s vašimi
nápady, které můžou oslavy obohatit. V následujících číslech měsíčníku Nýrské noviny budou zveřejňovány další informace.

Na komunikaci Starý Láz - Hodousice
byla dokončena poslední etapa oprav.

Fotografie listiny ,ve které Jan Lucemburský, král český a polský a kníže
lucemburský, prodává Petrovi z Rožmberka hrad Janovice nad Úhlavou
s příslušenstvím a přidává výběr cla v Nýrsku.
Vydána v Praze 8. června 1327.

(red)

Město získalo dotaci na oslavu výročí
Program přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko nabízí možnost získání dotace na projekty s přeshraničním dopadem.
Po téměř dvouleté přestávce byl v červnu letošního roku program opět vyhlášen.
Oproti minulému období jsou nyní podmínky pro získání dotace poněkud přísnější. Při žádosti o dotaci je nutné mít vždy bavorského partnera, který musí
s projektem souhlasit a podepsat partnerskou dohodu. Žádost se podává vždy
v českém i německém jazyce. Podporu získá pouze projekt, ve kterém jsou zapojeni oba partneři, společně projekt připraví a realizují.

Parkoviště u čísla popisného 680 a 681
bylo dokončeno. Zároveň byly odstraněny nedodělky včetně odvodnění plochy. Zhotovitel Silnice Nepomuk.

Město Nýrsko podalo žádost o dotaci na slavnosti města, které se v příštím
roce budou konat u příležitosti výročí 690 let od založení. Z dvaceti třech
podaných žádostí získalo dotaci pouze šestnáct žadatelů. Byli jsme mezi
těmi úspěšnými. Komise, kter á žádosti hodnotí, př idělila našemu pr ojektu
83,3 bodů z 85 možných.

(Soňa Hladíková, místostarostka)
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Naše obec recyklací elektrospotřebičů výrazně ulevila
životnímu prostředí
Loni občané odevzdali k recyklaci
286 televizí, 82 monitorů a 3 351,10
kg drobného elektra. Snaha obyvatel obce recyklovat staré a nepoužívané elektrospotřebiče se již několik let
vyplácí. Naše obec obdržela certifikát
vypovídající nejen o přínosech třídění
televizí a počítačových monitorů, ale
také o velkém významu sběru drobných spotřebičů, jako jsou mobilní
telefony. Díky environmentálnímu
vyúčtování společnosti ASEKOL můžeme nyní přesně vyčíslit, o kolik
elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody jsme díky
recyklaci vysloužilého elektra ušetřili
ekosystém Země. Víme také, o jaké
množství jsme snížili produkci skleníkových plynů CO2 nebo nebezpečného odpadu. Informace vycházejí ze
studií neziskové společnosti ASEKOL, která s obcí dlouhodobě spolupracuje na recyklaci vytříděných elektrozařízení.

Pozitivní zprávou pro uživatele počítačů také je, že odevzdání 10 vysloužilých
monitorů ušetří spotřebu energie potřebnou pro chod notebooku po dobu necelých 5 let. Všichni ti, kteří tříděním takto zásadně přispívají k ochraně životního
prostředí, si zaslouží obrovský dík.
Studie LCA posuzuje systém zpětného odběru CRT televizorů, počítačových
monitorů a drobného elektrozařízení. Hodnotí jejich sběr, dopravu a zpracování
až do okamžiku finální recyklace jednotlivých frakcí vyřazených spotřebičů do
nového produktu. Pro každou frakci byly vyčísleny dopady na životní prostředí.
Výsledky studie jsou prezentovány jako spotřeba energie, surovin, emise do
ovzduší, vody a produkce odpadu. Konečná bilance vyzněla pro zpětný odběr
elektrozařízení jednoznačně pozitivně, a to ve všech aspektech.

Z Certifikátu environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že občané naší obce v loňském
roce vytřídili 286 televizí, 82 monitorů
a 3 351,10 kg drobných spotřebičů.
Tím jsme uspořili 137,83 MWh
elektřiny, 6 846,72 litrů ropy, 598,70
m3 vody a 5,15 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 30,14 tun CO2 ekv., a
produkci nebezpečných odpadů o
118,21 tun.Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní dopad na životní
prostředí. Když si uvědomíme, že
recyklace běžných 100 televizorů
uspoří spotřebu elektrické energie pro
domácnost až na 4 roky nebo ušetří
přibližně 400 litrů ropy potřebných až
k sedmi cestám do Chorvatska, jsou to
impozantní čísla.
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PŘEDSTAVUJEME

Zastupitel se představuje: Miloslava Heflerová
Věk: 61

2. Co máte naopak v Nýrsku nejraději ? Nejraději mám sportovní
vyžití, kterého je zde dostatek. Po
opravě koupaliště to bude úplné.

Povolání :

3. Jakou skupinu obyvatel města

účetní, nyní důchodkyně

vnímáte tak, že by se pro ni
z vašeho pohledu mělo nejvíce
udělat? Myslím si, že by se
všechny skupiny obyvatel měly
cítit v našem městě dobře. Jelikož
patřím ke starší generaci, byla
bych ráda, abychom zde měli dostatek obvodních lékařů.

Jméno a příjmení :
Miloslava Heflerová

Záliby: spor t, r uční pr áce, zahrada, chalupa
Motto : Př ej, bude ti př áno, dej,
bude ti dáno.
5 otázek pro Miloslavu Heflerovou :
1. Jaký problém města Nýrska
vnímáte Vy osobně jako nejpalčivější a můžete alespoň nastínit
případné řešení? V současné době chybí ve městě restaurační zařízení, ve kterém by se mohli návštěvníci města naobědvat, povečeřet.

5. Chtěla byste Nýrským občanům něco vzkázat? Chtěla
bych některé občany poprosit,
aby se více dívali kolem sebe a
vážili si toho, co se pro ně udělalo a dělá.

4. Jak vidíte město za deset let?
Za deset let si myslím, že bude
naše město ještě krásnější. Mohou
zde žít jak mladší i starší lidé.
Můžu všem naše město doporučit,
stojí to za to zde žít.
(red)

Jednotlivé odbory MěÚ radí, informují, upozorňují
V zářijovém čísle pro vás: Finanční odbor
Finanční odbor spravuje městský rozpočet a finanční fondy, zajišťuje financování města, jeho organizačních složek a jím zřízených příspěvkových organizací, kterými jsou: Technické služby města Nýrska, Základní a mateřská škola Nýrsko – Komenského ul., Základní škola – Školní ul. a Základní umělecká škola
Nýrsko.
Vede kompletní účetní evidenci, vykonává pokladní službu a daňovou agendu města. Finanční odbor je správcem
místních poplatků. Místní poplatky vybírá na základě obecně závazných vyhlášek města Nýrska č. 5/2010
(poplatek ze psů, poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt, poplatek za užívání veřejného prostranství)
a č. 4/2015 (místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů). Tento poplatek platí každá osoba trvale přihlášená v obvodu města Nýrska a cizinci,
kteří na území města Nýrska pobývají déle než 90 dní. V roce 2016 činí výše poplatku 535,-- Kč na osobu.
Změny týkající se místních poplatků jsou občanům oznamovány prostřednictvím webových stránek města Nýrska
a uveřejněním v Nýrských novinách.
Odbor organizačně a administrativně zajišťuje činnost finančního výboru. Provádí vyúčtování dotací, vede evidenci majetku a jeho pojištění včetně vyřizování pojistných událostí, dále evidenci pohledávek a jejich vymáhání.
Na finanční odbor jsou prostřednictvím financí navázány všechny odbory města. Důležitá je pro nás vzájemná
spolupráce. U všech našich organizací provádíme kontroly hospodaření .
Na finančním odboru se mj. vyřizuje poskytování dotací města a jejich následné vyúčtování. Občané mají možnost se zde informovat ohledně rozpočtu města a jeho průběžného plnění.
(Kurcová Jindřiška, vedoucí fin.odboru)

7

DĚJE SE VE MĚSTĚ A OKOLÍ

„Chceme plný kurt spokojených lidí“ tvrdí tenisový trenér Petr Čermák
Petr Čermák je předseda tenisového
klubu. Ve výboru je zodpovědný za
závodní tenis a v tuto chvíli je jediným klubovým trenérem v Nýrsku.
Povězte nám o úrovni klubu Tenis
klub Nýrsko. Jak probíhají tréninky a jakých dosahujete výsledků v
soutěžích? Výsledky nejsou tak dobré jako v minulosti, ale děláme všechno proto, abychom v Nýrsku stále
pěstovali dobrý tenis. Nejvíce se zaměřujeme na mládež. Trénujeme dětičky již od pěti let, takže děláme nábory i ve školkách. Začít pracovat už s
těmito „babytenisty“ je rozhodně ten
nejlepší způsob, jak vytrénovat opravdové tenisové profíky. Začít hrát až v
deseti letech je už trochu pozdě, pokud byste se chtěl dostat na profesionální dráhu. Trénujeme každý den
odpoledne zhruba čtyři hodiny
s jednou skupinou. Máme dvacet pět
dětí rozdělených do pěti skupin. Já
jsem členem klubu padesát let a z toho
třicet let trénuji děti. Tenis a děti jsou
dnes nedílnou součástí mého života.
Kde si Tenis klub Nýrsko představujete za několik let? Chceme hlavně, aby k nám chodilo hrát co nejvíce
lidí. Aby kurty byly plně obsazené a
tenis nebyl pouze hrou pro profesionály a závodní hráče. Opravili jsme klubovnu, vedle kurtů bude nově rekonstruované koupaliště, kolem je krásná
příroda a člověku zde na nýrských
kurtech vážně nic nechybí. Chceme,
aby si tenis přišli zahrát i rodiče dětí,
které trénujeme. Aby si přišli zahrát i
lidé, kteří třeba nemají nejmodernější
výbavu, ale chtějí si zahrát pro radost.
Chceme plný kurt a spokojené lidi.

Je nějaká soutěž nebo turnaj, na
kterou své žáky připravujete?
V tenisu je to trochu specifické. Na
jaře jsou soutěže a v létě turnaje. Turnajů je strašně moc a my se nezaměřujeme na konkrétní kategorii. Přemýšlíme vždy individuálně, co bude
nejlepší pro jednotlivé dítě. Náš cíl je
hrát jednou nejvyšší soutěž, ze které
se poté postupuje do celorepublikového finále. Dnes jsme dodavatelé talentů do Klatov, kde nejvyšší soutěž už
hrají. My oproti Klatovům máme dvě
nevýhody, díky kterým se jejich výsledkům nemůžeme rovnat. Nemáme
zimní halu, takže při nepříznivém
počasí nemáme kde trénovat. Dalším
důvodem je, že Klatovy mají mnohem
více dětí. My třeba doufáme, že se v
budoucnu naši tenisté zase vrátí a
budou s námi hrát. To je příklad Simči
Kadlecové, která patří ke špičce a
vrací se k nám. Ve svých čtrnácti letech patří mezi nejlepší ve své kategorii, v Klatovech hraje nejvyšší soutěž
a má výborné výsledky. Dovoluji si
tvrdit, že se časem dostane mezi prvních třicet tenistů.

Jak je to s novými členy, přibývají
noví? Spíše klesá zájem a kr aluje
fotbal a florbal. Před třemi lety jsme
při náborech ve školách a školkách
získali dvacet dětí. Dnes přijdou
třeba jen tři. Dalším fenoménem je,
že nechtějí hrát kluci a na kurtech
převládají holky. Uvidíme, jak se to
bude vyvíjet dále. Jakou částku dostáváte od města jako dotaci? Finanční příspěvky se pohybují mezi
30-50 tis. ročně. Hodně nám to pomáhá. Pomocí peněz se nám daří
udržovat kurty, nakupujeme antuku,
především kvůli dešti. Dokupujeme
hodně potřebných věcí a platíme
správce. Finanční podpora od města
je pro nás určitě hodně důležitá a
jsme za ni vděčni. Co byste nám
chtěl říci na závěr? Pokud děti
chtějí hrát tenis, moje telefonní číslo
je umístěno na nástěnce. I dospělí
s prostým zájmem o hru. Kdykoliv
mi můžete zavolat. Podám Vám
potřebné
informace,
poradím
s výbavou, vysvětlím Vám finanční
náročnost a pak se můžeme na kurtech parádně odreagovat. Děkujeme.

( R. Malý)

Kurzy Malování pro radost startují v září
Prázdniny utekly jako voda, a tak je opět připraveno "Malování pro radost". Kur z za dva r oky trvání vyzkoušely na
tři desítky lidí, co našly odvahu tvořit. U poloviny z nich se večerní středy stávají nedílnou součástí života. Přicházejí relaxovat, vyzkoušet si různé techniky, radovat se z úspěchu, z povedené práce. Odměnou jsou nejen krásné obrázky, každoroční
výstava, ale i bezva kolektiv. Věk ani pohlaví tu nehrají roli, a
tak rádi uvidíme nové tváře mezi námi. A jak by potvrdily
"stálé" členky :"Vůbec nevadí, že jste naposledy drželi štětec ve
školní lavici .“ I tento rok budeme pracovat různými technikami, od malby temperou, tuš, vodovky, pastely.. až po obyčejnou
tužku. Určitě si povíme o nějakém známém umělci a druhu
umění. Již jsme nahlédli do díla Josefa Lady, Edgara Degase,
impresionistů, kubistů, aboriginců či starého Egypta. Budeme
tvořit podle předloh i podle fantazie. Za kolektiv se na Vás těší
Jitka Chaloupková.

Pozvánka na vernisáž
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KULTURNÍ SERVIS

Přehled kulturních akcí / září

Ve středu 7. září začínají kurzy malování pro dospě- V sobotu 10. září v Lesním divadle proběhne předlé pod vedením Jitky Chaloupkové v městské knihov- stavení divadla z Plánice RODINA JE ZÁKLAD
STÁTU. Čas začátku představení bude upřesněn.
ně pod názvem MALOVÁNÍ PRO RADOST.

V sobotu 17. září ve 14.00 se uskuteční 8. ročník tradiční ochutnávky burčáku v Lesním divadle.

Ve čtvrtek 22. září je připravené čtení pro děti s výtvarnou dílnou na téma PRAVĚKÉ ČTENÍ. Již tradičně od 16.30 v městské knihovně.

27. září ve 14.00 startuje Univerzita třetího věku.
Studijní téma je Genealogie / Hledáme své předky.
Cena kurzu je 300.– Kč a bude probíhat ve společenském sále městské knihovny.

Ve čtvrtek 29. září v 18.00 bude ve společenském
sále městské knihovny vyprávět o své cestě po Peru
paní Alena Lorencová. Beseda má název PERU NA
VLASTNÍ OČI.
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Českoněmecké setkání dětí 2016

D

ům dětí a mládeže v Nýrsku
je již tradičním spolupořadatelem Českoněmeckého
setkání dětí.Letošní akce se
uskutečnila ve dnech 1. – 3. 8. 2016.
Devatenáct českých a sedmnáct německých dětí se sešlo v německém Neukirchenu, kde proběhlo slavnostní zahájení. Pak jsme společně odcestovali do
startu pochodu na vrchol Hohenbogenu.
Několikahodinová vycházka byla korunována odměnou ve formě nádherného
výhledu. Přespali jsme v chatě a ráno
sestoupili do stanice lanovky. Děti využily volných jízdenek na bobové dráze a
zúčastnily se programu s bubnováním.
Autobus nás odvezl ještě do Furt in
Waldu. Místní lesní zahradu už jistě
mnozí znáte, nám se prohlídka také líbila. Pak už následoval přejezd na českou
stranu. Ubytování bylo zamluveno
v kdyňském tábořišti na Hájovně. Turistiky už bylo dost, proto jsme se věnovali zábavným hrám a sportu. Večer byl připravený táborák, jeho průběh však pokazil
vytrvalý déšť. Třetí den akce jsme strávili v kdyňské sokolovně, kde jsme využili tělocvičnu. Společná velká hra se líbila
českým i německým dětem. Odpoledne jsme prošli kdyňské náměstí, navštívili cukrárnu a setkání se přiblížilo ke svému závěru. Nakonec jsme si ještě zahráli vybíjenou. Letošní setkání bylo - stejně jako ta předešlá – velmi zdařilé. Na jeho uskutečnění se podíleli: Plzeňský kraj, Dům dětí a mládeže Nýrsko, Město Nýrsko, Městys Všeruby, rodiče účastníků setkání
a Bavorský park.
(Pavlína Karlovská, ředitelka DDM)

Příměstské tábory Domu dětí 2016, první část
Následující týden proběhl tradiční Tanečák, kdy
více jak čtyřicet dívek strávilo týden výukou různých druhů tance. Protože souběžně běžel i florbalový tábor, prostory domu dětí bylo pro všech
75 malých sportovců malé. Kluci tedy využili
tělocvičnu ZŠ ve Školní ulici. Veškeré fotografie, videozáznamy a další informace naleznete
vždy na facebookovém profilu Domu dětí a mládeže Nýrsko.
(Pavlína Karlovská, ředitelka DDM)

Ve jménu Lary Croft

K

aždoroční maraton příměstských táborů byl
zahájen 11. července. Naším úkolem bylo připravit pro děti z Nýrska a okolí prázdninovou
zábavu na různá témata, která osloví kluky i
děvčátka. Do programu se zapojili interní pracovníci, externí vedoucí zájmových kroužků a na pozici instruktorů
dlouholetí účastníci zájmových činností Domu dětí a mládeže, kteří ještě sami pracují ve svých oborech.
V prvním týdnu se děti sešly v táboře Ve jménu Lary Croft a
na „míčovkách“. Zatímco první tábor byl zaměřen na plnění
spousty úkolů, ten druhý byl ve znamení řady míčových a
sportovních her. Kroužek Míčovky bude pro zájemce otevřen
opět v září.

Míčovky
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Příměstské tábory Domu dětí 2016, druhá část
Ve druhé třetině prázdnin pokračovala naše volnočasová dobrodružství.
Děti, které se rády koupají a poznávají
nové lokality, využily tábora Za hranice
všedních dnů. Koupání, skotačení u
vody a třeba návštěva kuželkárny, byly
hlavními taháky pro dvaadvacet dětí
z Nýrska a dalších třicet malých kamarádů z Blovic. Kdo nechtěl cestovat, ale
má raději dobrodružství, mohl se přihlásit na tábor Scoobydo a ztracená mumie.
Odvážlivců bylo třicet a pátrání po mumii v prostorách Domu dětí a mládeže
prověřilo odvahu všech účastníků.
Následoval veselý tábor Ach ti mimoni!
a muzikálový počin Šípková Růženka.
Zatímco mimoni pobývali převážně
v přírodě a navštívili řadu míst v okolí

Tábor Za hranice všedních dnů

Nýrska, malí herci zpívali a hráli. Operetku Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře předvedli k velké radosti rodičů a
dalších diváků v pátek odpoledne. Náš program doplnili
florbalisté, kteří mají program tábora vždy jasně dán a
hrají a hrají.

(Pavlína Karlovská, ředitelka DDM)
Scoobydo a ztracená mumie

Příměstské tábory Domu dětí 2016, třetí část
K velké nelibosti dětí se prázdniny překulily do své druhé a rychlejší poloviny.
V DDM se uskutečnilo velké prázdninové
mažoretkování. Jako nové vedoucí se
uplatnily šikovné mažoretky seniorky.
Dívčí zábavu doplnili kluci s florbalem.
Velmi hektický týden nás čekal od 15. –
19. 8. Tady se toho stalo opravdu hodně.
Za Hvězdnou cyklistikou vyjely čtyři desítky vytrvalostních sportovců, originální
tábor Zumbaton připravila Lucka Jílková
a zcela obsazeno měl letos jako první výtvarně keramický tábor Letem barevným
světem.V závěru prázdnin nás čekalo ještě
gymnastické soustředění, tábor Ve stínu
Indiana Jones a Prázdninové hrátkování.
Celkem se Domu dětí a mládeže v Nýrsku

podařilo připravit letní zábavu pro více jak 400 dětí. Věříme, že jsme pomohli
dětem ke krásným prázdninovým zážitkům. Dokázali jsme zahnat nudu a nicnedělání od spousty nýrských šikovných dětí. V závěru je také nutné dodat, že
jsme významně pomohli rodičům při organizaci prázdninového programu. Za
rok určitě na shledanou! A nebo třeba hned, vždyť nový školní rok právě začíná .
(Pavlína Karlovská, ředitelka DDM)
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V pátek 1. července proběhla akce pro děti HURÁÁÁ PRÁZDNINY. O zážitek pro děti se postaral Klub 3. armády z Klatov a
střelecký trenažér spolu s jinou vojenskou technikou přivezl 142.
prapor oprav taktéž z Klatov. Kromě toho se děti mohly bavit u
různých her, malování obličeje a nechybělo ani opékání buřtů. Akce se letos zúčastnilo asi sto padesát dětí.

V Lesním divadle se během prázdnin odehrála představení
HOLKA NEBO KLUK - divadelní spolek Nýrsko, SVĚTÁCI spolek Kolár ze Strašína a PŘES PŘÍSNÝ ZÁKAZ DOTÝKÁ
SE SNĚHU, v provedení divadla ze Sušice, ze kterého je i uvedená fotografie. Kvůli nepřízni počasí bylo zrušené jediné představení a to LAKOMÁ BARKA naplánovaná na 31. července.

foto Ivo Oskar Osvald, převzato z www.photomusic.cz

„ETERNAL HATE FESTIVAL považuji za zážitek, na který
nezapomenu jen tak snadno. Nádherný areál, skvělý výběr kapel s
následnými vynikajícími koncerty, přátelská atmosféra. Takovéhle
festivaly bych si užíval neustále.“....píše na svém blogu Radek
Chlup. A my dodáváme celková účast 550 lidí.

Oba letní měsíce byla v prvním patře Městské knihovny Nýrsko k nahlédnutí výstava PŘÍBĚHY SUDET. Nabízela příběhy
jednotlivých domů, obcí i příhraniční krajiny, kterou po mnoho
generací vytvářeli naši předkové, ať již mluvili německy nebo česky. Projekt Příběhy Sudet je společným dílem Centra pro komunitní práci v ČR a Centra dalšího vzdělávání v okrese Cham.

NAGASAKY CUP. Jedenáct týmů se letos utkalo v 7. ročníku
turnaje v malé kopané na památku Petra Zborníka v Areálu pod
sjezdovkou. Po velkých bojích se na pr vním místě umístil tým
Vejce, druzí Stará garda a třetí Nagasaky A. Zvláštní cenu poroty
převzaly ženy - hráčky ze Stars týmu z Bezděkova. Po skončení turnaje se konala zábava s rockovou kapelou Grafit.
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TANEC POD ŠIRÝM NEBEM s Luckou proběhl 11. srpna od
19.00 do 20.00 hodin v Areálu pod sjezdovkou. Dům dětí a mládeže zorganizoval akci pro celou rodinu. Zatančit si mohli všichni.
Rodiče i děti. Taneční párty zněla v rytmech Zumby, Hip Hopu,
Disca a dalších.

UDÁLOSTI VE FOTOGRAFII

13. srpna se odehrál turnaj v malé kopané Čevít cup. Zúčastnilo
se ho šest týmů z Přeštic, Klatov, Zelené Lhoty a Nýrska. Zvítězil
tým Radka Adamky . Diváků a účastníku se sešlo asi osmdesát.

V sobotu 20.srpna se konal již osmý ročník traktoriády v Bystřici
nad Úhlavou. O pr ůběhu a výsledcích infor mujeme ve článku,
který následuje na této straně.

NEJVÍCE TOČENÉ LIMONÁDY V HISTORII BYSTŘICKÉ TRAKTORIÁDY
Letos se zúčastnilo čtyřicet pět závodníků v deseti kategoriích a to: malotraktory s motocyklovým motorem - je to domácí
výroba, co kus, to originál, stejně jako v kategorii s auto motorem, malotraktory s automobilovým motorem, malotraktory
ženy - zde se nerozlišovalo s jakým motorem je stroj postaven a ženy mohly mít s sebou závozníka poradce, malotraktory
speciál - super silné stroje s oběma odpruženými nápravami, traktory žen - lépe řečeno traktory žena, protože závodnice
byla jen jedna, traktory tovární výroby s výkonem motoru do 25 kW, traktory tovární výroby s výkonem motoru nad
25 kW, off road - terénní džípy, tah - tahání naložené tatry Lesních staveb Nýrsko na čas, sprint - projetí úseku na čas,
kde nám pomáhal Autoklub Nýrsko.
Výsledky: Malotraktory ženy - 1. J ana Hor ejšová, Zbynice, čas 6:21. 2. J itka Sýkor ová, Tr pín -Prachatice, 8:06. 3. Andrea
Loudová, Březí, 8:14. Traktory ženy - 1. Sylva Šlechtová, Zelená Lhota, 9:06. Malotraktory moto motor - 1. Pavel Šandara ,
Dražovice, 5:22. 2. Václav Louda, Březí , 5:26. 3. Václav Novák, Domoraz, 7:24. Malotraktory auto motor - 1. Pavel Cízl, Mirotice, 4:28. 2. Petr Kodad, Strachovice, 4:52. 3. Jaroslav Balatý, Týnec u Horažďovic, 5:01. Malotraktory speciál - 1. Pavel
Šandara, Dražovice, 4:20. 2. Pavel Káňa, Jesenice, 4:22. 3. Jiří Zajíček, Bubovice, 4:23. Traktory do 25kW - 1. J an Petráš, Úloh,
6:29. 2. Míra Smáha, Bystřice nad Úhlavou, 7:23. 3. Dušan Lehocký ml., Horní Polánky, 7:30. Traktory nad 25kW - 1. Josef Bayer Pocinovice, 6:16. 2. Jiří Svoboda, Zelená Lhota, 6:19. 3. Vítězslav Seidl, Pocinovice, 6:57. Off road - 1. Zdeněk Klasna,
Petrovice nad Úhlavou, 6:29. 2. Martin Vajchart, Chodov, 6:41. 3. Pavel Kalista, Radinovy, 7:10. Tah - 1. Dušan Lehocký ml.,
Horní Polánky, 0:19. 2. Josef Šetlík, Dešenice, 0:23. 3. Petr Bouček, Dešenice, 0:37. Sprint - 1. Jiří Zajíček, Bubovice, 0:13:76.
2. Pavel Cízl, Mirotice, 0:14.58. 3. Jiří Volák, Dehtín, 0:15:14. Nejvíce závodníků měl tým z Dešenic. Patřili k němu Josef
Šetlík, Petr Bouček, Patrik Kindlman a Jan Záň. Bystřickým krasavcem byl vybrán po velmi těžké volbě traktor Zetor 30 Zdeňka
Bohůnka z Obytc, vystavující za tým STS Úloh. Bystřickým smolařem byl Jan Stibůrek z Ládví, když jeho stroj Hradní Střela
skončil první kolo jako poslední a v druhém odstoupil pro poruchu. Druhým Bystřickým smolařem byl František Sedlák ze
Stropčic, startující za tým Stropčice. Ten prorazil pneumatiku a dojel tak do cíle na prázdném kole. Na trati se jezdilo přes překážky v soutěži slalom, brodění se v blátě, jízda přesnosti na pražci a couvání do garáže. Při druhém kole „ off roudů “ se musela
měnit jejich trať, protože po projetí velkých traktorů se původní trať stala neprůjezdnou. Celou sobotu nám přálo slunečné počasí a fandili diváci, kterých přišlo velké množství a
to i přesto, že v okolí bylo zároveň více jiných
akcí. Mimo závodících strojů mohli diváci vidět i
vystoupení mažoretek Ametyst z DDM Nýrsko a
nejen pro ženy se konala módní přehlídka JM Models Klatovy. Představili se shírští koně, což je
největší plemeno koní na světě. V akci se předvedl
mohutný štípkovač dříví. Pro diváky bylo připraveno občerstvení a pro velké horko se prodalo nejvíce točené limonády za všechny uplynulé ročníky
traktoriády. Pořadatelé Radek Broček, Vladimír
Kezman a Radek Švůgr děkují všem divákům za
zájem o traktoriádu, závodníkům za perfektní výkony na závodní trati i mimo ni, sponzorům za
jejich podporu a manželkám a přítelkyním za jejich
podporu a pomoc. Velmi děkujeme kamarádům,
kteří nám pomáhají s přípravou, průběhem a úklidem. A zároveň tímto zveme na její další konání
19. srpna 2017. Za pořadatele Vladimír Kezman.
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SOUTĚŽ O NEJKRÁSNĚJŠÍ ZAHRADU MĚSTA NÝRSKA
První ročník soutěže o nejkrásnější
zahradu města Nýrska skončil. Př ihlásilo se celkem pět účastníků, což
asi není úplně mnoho, ale doufejme,
že to povzbudí třeba ty další z vás,
kteří jste letos váhali. Malým negativní prvkem bylo, že si někteří občané
spletli soutěž se soutěží o nejvtipnější
přihlášku a dali si velkou práci doma
na stroji vyplnit náhodně vybrané spoluobčany a to i s pravými telefonními

kontakty. Užitek žádný, trapnost patří
autorovi těchto úplně zbytečných vtípků. Nicméně zapojili se: paní Milada
Sýkorová, Zdena Zemanová, Jarmila
Hájková, Eva Kašová a Zdeňka Šufliarská. Porota v čele s dámami z Českého svazu zahrádkářů v Nýrsku
paní Naděždou Pellerovou,Věrou Fleischmannovou a Miluší Zemanovou
a dále s Janou Kubíkovou a Václavou
Knězovou měla docela složitý úkol,

protože zahrady byly nádherné opravdu všechny. Celá porota anonymně
hodnotila druhovou rozmanitost,
množství a barevnost květin a ostatních keřů, stromů a rostlin, jednotlivé
rozmístění, údržbu, originalitu přídavných prvků a další estetická kritéria.
Vítězkám blahopřejeme a finanční
odměny budou předány první týden v
září.
A jak vše dopadlo?...

První místo: Paní Hájková J. (získává 1500 Kč)

Druhé místo: Paní Kašová E. (získává 1000 Kč)

Třetí místo: Paní Šufliarská Z. (získává 500 Kč)

(red)
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...VÍTĚZKU NEJKRÁSNĚJŠÍ ZAHRADA NÝRSKA JSME PRO VÁS VYZPOVÍDALI...
Představuji vám paní Jarmilu Hájkovou, vítězku prvního ročníku soutěže O nejkrásnější zahradu města
Nýrska 2016.
Kdo vás naučil se o zahradu starat?
Začátek byl hodně těžký. Jsem samouk. Takže jsem vyrazila do zahradnictví, koupila dva keříky a začala.
Kopla jsem do drnu, odhrnula drn a
vložila dva keříčky a myslela si, že
bude krásná zahrada. Takhle jsem
pokračovala způsobem pokus omyl a
do půl roku nebylo vůbec nic. Vyhazovala jsem peníze oknem a říkala si,
tak tudy cesta nevede.

Jak vypadala vaše zahrada na začátku? J ako nic. Tady byl pozemek
a na něm obrovská hromada hlíny. A
na jaře když zapršelo, tak tady byl
dva měsíce rybníček, jak tady stála
voda. Protože tady byl jíl. Takže jsme
tu zem museli rozhrnout, udělat drenáže, no a postupně jsme pomalu
začali.
A jaké máte plány se zahradou do
budoucna? No, dnes už bych jí dě -

lala trochu jinak. Je hodně listnatá a
hodně náročná na údržbu. Musí se
neustále stříhat a stromy kvůli převážně jílovité zemi v podstatě trpí a
živoří. Nepoužívám vůbec na nic
chemii, a tak každé ráno vybíhám a
sbírám košík hlemýžďů. Celkově
bych si přála, aby spíš ubylo té náročné údržby a mohli jsme tady celá rodina společně trávit příjemný odpočinkový čas.
( red )

Nezašla jste za někým, aby vám
poradil? Ano, tady a tam jsem se
poptala a hlavně začala jsem si stříhat
řízky z keřů, co se mi líbily, a ty jsem
píchla do země a ejhle, ono se to začalo chytat. Prostě jsem se neuměla starat o rostliny, co jsem si přinesla ze
zahradnictví. To je totiž taky proces,
musí se jim připravit půda a podobně
a to já neuměla. Taky jsem se začala
rozhlížet po prostoru a plánovat si, co
by kde mohlo být. V rohu kamenný
domeček, kousek od něj vysoký strom
a postupně jsem si to začala představovat…
Zeleninová minifarma uprostřed zahrady

Plněná rajčata podle Jitky Matěchové www.navlnechuti.cz
Suroviny:
130g cukety očištěné, vydlabané,
6 velkých rajčat,
1 jarní cibulka,
100g Šmakouna s provensálským kořením,
čerstvá bazalka, sůl, mletý pepř čtyř barev – dle chuti,
sojová omáčka,1 lžíce bílého jogurtu Holandie, petrželová
nať na ozdobení, přepuštěné ( Ghí) máslo dle potřeby.
Postup :
Rajčata u stopky seřízneme a dužinu vydlabame. Dužinu
nevyhazujeme, použijeme ji při přípravě náplně. Na Ghí krátce orestujeme pokrájenou jarní cibulku, přidáme na hrubo nastrouhanou cuketu, pokrájenou dužinu z rajčat, najemno nastrouhaného šmakouna s provensálským kořením. Celou směs důkladně zamícháme, přidáme koření: sůl, pepř, sojovou
omáčku. Celou směs povaříme do změknutí zeleniny a nakonec přidáme čerstvou na kousky natrhanou bazalku, zamícháme
a necháme vychladnout, Do vychladlé směsi přidáme dle vlastní chuti bílý jogurt , důkladně zamícháme a vzniklou směsí
naplníme rajčata. Naplněná rajčátka ozdobíme čerstvými bylinkami, já zvolila petrželovou nať, a přiklopíme. Rajčata je
( Anna Pláničková )
ideální plnit krátce před podáváním.
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Reportážně z minisérie pěších výletů po Šumavě
Druhou červencovou neděli jsme se vydali v rámci
„TURISTIKY S PEPOU“ na první společný výlet
poznat krásy Sklářské stezky. Byl kr ásný slunečný
den, a tak jsme uvítali, že cesta vedla lesem a stromy
nám tak poskytly potřebný stín. Po Sklářské stezce je
možné vydat se tři sta let zpět proti proudu času a připomenout si dávné doby, kdy se na Železnorudsku vyrábělo
tabulové a zrcadlové sklo. Celá stezka měří třicet sedm
kilometrů, my jsme si ji hodně zkrátili, ale i tak jsme
viděli památný strom, který po svém obvodu měří šest
metrů. Po břehu říčky Svarožná jsme došli k bývalé vojenské rotě, po cestě se nám naskytl krásný pohled na
Velký Javor. Výlet jsme zvládli i s naším malým pětiletým synkem, který po cestě doplňoval energii nasbíranými borůvkami.
Předposlední červencovou neděli jsme si zpestřili turistickým výletem do bývalé obce Zhůří u Javorné.
Její historii zde připomíná malá kaplička a památník padlým vojákům. Nenáročná trasa měřila 12 km a vedla po
asfaltové cestě nad loukami se vinoucí říčkou Křemelnou
a dále lesní cestou až k chatě na Rovinu. Po malém občerstvení ve zdejší restauraci jsme se vydali do osady
Dobrá Voda. Navštívili jsme kostel sv. Vintíře se skleněným oltářem a ze studánky ochutnali léčivou vodu, kterou
si odsud poutníci také odvážejí. Přestože nás od poloviny
našeho pěšího putování provázel déšť a bylo nutné obléci
pláštěnky, náladu a chuť na poznávání šumavské přírody
nám to rozhodně nesebralo.
Do míst, kde stíny starých smrků skrývají zbytky šumavských skláren, jsme se podívali při třetím výletě.
Nejprve jsme sedačkovou lanovkou vyjeli na vrchol Pancíře a vystoupali na rozhlednu, abychom se pokochali
krásným výhledem na Šumavu. Poté jsme se kolem Tomandlova křížku vydali na Šmauzy. Zde stávala před
několika staletími sklárna Ignáce von Schmauze, kde se
vyrábělo tabulové sklo nejvyšší kvality. Dnes zde panuje
jen ticho a klid, protože tato místa jsou lidmi velmi málo
navštěvovaná. Cestou jsme sbírali houby a borůvky, kterých zde roste opravdu hodně. Ze Šmauzů jsme pokračovali na Nový Brunst. I tady bývala kdysi sklárna. Kolem
prameniště Řezné, po sklářské stezce, jsme se dostali na
Hofmanky a zpět na Špičák. A tady jsme si po krásném
výletu dopřáli zasloužené občerstvení.
Posledním ze série výletů byl ten k jezeru Drachensee.
V tuto chvíli je přihlášeno na výlet třicet jedna zájemců. Výlet se uskuteční v sobotu 27. sr pna, to už budou
naše noviny odeslané k výtisku tak, aby byly u vás čtenářů ve čtvrtek 1. září, a proto nemůžeme zachytit čerstvé
dojmy z výletu, a tak alespoň několik málo informací
o samotném jezeře. Nachází se v sousedním Německu
v Bavorském lese, malý kousek od přechodu Folmava.
Nádrž byla postavena v roce 2009 na řece Chamb. Jezero
lze obejít nebo objet na kole po deseti kilometrové stezce,
nebo lze zvolit trasu pět kilometrů. Parkoviště je zdarma
a všechny informační tabule jsou nejen v němčině, ale i v
češtině. Jezero chrání Furth im Wald před povodněmi a
využívá vodní energii pro výrobu elektrické energie.
U jezera jsou pozorovatelny ptáků.
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HISTORIE KUSU DRÁTU
Máme pro všechny zase trochu zpráv
z našeho muzea. Doplníme je také
kratičkým příběhem, kterým je nadepsán celý článek. Abych nenapínal,
začnu právě tím. Československá
hranice byla mimo jiné před druhou
světovou válkou opevněna také soustavou protipěchotních překážek,
které sestávaly z podobných kolíků,
které vidíte na obrázku, podle předem
určeného systému zapuštěných do
země a propletených ostnatým drátem. Téměř se nedaly překonat, pokud voják neměl k dispozici kleště
nebo nůžky, kterými by se prostříhal.
Když Němci obsadili naše pohraničí,
všechna opevnění se rázem stala válečnou kořistí. Některá se pokusili
zničit, jiná přestěhovali. Prostorem,
kde bylo všech opevnění nejvíce třeba, se v průběhu války stalo západní
pobřeží evropského kontinentu, kde
byl vybudován tzv. Atlantický val. A
tam také bylo nejvíce využito překážek z Československa. Ale pochopitelně se tam octly i překážky ze všech
ostatních států a bojišť. Překážky
české byly charakteristické nejen oky
o průměru 10 cm, ale také způsobem
střídání těchto ok. Francouzské měly
oka velká jen 7 cm. Když bylo po
válce, pobřežní opevnění ve Francii
bylo rozebíráno. O ty části, které byly
odvezeny z cizích států, se tyto státy
proto hlásily. Stejně tak Československo. Na to, jestli má kolík oka
velká sedm nebo deset centimetrů,
nebo jak se střídají, nikdo nedbal.

Záleželo asi jen na množství. Tak se
stalo, že většina kolíků protipěchotních překážek, které se do Československa vrátily, byly francouzského
typu. Ty pak po válce naše armáda
znovu použila na státní hranici jako
součást „železné opony“. Proto, když
si ještě někde v lese všimnete těchto
překážek, podle velikosti ok poznáte,
jestli jsou to výrobky francouzské
nebo české, které ale vykonaly cestu
do
Francie
a
zase
zpět.
A jiné zprávy? Začal být velký zájem
o knihu, kterou jsme vydali, „Piruety
na ostří nože“. Knihkupectví z Klatov
i z Domažlic poslala objednávky na
další dodávku. V našem muzeu knihu
pochopitelně dostanete nejlevněji,
protože ji prodáváme za základní
cenu 150 Kč, bez přirážky obchodníka. Na současné výstavě máme vystavený unikát. Hraničářskou sekeru,
kterou se označovala, záseky na stromech, státní hranice. Má přesně ten
tvar, jako sekera Chodů na obrázcích
Mikoláše Alše. A kde byla nalezena?
No ovšem, v blízkosti hranice! Zdá
se, že nám do muzejní party přibylo
trochu mladé krve. Snad to Jirku Růžičku s těmi „postaršími“ pány bude
bavit. Kdo se zajímá o původní osídlení v lesích okolo Nýrska, může se
do muzea přijít podívat na originální
mapu, kterou nám zapůjčil Jarda Svoboda. Je na ní zaznamenán jak název
dvorů a statků, tak i kdejaký křížek
na rozcestí.

Protipěchotní překážka - kolík

(K. Velkoborský, ředitel MKH)

Adventní čas v Nýrsku
Město Nýrsko nabízí spolkům, organizacím a dalším zájemcům prostor na nýrském
náměstí pro vystoupení či uspořádání akce s vánoční tématikou v období adventu.
K dispozici bude zastřešené pódium, elektřina a propagace akce na obvyklých místech.

V případě, že máte zájem o prezentaci, nahlaste svůj záměr do 23. září 2016 osobně
nebo písemně v Městské knihovně Nýrsko, e-mail: knihovna@mestonyrsko.cz, kde
rovněž obdržíte bližší informace. Vytvořením poutavého programu přispějeme
k navození pohodové vánoční atmosféry a podpoříme setkávání občanů města.
(J.Poupová, MěK )
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Hledáme starší čísla
Nýrských novin

V úterý 20. září odstartuje moštování v Moštárně Nýrsko v 15.30 hod.

Městská knihovna Nýrsko by potřebovala doplnit do kompletace archivu dvě
starší čísla Nýrských novin a to 12/2000 a 10/2002. Pokud je vlastníte a
byli byste je ochotni zapůjčit asi na týden, abychom je během této doby mohli
zdigitalizovat a převézt po oskenování do
elektronické podoby, pak je prosím přineste do městské knihovny. Předem děkujeme.
(red)

Nagasky cup v Nýrsku vyhrál tým "Vejce"
Již posedmé se v sobotu 30.7.20016 konal v Nýrsku Nagasaky cup, turnaj v malé kopané věnovaný vzpomínce na
Petra Zborníka. V ar eálu pod sjezdovkou se sešlo jedenáct týmů, kter é mezi sebou bojovaly o putovní pohár . Nečekaným oživením letošního ročníku byl, v premiéře, tým jedenáctý. "Stars" tým tvořený dívkami a ženami z Bezděkova byl příjemným zpestřením celého turnaje. Během něho se několikrát hráčky utkaly s vybranými týmy, avšak výsledky
těchto zápasů nezasahovaly do celkového pořadí Nagasaky cupu. Rozlosováním začal turnaj v osmi minutových duelech
základní část turnaje. Po vzájemných zápasech v jednotlivých skupinách se na desátém místě umístil tým "Farma Číhaň", který prohrál nula jedna s týmem "Tady a teď", který skončil devátý. V boji o sedmou příčku se utkal vítěz loňského ročníku " Metalstav"tým s týmem "Blizzard". Výsledkem dva nula "Blizzard" tým obsadil místo sedmé. Na šestém
místě se umístili hráči "Nagasaky B" týmu, když prohráli nad "Bohemkou" nula dva, a tak "Bohemáci" slavili stejně
jako vloni páté místo. První semifinálový zápas proběhl mezi týmy "Vejce" a "Nagasaky A" týmem. Po nerozhodném
výsledku nula nula, tak přišly na řadu penalty, ve kterých byli úspěšnější hráči týmu "Vejce" a mohli se tak těšit na finále. V druhém semifinále porazila "Stará garda" dva nula tým "Hafani B". O třetí místo tak bojovali "Hafani B" s týmem
"Nagasaky A" a výsledkem jedna nula "Nagasaky A" tým obsadil třetí příčku. Do velkého finále nastoupila "Stará garda" a "Vejce". I tento zápas skončil remízou jedna jedna, a tak opět rozhodovaly penalty. V těch byli tentokrát úspěšnější
hráči týmu "Vejce" a právem obsadili první místo letošního, již sedmého ročníku.Vyhlášeny byly i individuální ceny.
Nejlepším brankářem se stal Karel Bureš (Nagasaky B), jako nejlepší střelec byl zvolen Jiří Kopřiva (Nagasaky A) a
nejlepším hráčem byl jednomyslně zvolen Zbyněk Smolík (Vejce). Cenu "fair play" obdržel Matěj Hájek (Nagasaky A).
Zvláštní cenu obdržely také hráčky "Stars" týmu z Bezděkova. Po fotbalové části následovalo vystoupení hudební trojky
z Holýšova a po nich ve večerních hodinách zahrála rocková skupina Grafit.Chtěl bych tímto poděkovat všem zúčastněným hráčům, návštěvníkům a sponzorům a již nyní všechny srdečně zvu na další, tentokrát již osmý ročník Nagasaky
cupu. Více informací najdete na facebooku v sekci nagasakycup a též na internetové adrese cup.nagasaky.cz.
(Petr Polomis, pořadatel)
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Přijmu prodavačku na zkrácený úvazek
do obchodu s potravinami v Pocinovicích.
Vhodné i pro důchodce. t.č. 604 793 140

STAVEBNÍ POZEMKY V NÝRSKU NA PRODEJ
Město Nýrsko nabízí
NA PRODEJ STAVEBNÍ POZEMKY
( včetně všech inž. sítí ) za účelem
výstavby rodinných domků.
Lokalita u glóbu a pod nádražím.
Cena : 574.– Kč + DPH / m2. Bližší informace : www. mestonyrsko.cz a MěÚ : 376 555 617
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