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HAVELSKÉ NEBOLI CÍSAŘSKÉ POSVÍCENÍ
Každoročně se nýrské děti těší na pouť. Jsou to pro ně hlavně atrakce jako kolotoče, autíčka, co do sebe můžou narážet, svezení na horské dráze a jiná další atraktivní zábava, která dětskou duši tak vděčně potěší. A pak každá maminka i babička má
napečené a navařené nějaké slavnostnější dobroty. Ale odkud vlastně pochází výrazy jako pouť nebo posvícení a je to ve významu to samé? Ne tak docela. Slovo posvícení připadlo na den, kdy se každoročně slavilo výročí vysvěcení místního kostela. Bylo tomu tak v každém městě, městečku a vesnici. Lidé si tak každoročně připravovali už od neděle třeba až do středy štědré
hody, aby si společně připomněli významné výročí. A pouť se pak slavila v den, který nesl jméno světce , kterému byl místní
kostel zasvěcen. Císař Josef II. si ale myslel, že jeho lid slaví příliš svátků, ty připadají na různých místech na různé dny a práce
že stojí. A proto rozhodl v roce 1786, že pro všechna místa v jeho zemi určí univerzální jednotné datum, které ustanovil na třetí
neděli po svátku svatého Havla. Od té doby se říkalo Havelské nebo císařské posvícení. A tím i místa, kde datum vysvěcení
kostela nebyl znám, slavila posvícení v tento den. Dříve tak dolní část Nýrska zřejmě slavila pouť 24.března na den Čtrnácti
pomocníků podle liturgického kalendáře, kterým byl kostel zbouraný komunisty v 70. letech zasvěcen. Posvícení se slavilo pak
na den jeho vysvěcení 9. října 1712.
A jaké bylo to nýrské posvícení letos? Od císaře pána, v uvozovkách, určené na jeden z těch volných, nerobotních dní? Počasí
snad nevyšlo úplně špatně, vždyť jen na každoroční výstavu Českého svazu chovatelů přišlo i letos kolem šesti set lidí. Děti a
dospělí mohli vidět živé holuby, kachny, husy, oslíky, morčata, kozy, slepice, kohouty, exotické ptactvo. Na výstavě svazu zahrádkářů jste se mohli zase pokochat různými pěstitelskými kusy dýní, hrušek, jablek, mrkví, cuket, paprik. Výtvarný kroužek
z domu dětí zde vystavil umělecká díla na téma přírody, stromů, ovoce, zeleniny. Paní Zemanová připravila na výstavu své
fuchsie, paní Burghauserová orchideje a jiné pokojové květiny. Celkem přes dvě stě lidí se přišlo podívat na skvěle zorganizovanou výstavu. Mateřské školky a celkem sedm tříd ze základních škol v Nýrsku pak bylo pozváno na pondělí, aby na místě možná poprvé uviděly, jak se moštují jablka. Na ulici a kolem kolotočů bylo stále rušno, důkazem bylo později i to , že po pěší zóně
už se k večeru válelo zbytečně moc odhozených odpadků. Škoda, že ty, co je na zem místo do přistavených kontejnerů odhazují, nenapadne, že návštěvníkům posvícení to určitě na dobrém dojmu nepřidá. Ale pochvala patří městu, které vzhledem
k ohlasům z minulého roku zajistilo pro všechny přítomné čtyři mobilní toalety, tzv. TOI – ky. Byly umístěné s navigačními
ukazateli v rohu za bývalou elektro prodejnou u náměstí.
„ Kdy už bude zase ta pouť, tati?“ dožaduje se malý čtyřletý Kryštof s rozzářenýma očima svého táty, který sedí hned vedle
něj, když spolu připravujeme rozhovor do tohoto čísla. „ Až zase za rok, víš?“ odpovídá táta s úsměvem na tváři a pochopením
pro velké i malé dětské radosti. A tak za rok zase na shledanou. Kryštof jako návštěvník letošního nýrského posvícení vypadal
velice spokojený. A to jste byli, doufáme, i vy všichni.
(vk)
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AKTUÁLNĚ Z RADNICE

Město informuje:
OCENĚNÍ PRO STAROSTU MĚSTA NÝRSKA MILOSLAVA RUBÁŠE
Pamětní medaili, děkovný list a drobný
dar si převzalo z rukou hejtmana Václava Šlajse a jeho náměstka Ivo Grünera celkem sedmnáct starostů obcí Plzeňského kraje za vynikající dlouhodobou práci pro rozvoj obce. Předávání se
uskutečnilo ve středu 21. září 2016 na
krajském úřadě v Plzni.
"Práce starostů obcí je velmi náročná,
nedoceněná a většina občanů netuší, co
taková funkce obnáší. Plzeňský kraj je
krajem venkovským a právě starostové
menších obcí jsou ti, kteří pociťují vylidňování venkova v první linii. Proto
jsme se rozhodli alespoň touto cestou
symbolicky podpořit jejich práci," poděkoval Václav Šlajs všem pozvaným
starostům. A my tímto našemu starostovi blahopřejeme!

( vk)

M
V

ateřská školka v ulici Práce by se měla výhledově rozšířit o přibližně dalších dvacet míst
pro menší děti. Z důvodu změny v legislativě,
by tak mělo dojít k zajištění péče o děti již od
2 let věku. Přístavba by měla navazovat k objektu stávající
kuchyně. Akce by se měla zrealizovat v období 2018 - 2019.

(vk)
důsledku dvouletého sucha klesá cena dřeva.
Letošní rok je na trhu se dřevem v celé republice ve
znamení přetlaku nabídky nad poptávkou , což cenu
dřeva snižuje. Stejné je to i v lesích města Nýrska.
Vzrostla těžba méně hodnotného dřeva poničeného suchem
a kůrovcem. Cena tak klesá až o 300 Kč na kubík. Starosta informoval, že vzhledem ke stejné kvalitě těženého dřeva naše
cena zůstává stejná jako v minulém čtvrtletí.
(vk)

N

a základě pozemkové úpravy probíhá v současné
době výstavba polní cesty vedoucí z Hodousic
směrem na Žíznětice. Cesta bude jednopr uhová,
povrch bude z kaleného štěrku, v místě křižovatky u
brodu Žíznětického potoka z asfaltobetonu. Investorem stavby
je Státní pozemkový úřad. Po dokončení bude cesta předána do
vlastnictví města Nýrska. Účelem realizace je zpřístupnění
všech pozemků v dané lokalitě.
(vk)
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Jednání s ministrem Brabcem

D

ne 29. září proběhlo v Klatovech jednání
s panem ministrem Brabcem. J ednání
jsem se zúčastnil společně s panem starostou Linhartem z Janovic. Hlavním tématem
bylo řešení problematiky těžby štěrkopísků v Kú Bystřice a Petrovice. Pana ministra jsme seznámili
s problematikou těžby a sdělili jsme záporná stanoviska obou měst k návrhu těžařů. Jednání bylo věcné, protože pan ministr byl s problémem seznámen. V rámci
interpelací, které proběhly 26. 5. 2016, poskytl podrobné informace pan poslanec Hovorka, který v rámci
poslaneckého dne KDU-ČSL navštívil Nýrsko. Na
závěr jednání pan ministr přislíbil, že bude problematiku i nadále sledovat. Vzhledem k tomu, že obě města
dlouhodobě spolupracují na řešení výše uvedeného
problému a je nám znám přístup některých úřadů účastnících se schvalovacích řízení, slib pana ministra na
ryze odborné posouzení problematiky nás velmi potěšil.
Miloslav Rubáš, starosta

AKTUÁLNĚ Z RADNICE

REKONSTRUKCE NÝRSKÉ KOTELNY

N

ýrsko zrekonstruuje příští rok centrální uhelný zdroj tepla a rozvody k jednotlivým domům za 40 až 45
milionů korun bez DPH. Chce tím splnit nové emisní limity, které budou platit od ledna 2018. Zhr uba 80
procent nákladů zaplatí město, zbytek by mohla tvořit evropská dotace. Investice, kterou chce město stihnout do
příští topné sezony, určitě nezvýší cenu tepla ve městě, řekl starosta Miloslav Rubáš. „Úspory z těchto opatření by
měly být takové, že bychom měli cenu tepla udržet dlouhodobě, pokud samozřejmě nebude zásadní výkyv ve vstupech, tedy
v elektřině, uhlí a podobně,“ uvedl. Současná cena tepla ve městě je 457 Kč/GJ bez DPH a patří k nejnižším v kraji. Zhruba
pětinu nákladů stavby chce město získat z operačního programu Životní prostředí.„Ale je to složité, protože současné dotační
podmínky nejsou moc příznivě stanovené,“ uvedl. Projekt má město hotový a běží stavební řízení.„Brzy vypíšeme výběrové
řízení na dodavatele,“ uvedl Rubáš. Přestavba může začít už v zimě. Desítky let staré kotle i 2,5 kilometru dlouhé rozvody
vykazovaly vysoké ztráty. Účinnost zařízení je kolem 55 procent, po investici se zvýší na 75 procent. Právě z rozdílu se postupně zaplatí investice, která se nebude muset promítat do ceny tepla. Uhelný zdroj zásobuje teplem nejen zhruba čtyři sta
městských bytů, ale také soukromé a družstevní bytové jednotky i městská zařízení, jako je kulturní dům.
(převzaté ze serveru O ENERGETICE.cz)

JAK POKRAČUJE KOUPALIŠTĚ?

V

této chvíli jsou na koupališti dokončené veškeré betonářské práce. Každých čtrnáct dní probíhá kontrolní
den, na kterém se setkávají zástupci města s dodavateli, stavebním dozorem a případnými zájemci z řad
zastupitelů. Současně je zahájena výstavba budovy sociálního zázemí , včetně př evlékacích kabin a místnosti pro plavčíky. V návaznosti na realizaci zastupitelé rozhodli, že dojde k rekonstrukci kiosku, který dříve sloužil
pro občerstvení návštěvníků. Kiosek bude přepracován na pokladnu, kde budou zároveň i další kapacity sociálního zařízení.
Součástí tohoto projektu nad rámec uzavřené smlouvy je i vybudování přístupové cesty přímo do areálu koupaliště a vybudování nového oplocení. Na tento nadrámcový projekt bude vypsaná samostatná smlouva a počítá se v něm s nákladem kolem
tří milionů korun. Kromě tohoto se dořešila problematika elektrického vedení vzduchem a bude vytvořena přeložka, aby bylo
vedeno v zemi. Dále bude provedeno veřejné osvětlení, rozveden kamerový systém a systém ozvučení. Veškeré práce probíhají podle harmonogramu. Do konce tohoto roku by měly být budovy ukončené v hrubé stavbě, aby se během zimy mohlo
pokračovat na jejich vnitřní úpravě a dokončení. V jednání je také dovybavení koupaliště konkrétními vodními atrakcemi.
Náklad na vodní atrakce je odhadnutý přibližně na jeden milión korun a jejich rozsah bude upřesněn se zastupiteli během
zimního období.
(vk)

LETOŠNÍ VOLBY V KD NÝRSKO

V

souvislosti s letošními volbami a jedním
z volebních míst, které se nacházelo
v kulturním domě, vznikly obavy o jejich samotný průběh v důsledku současně probíhajícího koncertu Arakain Dymytry
tour 2016. Radnice př ijala v souvislosti s koncertem
opatření pro bezproblémový průběh. Byly k dispozici
dva samostatné vchody, takže se voliči a návštěvníci
koncertu vůbec nepotkali. Jako výpomocný spolupořadatel koncertu můžu jen pochválit skvělou organizaci a zajištění pořádku na místě koncertu. Vše šlapalo
jako hodinky tak, aby se zamezilo jakýmkoliv nedopatřením, které by mohly ohrozit průběh voleb. A na
závěr uvedu citaci samotného předsedy volební komise v kulturním domě. „ Nikdo z voličů si nestěžoval,
nenastal žádný problém, který bychom museli řešit,
ani s nadměrným hlukem, vše proběhlo v pořádku, “
řekl Vladimír Brůža.

S

tále postupně pokračují opravy komunikací.
V této fázi byla dokončena komunikace napojená na
průtah Bystřice nad Úhlavou směrem na Úborsko, a
to od nemovitostí č.p. 97 a 55 a prostor mezi garážemi v Hadravské čtvrti.

(vk)

(vk)
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Problémy s dodávkou pitné vody v Hodousicích
Vážení odběratelé,
rádi bychom Vás informovali o problémech
s dodávkou pitné vody v Hodousicích. Při pravidelné
kontrole pitné vody Krajskou hygienickou stanicí
Plzeňského kraje se sídlem v Plzni byla nalezena
kontaminace několika bakteriemi Escherichia coli,
intestinální enterokoky a koliformními bakteriemi.
Na základě tohoto zjištění byl dne 11. 10. 2016 KHS
PK vydán zákaz užívání vody k pitným účelům.
V co nejkratší možné době po tomto rozhodnutí byla
ihned provedena desinfekce jak vodního zdroje, tak
zásobního vodojemu a rozvodných řadů. Následně
byl prováděn pravidelný monitoring provozními
rozbory, které již vyloučily jakékoliv bakteriální
znečištění. Po vyčištění byl též odebrán na dvou místech kontrolní vzorek do akreditované laboratoře,
který byl dle rozhodnutí KHS PK podroben úplnému
mikrobiologickému rozboru. Na základě nulových
výsledků výše zmíněného znečištění bylo dne 20. 10.
2016 vydáno KHS PK povolení k opětovnému užívání dodávané vody k pitným účelům. Při vyhledávání zdroje tohoto problému bylo zjištěno zvýšené množství bakterií ve zdroji surové vody, které bylo způsobeno nejspíše srážkovými splachy. Po
desinfekci zdroje a jeho pravidelné kontrole se již vyšší hodnoty bakterií ve zdroji neobjevují. Velice se tímto omlouváme
všem odběratelům v dané lokalitě za způsobené obtíže. Na základě praktické zkušenosti s informováním obyvatel v rámci
takovéhoto problému byly nalezeny slabší komunikační potíže ze stran naší společnosti. Byl nastaven další stupeň v rámci
informování obyvatelstva tak, aby se veškeré takovéto informace dostaly co nejrychleji ke všem spotřebitelům. Z tohoto hlediska bychom Vás opět rádi upozornili, že je v rámci naší společnosti možnost se zaregistrovat s Vaším odběrným místem do
systému sloužícímu k informování odběratelů. Při Vaší registraci získáte do svého telefonu informace o prováděných odstávkách dodávky vody, větších havárií na vodovodních řadech či o ostatních provozních událostech. Další informace a registraci
naleznete na stránkách: www.voda-info.cz
(Jan Tureček, ředitel společnosti)
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Otázky pro Informační centrum Nýrsko

Na naše otázky odpovídala pracovnice Informačního centra Martina Bastlová.

Jak hodnotíte uplynulou jarní a letní sezónu? Tur istické infor mační centr um navštívilo od ledna do zář í tohoto r oku
celkem 2345 návštěvníků, z toho 167 bylo turistů ze zahraničí. Do Nýrska a okolí tak zavítali turisté např. z Belgie, Francie,
Švédska, Velké Británie a samozřejmě Německa. Největší zájem byl o informace v oblasti dopravy a turistiky. Návštěvníci
nejvíce kupovali suvenýry.
Co plánujete ve vašem centru příští rok? Chtěli bychom r ozšíř it naši nabídku o nové suvenýr y. V letních měsících pro
vás opět připravíme Turistiky s Pepou, na kterých můžete poznávat krásu Šumavy v doprovodu odborníka s jeho výkladem.
Co vše najdou lidé v prostorách Informačního centra? V prostorách infocentra najdou lidé velké množství propagačních
materiálů jak z našeho blízkého okolí, tak i ze sousedního Německa. Nabízíme mapy, knihy, pohledy. Lidé mohou z našich
suvenýrů vybrat právě ten, který pro ně bude nejhezčí památkou na naše město. Mezi nejoblíbenější patří turistické vizitky,
turistické známky a magnetky. Nabízíme možnost připojení na internet nebo Wi - fi. V infocentru je také možné zakoupit
vstupenky na kulturní a hudební představení a na fotbalové utkání FC Viktoria Plzeň. Jsme zapojeni do projektu Plzeňská
vstupenka.
(vk)
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JUBILEUM "KAMENE DOTYKU"

S

ochařský projekt "Kámen dotyku" byl jedním z prvních projektů přeshraničního Akčního sdružení obcí
Královský hvozd. Ve Sdružení úspěšně spolupracuje již více než 15 let pět německých obcí (Eschlkam, Neukirchen b. Hl. Blut, Arrach, Lam a Lohberg) a sedm českých měst a obcí (Nýrsko, Dešenice, Strážov, Hamry,
Chudením, Všeruby a Janovice n. Úhlavou). Tyto obce nespojuje pouze příhraniční poloha kolem hory Ostrý
a historické osídlení "svobodnými královskými rolníky", ale především současná velmi dobrá spolupráce na komunální, spolkové i občanské úrovni, pevné a přátelské kontakty i úspěšné realizované projekty.
Sochařský projekt "Kámen dotyku", jehož autorem je výtvarný umělec Alois Öllinger z Bad Kötzting, se nachází v těchto
členských obcí kolem hraniční hory Ostrý (za zmínku stojí, že se jedná o území o rozloze v průměru 30 km). V každé obci
byl před více než deseti lety zbroušen a vyhlazen původní skalní masiv nebo nově umístěn kámen z okolí, takže vznikl jakýsi
kámen k hlazení ruky, vyzývající k doteku. Dotekem se tak lze přes základní skalní masiv dostat do kontaktu se sousedními
obcemi i za hranicí.
Jubileum tohoto projektu, který nezůstal jen na papíře, ale který přetrvá i pro další generace, si připomněli starostové a zástupci členských obcí Akčního sdružení Královský hvozd společným výstupem na Ostrý, kde se také jeden z Kamenů dotyku nachází. Opět se potvrdilo, že nejen společný projekt spojuje tyto obce. Při společném posezení vládla příjemná přátelská atmosféra a o témata česko-bavorských rozhovorů nebyla nouze. Pan Rubáš, starosta města Nýrska, vyzdvihl význam
projektu co do symboliky propojení lidí prakticky na celém světě, tak pro náš příhraniční region. Druhý den následovala
vizuální prohlídka všech "Kamenů dotyků" na české i německé straně v čele s předsedou sdružení německé strany panem
Franzem Müllerem, starostou z Lohbergu a Janou Dirriglovou z Loučimi, která má ve sdružení na starosti přeshraniční spolupráci. Jako první byl tehdy kámen dotyku nainstalován pod vedení pana starosty Rubáše a za pomoci kameníka Jiřího
Kadlece na frekventovaném místě u kempu. Ve Strážově má "Kámen dotyku" čestné místo naproti radnici vedle školy. V
Dešenicích je umístěn v kamenné zdi kolem tvrze. Obec Chudenín vybrala vhodné místo v Uhlišti u cesty směrem ke kostelu. Ve Všerubech je možný dotek hned před obecním úřadem. Na Hamrech jdou kolem něj všichni, kteří vystupují po strmé
silnici ke kostelu. V Janovicích, které přistoupily ke sdružení až v pozdějších letech, zatím kámen dotyku umístěn není, ale
pan Öllinger by ho zde také rád viděl. Poděkování patří všem obcím za velmi vstřícné přijetí a především ve Všerubech a v
Chudeníně/Uhlišti i "královské pohoštění" jak se na "králováky" patří.

Zleva horní řada : Sepp Kerscher, druhý starosta z Neukirchenu, Ritta Welisch - druhý starosta Lohbergu, Miloslav Rubáš - starosta Nýrska, zleva dolní
řada: Franz Müller - starosta Lohbergu , Paul Rossberger - starosta Lamu, Jan Pavlásek - bývalý starosta Strážova, Martina Bastlová - pracovnice IC
Nýrsko, Jaroslav Bouzek - starosta Chudenína, Alois Öllinger - autor kamenů dotyku, Jana Dirriglová - koordinátorka sdružení Královský hvozd a starostka Loučimi, Hermann Kamll - třetí starosta z Lohbergu, Václav Bernard - starosta Všerub, Miroslav Jiřík - místostarosta Strážova, Milan Koryťák tlumočník a zástupce lyžařského oddílu Špičák, paní Pavlásková - penzion Strážov
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PŘEDSTAVUJEME

Zastupitel se představuje: Ivan Pavlík
Jméno a příjmení: Ivan Pavlík
Věk: 49
Povolání: ř editel školy
Záliby: spor t
Motto: Když nechceš, je hor ší
než když nemůžeš.

5 otázek pro Ivana Pavlíka
1. Jaký problém města Nýrska
vnímáte Vy osobně jako nejpalčivější a můžete alespoň nastínit
případné řešení? Myslím si, že
současným problémem Nýrska je
absence restaurace, pohostinství
nebo chcete-li hospody, kam by si
místní občané či návštěvníci města
mohli v centru zajít na jídlo. Další
problém, který se v nejbližší době
zřejmě objeví, je zajištění zdravotní péče, a to obvodních lékařů.

2. Co máte naopak v Nýrsku nejraději? Pr otože mám velice blízko ke sportu, tak jsou to určitě
sportoviště ve městě. Myslím, že
kdo chce sportovat, tak si může
vybrat z několika aktivit.

3. Jakou skupinu obyvatel města
vnímáte tak, že by se pro ni
z vašeho pohledu mělo nejvíce
udělat? Už z mého povolání vyplývá, že je to skupina dětí a mládeže, ale samozřejmě nelze zapomínat ani na ostatní skupiny, ať už
jsou to lidé v produktivním věku
nebo senioři.
4. Jak vidíte město za deset let?
Já to vezmu trochu obráceně. Většina z nás ví, jaké bylo město před
deseti lety nebo dvaceti lety a kde
je Nýrsko nyní, jak se změnilo. Já
si myslím, že se ve městě udělalo
hodně dobrých věcí a že se bude
pokračovat i v následujícím desetiletí.

5. Chtěl byste nýrským
občanům něco vzkázat?
Aby věci, které se jim ve
městě nelíbí nebo líbí, dokázali říci na veřejnosti (třeba
na veřejném zastupitelstvu) a
nesdělovali si je pouze mezi
sebou „někde u piva“ a třeba
se i sami aktivně zapojili do
dění ve městě.

(vk)

Představuje se Vám : DOBLER METALLBAU s.r.o. Nýrsko
Nová rubrika startuje seriál, ve
kterém Vám postupně představíme
významné místní zaměstnavatele.
Dnes dostává slovo první z nich
firma DOBLER METALLBAU.
Firma DOBLER METALLBAU
s.r.o. Nýrsko je dceřiným závodem
firmy Dobler Metallbau GmbH., se
sídlem v Mnichově, která s více než
400 zaměstnanci skupiny Dobler
realizuje jak regionální tak mezinárodní projekty – kompletní program obvodových opláštění budov –
od jednoduchých okenních konstrukcí až po avantgardní energicky efektivní pláště budov. Aktuálně se jedná o projekty v Mnichově,
Frankfurtu, Berlíně a Vídni.
Firma je také výrobcem a dodavatelem tribunových systémů pro
vnitřní i venkovní použití. Dobler
Metallbau s.r.o. zaměstnává devadesát lidí a její výrobní haly naleznete v Nýrsku na dvou adresách,
v Klatovské a Erbenově ulici.

Máte v současné době dost zakázek?
Ano, zakázek máme dostatek.
Kdo patří k Vašim nejvýznamnějším
odběratelům?
Vyvážíme zejména do Německa, dále
Rakouska, Švýcarska, Anglie.
Kolik zaměstnáváte v Nýrsku lidí?
Přibližně
devadesát
zaměstnanců
z Nýrska a okolí.
Uvažujete o propouštění? Ne,
v současné době přibíráme nové zaměstnance.

7

Jak dáváte ve známost, že potřebujete nové pracovní síly?
Na stránkách Úřadu práce a na internetových portálech.
Jaké vzdělání - v jakých oborech potřebuje člověk, aby se mohl ucházet o práci ve vaší společnosti?
Zejména strojařské – zámečníci, svářeči, frézaři. Nejlépe s praxí v daném
oboru.
(vk)

DĚJE SE VE MĚSTĚ A OKOLÍ

Dětský minivandr 2016
Je pátek, 15. září, jsem na Radnici a
pan hostinský, Jiří Ferus, tedy pořadatel dětských minivandrů mi nese
pivo. „ Zdenku, a napiš to trochu
srozumitelně, nezapomeň na to, že to
budou číst lidi,“ podotkl. Na chlup
před dvěma měsíci se konal ŠESTÝ.
Ten, kdo sleduje dění této aktivity,
ví, že maminky a mobily zůstávají
doma. Karimatka, batoh, pořádné
boty, ešus, lžíce, plecháč, baterka a
jídlo, hodně jídla, taky vodu a ať nejdou nahý. Co kdo nevzal, to neměl.
Takže se s tím, co zapomněl, aspoň
nemusel tahat někam do lesa. Kromě
hromady odpadků, si s sebou deset
dětí a sedm dospělých nese jídlo, pití
a vede dva psy. Vlastně popováží.
„Vlaky tam nejedou a s plnou bagáží
to nedaj,“ ušklíb se vedoucí, když
kontroloval
obsahy
batohů.
Z Radnice do Fleků je to autem co by
dup. V bývalé německé vsi se k nám
přidává další vandrovník, přezdívaný
Bílý Dan.

cestě a plachty napneme mezi stromy, kdyby něco.“ Je rozhodnuto, jdeme oba
pro celou skupinu a okem se poohlížíme po něčem proti komárům a ostatní havěti. „Všichni sem! Jirko, ty taky,“ svolává Jirka všechny děti. „Strejdo, to voní
jako něco co znám,“ chlubí se Adelka, když rozpoznává jednu z přísad, domácího repelentu proti klíšťatům. Takto obrněni se přesouváme po louce a lesem na
místo k dvoudennímu utáboření.
Jelikož slovo vandr znamená především vandrování, neboli putování, nebudu
obšírně popisovat táboření kdesi v lese poblíž Plání. Tyto dva dny strávené
v přírodě byly spíše odpočinkem. Na místo během večera přibývali další kamarádi, někteří i s dětmi. To důležité a podstatné se stalo. Děti si hrály v lese, blbly
v potoce, koupaly se v nedalekém rybníce, staraly se o oheň, pomáhaly vařit,
hrály strážce ohně, připomenuly si některé rostliny. Vyřezávaly, běhaly, jedly,
pily, odpočívaly. A hlavně neotravovaly tatínky. Z minivandru se vrátily všichni
do pohodlí svých domovů v neděli večer a zdraví.
( Zdeněk Pressl )

Je polojasno, krátce před polednem a
my se konečně vydáváme na cestu.
„Tatí, hele kozy,“ ukazuje jedno
z dětí, když míjíme zdejší farmu a
směřujeme po staré asfaltce na západ.
Jdeme lesem po staré signálce, takřka
neprůjezdné, výmoly po přívalových
deštích jsou zkouškou obratnosti a
výstroje. „Aspoň budeme mít co dražit,“ směje se Toník a sbírá něčí plecháč. Z kopce, pod kopec. „Už tam
budem?“ První přestávka u skládky
pro strojového lesožrouta je žíznivá a
tak trochu houbařská. Bílý Dan se
plete pod nohama, Blesk větří stopu a
Faust na oba pejsky neustále vrčí.
Děcka lítaj v lese a sbírají houby.
„Hej! Pojďte už, bágly na záda a jde
se dál,“ povzbuzuje strejda Guli. Do
kopce, z kopce, do kopce. „ Já už
nemůžu,“ skuhrají především ti
v teniskách a s batohy plnými sušenek. Další odpočinek je na horizontu
cesty. Máme pěkných pár křemenáčů
a o hřiby taky není nouze. A kdo to
bude jíst když s sebou neseme tolik
mrtvých zvířat. „Tak to dáme psům.“
Krátíme si hovorem a kouřovým dýmem poslední přestávku. Zbývající
dva kilometry jsou po rovině a mírně
s kopce, takže nikdo už moc neskuhrá a cesta lesem příjemně utíká.
„Tady to bude dobrý,“ přikyvuji Jiřímu a pozoruji mělčinu v potoce několik metrů pod námi. „ Dřeva je
tady dost, ležení může bejt na starej
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KULTURNÍ SERVIS

Přehled kulturních akcí / listopad

1.11. a 2.11. místní římskokatolická církev srdečně
zve na DUŠIČKOVÉ POBOŽNOSTI - společnou
modlitbu za zemřelé, která se bude konat na všech
hřbitovech nýrské farnosti.

Dne 1.11. zveme na setkání s laktační poradkyní
Terezou Stachovou a 15.11. s Evou Agapovovou.
Veškeré informace naleznete na FB stránkách
https://www.facebook.com/Klubicko.Nyrsko/ nebo
na webu www.wbs.klubicko.cz

Dne 4.11. od 17.30 pořádá Hopfruit team LAMPIÓ- LEKCE TANEČNÍHO KURZU se konají v KD Nýrsko 5.11., 12.11., 19.11., vždy od 14.00 a prodloužená
NOVÝ PRŮVOD. Sraz na náměstí.
26.11. od 19.00.

MAROKO
Dne 10.11. od 18.00 pořádá Městská knihovna Nýr- Dne 10.11. od 17.30 pořádá ZUŠ Nýrsko ŽÁKOVsko cestopisnou besedu MAROKO. Přednášející SKÝ KONCERT ve své škole.
Lenka a Václav Špillarovi.
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KULTURNÍ SERVIS

Přehled kulturních akcí / listopad

Dne 11.11. od 17.00 pořádá Městská knihovna Nýrsko zábavný pořad (nejen ) pro seniory. Blanka
Tůmová vystupuje také v TV Šlágr. Vstupenky v
předprodeji v IC Nýrsko. Vstupné 100 Kč. Občerstvení zajištěno.

Dne 22.11. od 17.00 pořádá Městská knihovna Nýrsko TVOŘIVOU DÍLNU S NATÁLIÍ VÍTOVCOVOU. Přihlášky jsou k dispozici v městské knihovně
do 15.11.2016.
.

Dne 22.11. Římskokatolická farnost v kostele sv. Tomáše srdečně zve na MŠI SVATOU od 17.00 a KONCERT SCHOLY SV. TOMÁŠE od 17.30. Vstupné
dobrovolné. Bude věnované na charitativní účely.

Dne 24.11. od 16.30začíná série ADVENTNÍ ČTENÍ
v Městské knihovně Nýrsko. Pokračuje vždy ve
čtvrtek 1., 8., a 15.12. Po čtení následuje výroba
drobných dárků.

ROZSVÍCENÍ
VÁNOČNÍHO
STROMU

Dne 25.11. od 19.00 Divadlo Pavla Trávníčka zahraje komedii OTYLKA. Vstupenky jsou k dostání v
předprodeji v IC Nýrsko. Vstupné 200 Kč. Pořádá
Městská knihovna Nýrsko.

Dne 27.11. od 17.00 pořádá město Nýrsko tradiční
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU na náměstí. Součástí bude kulturní program, vánoční trh
a občerstvení.
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KULTURNÍ SERVIS

Přehled kulturních akcí / listopad

Dne 1.12. od 18.00 pořádá Městská knihovna Nýr- Od 1.12. 2016 do 13.1.2017 bude probíhat v Městské
sko besedu s Václavem Vetýškou o knize Josefa Vá- knihovně Nýrsko výstava fotografií dřevorytů Josefa
chala ŠUMAVA UMÍRAJÍCÍ A ROMANTICKÁ. Váchala. Fotografie zapůjčil a výstavu připravil Václav Vetýška.

Dne 2.12. pořádá Městská knihovna Nýrsko tvořivou Dne 3.12. se uskuteční od 14.00 DOBROČINNÝ
dílnu s Natálií Vítovcovou SVÍCNY - LEPTÁNÍ JARMARK ve firmě Greiner Aerospace.cz.
SKLA.

ZAHÁJENÍ ZIMNÍ SEZÓNY
2. prosince 2016 od 16.30 hodin
NA KLUZIŠTI NÝRSKO
SPORTOVNÍ PROGRAM PRO DĚTI
OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO
V případě nepříznivého počasí bude včas oznámen náhradní termín.
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ŠKOLY - DĚTI - MLÁDEŽ - SPORT
DANIEL VÍTOVEC PŘIVEZL PRVNÍ MÍSTO Z EVROPSKÉHO ŠAMPIONÁTU V KICKBOXU
Ve svých 28 letech je třínásobný vítěz České republiky v thaiboxu
z roku 2011 a 2012 a v kickboxu z roku 2014. Je vítězem Evropského
poháru v thaiboxu z roku 2012 a účastník mistrovství světa v Bangkoku. Nově si připsal vítězství z Evropského šampionátu v kickboxu
z roku 2016 v kategorii do 86 kilogramů.
Daniel začínal jako každý kluk z menšího města fotbalem, hokejem a díky
staršímu bratrovi trochu i tenisem. K boxu se dostal skoro až v osmnácti
letech, když ho na jednom z Gala večerů profesionálního boxu naprosto
uchvátil tento individuální sport. Připravenost a úspěchy zápasníků z pražského thaiboxerského klubu HANUMAN- GYM ho stoprocentně přesvědčily, že takový sport je přesně pro něj. Třikrát týdně sedal po práci do auta,
aby strávil dvě hodiny na cestě tam a pozdě v noci zpátky, na tréninky
v Praze. Ráno zpátky do práce. Dva měsíce čelil nejtvrdším úderům od
soupeřů z klubu, které ho měly přesvědčit, že se mezi nimi neudrží. Vydržel. Dnes je v tomto klubu osmý rok a zároveň pomocným trenérem. Stále
má před sebou vysoké mety a sny, kterých ještě nedosáhl a touží je vyhrát.
Jak o sobě říká, je univerzál. Na zápasy do ringu může nastoupit
v klasickém boxu, thaiboxu ale i kickboxu. Na Evropském šampionátu v
kickboxu nastoupil ve váhové kategorii do 86 kilogramů s dalšími šestnácti
protivníky, aby během dvou dnů odboxoval tři zápasy! Přivezl zlaté, první
místo. Trénuje pod vedením zakladatele českého thaiboxu Petra Macháčka,
s kondicí mu skvěle pomáhá Daniel Hejret a jeho promotérem je
v současnosti prezident České Muaythai asociace Petr Ottich. Situace pro
mladé boxéry v Česku není až tak úplně jednoduchá. I když jsou již dobří a
úspěšní, dostat se ještě výš a vyplnit své sny stojí nejenom hodiny a hodiny
náročných tréninků a makání na kondici, ale i dost peněz, aby se vše podařilo. Daniel má několik sponzorů, kterým tímto velice děkuje. Na cestě za
jeho cílem mu pomáhají HAYASHI.CZ, Město Nýrsko, ABC dieta, Sport
bar Milano a Diamond race. A my ti za Nýrsko, Dane, gratulujeme a držíme palce a přejeme ti, ať ve zdraví dosáhneš toho, za čím stoupáš.

( vk)

ÚSPĚŠNÍ SPORTOVCI ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY KOMENSKÉHO ULICE
Koncem září naše škola pořádala okresní finále v přespolním běhu. Závod se konal v areálu in-line dráhy pod sjezdovkou
v Nýrsku a zúčastnilo se ho 10 škol okresu Klatovy. Žáci naší školy vybojovali několik umístění na stupních vítězů. Matěj
Brandner z 5. ročníku získal zlatou medaili, Simona Kadlecová z 8. B byla druhá a Filip Irlbek ze 7. B obsadil třetí příčku
mezi jednotlivci. Družstvo mladších žáků se umístilo na 3. místě a naše starší žákyně zvítězily a postoupily do krajského kola. Krajské kolo se konalo 5. října v Tachově a družstvo děvčat ve složení Simona Kadlecová, Lucie Ledvinová, Barbora Fleischmannová, Štěpánka Svobodová, Kamila Šmerdová a Sarah Wnendt obsadilo 4. místo. 30. září se dívky zúčastnily okresního finále v atletickém čtyřboji v Klatovech a získaly bronzové medaile (celkem soutěžilo 10 škol). Nejlépe si vedla Lucie
Ledvinová, která svým bodovým ziskem dosáhla druhého nejlepšího výkonu mezi děvčaty. Lucii Ledvinové, Simoně Kadlecové, Zuzaně Rajšlové, Anetě Masné, Sarah Wnendt a všem ostatním uvedeným sportovcům a sportovkyním děkuji za vzornou reprezentaci školy.
(Dana Křivánková, učitelka tělesné výchovy)

Kurz tance a společenské výchovy
v roce 2016.
Letos se budeme setkávat s třiceti osmi tanečnicemi a tanečníky. Čeká nás klasický program výuky zpestřený dvěma prodlouženými a také karnevalovou lekcí. Na závěr se
uskuteční ples, na který se již nyní velmi těšíme. Na všechny lekce zveme veřejnost.
Vstupné na hodiny je 50,- Kč a na prodloužené a závěrečnou 80,- Kč.
(Pavlína Karlovská, ředitelka KD - DDM)
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ZÁŽITKŮ JAK SPADANÉHO LISTÍ

N

aše kadetky vyrazily v sobotu 15. října 2016 do Nového Boru v severních Čechách na jejich poslední soutěž s choreografií Arabela. Jak napovídá titulek, byla tato výprava plná legrace, zážitků a také úspěchů ! A to př edevším díky vlně přátelství a vzájemné podpory, která provázela celou soutěž, ať už ze strany soupeřících týmů, trenérek, či početného davu našich
fandících maminek a tatínků. Odhodlání, nasazení, zápal a touha po co možná nejlepším výkonu - všechny tyto vlastnosti zdobily náš tým. Děvčata svojí sestavu zatančila s radostí a při pohledu na podporu a spolupráci rodičů jsem si soutěž užila jako nikdy předtím. Program byl obohacen o Miss mažoretku, které se za náš tým zúčastnila Esterka Hypiusová a Alžbětka Beková, obě děvčátka předvedla podivuhodný výkon. K vidění nebo spíše k slyšení byla vyhlášena soutěž o nejhlasitější fanklub. I v tomto případě se Ametyst nenechal zahambit a děvčata společně s rodiči vyfandily podivuhodných 102 decibelů. Soutěž ,, O skleněnou hůlku" definitivně uzavřela soutěžní sezónu 2016 a děvčata si domů odvezla i přes velký počet soutěžících skupin krásné 9. místo. Na všechny účinkující čekaly krásné
ceny a při závěrečném focení bylo vidět, že si akci užil opravdu každý. Velké poděkování a uznání patří všem rodičům a zúčastněným naší
sobotní výpravy.
(Martina Jiříková, trenérka)

SPORTUJEME RÁDI

K

aždoročně v září se naše děti z Duhové školky společně se svými rodiči účastní školkové akce zaměřené na rozvoj pohybu. Letos jsme se sešli 22. 9. v areálu pod sjezdovkou. Počasí bylo jako malované. Děti si zde vyzkoušely svoji zdatnost a
zručnost v jízdě na koloběžkách nebo odrážedlech. Na trase in-line dráhy byly rozmístěny úkoly a nástrahy, které musely děti
zdolat. Tentokrát byla „jízda zručnosti“ doplněna pro děti velmi atraktivním skákacím hradem. Hrad byl naší MŠ zapůjčen
v rámci soutěže „PEZ Sportujeme rádi“, do které jsme se přihlásili. Soutěž je zaměřena na výtvarné zpracování tématu „Sportujeme rádi“.
Děti na základě svých osobních prožitků nakreslí, namalují obrázek na téma sportu. My doufáme, že nějaké to soutěžní dílko zaujme porotu a bude patřit mezi výherní. Hlasovat bude moci i každý uživatel facebooku v termínu od 11. 11. – 9. 12. 2016 na stránkách PEZ udělením „like“ k obrázku. Věříme, že nás v této soutěži také podpoříte. Toto krásné slunečné čtvrteční odpoledne jsme si užili a mé poděkování
patří především mým kolegyním za zajišťování a přípravu akce, Pavlovi Stránskému za vstřícnost, umožnění vstupu do areálu a zajištění
občerstvení a Technickým službám za poskytnutí in-line dráhy. Největší poděkování však patří těm rodičům, kteří si našli čas a neváhali ho
věnovat svým dětem. Odměnou jim jistě byla dětská radost z prožitého a snad také trochu zmírnění u dětí vždy přítomné nevyčerpatelné
(Jindra Janská, vedoucí učitelka)
energie.
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Rugby? V Nýrsku? Může za to Roman Kodera
Dva týmy, každý o 15 hráčích. Hraje se 2 x 40 minut
na ploše velikosti fotbalového hřiště. Cílem hry je dostat balón do soupeřova brankoviště. Nahrává se pouze dozadu, v opačném případě se jedná o předhoz,
který se trestá „mlýnem“, dopředu se balón smí pouze
kopat. V České republice slaví rugby letos devadesát
let od jeho založení.
V sobotu 8. října si místní rugbyový tým poprvé zahrál
v přátelském utkání s týmem z Plzně. „Celou první půlku
jsme drželi zápas ve vedení, až v úplném závěru druhé
poloviny nám položili dvě pětky,“ říká Roman Kodera,
kapitán a zakladatel klubu.
Roman Kodera se přistěhoval do Nýrska před šesti lety
z Říčan u Prahy, kde se sportu věnoval od dětství. Vrcholem jeho hráčské kariéry jsou čtyři roky odehrané za národní tým. Před měsícem se stal malý zázrak a i v Nýrsku
máme svůj první tým. RUGBY ŠUMAVA NÝRSKO.
A může za to Roman s kamarády.

Rugbyová šiška v rukou kapitána Romana Kodery

Čas aktivně strávený od dětství na hřišti, později už i na
velkých zápasech za extraligový klub RC Říčany a nějaký čas jako trenér RC Plzeň Romanovi moc chyběl.
Nadšení pro rugby s ním sdíleli i jeho dva kamarádi,
Fabien Dagoury a Viktor Svoboda. Společný nápad jejich
manželek, ať založí klub i tady, se nejevil příliš reálný.
Ale podařilo se. Společně s kamarády oslovili další nové
zájemce a začali trénovat. Dvakrát týdně, teď v zimě
třikrát, a to i v sobotu. Zázemí našli u fotbalového klubu
SK Okula. Od jara plánují RUGBY ŠUMAVA NÝRSKO zaregistrovat do Národní rugbyové ligy. Aktuálním
cílem je účast v nejnižší soutěži a později se probojovat i
do vyšších úrovní této ligy. Po sobotním utkání probíhají
jednání, kdy se zvažuje, že by někteří hráči Plzně, mohli
doplnit kádr nýrských ragbistů a pomoct jim tak svou
zkušeností. Dalším z plánů je udělat na jaře nábor mladých ragbistů a vytvořit tak základnu pro mládežnické
týmy.

Ragbyový mlýn ( oba horní snímky Klatovský deník )

V současné chvíli, kdy se všechno teprve rozjíždí, přislíbili dvě firmy alespoň nějakou finanční nebo materiální
podporu v podobě dresů, narážečů a jiných tréninkových
pomůcek. První je firma Develop - start z nedalekých
Janovic. Druhou je firma z Klatov. Tým má velké plány a
my držíme moc palce, aby se podařilo je uskutečnit a už
se těšíme na další zápasy!
(vk)

Tým z Dívčí ragbyové akademie Babice spolu s trenéry

RC Plzeň a Rugby Šumava Nýrsko
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VŮNĚ LEVANDULE SE LINULA TVOŘIVOU NEDĚLÍ V NÝRSKU
Na druhou neděli v říjnu tohoto roku připravila Městská knihovna v
Nýrsku spolu s Natálií Vítovcovou
akci nazvanou Velké soví vyrábění.
Lektoři nejrůznějších tvořivých dílen dorazili na jejich pozvání k nám
do Nýrska, do kulturního domu letos
poprvé.
Hned v deset hodin dopoledne, kdy
samotná akce startovala, se začali trousit první návštěvníci. Bez ostychu vyrazili k jednotlivým místům, kde na ně
čekal velký výběr jednotlivých drobných řemesel. Fronta se stála u výroby
domácího mýdla, které si každý provoněl svojí vlastní kombinací esencí a
nasušených bylin. Děti si s pomocí
tavných pistolí zdobily připravený mini stromeček v hrnku s vypáleným
nosánkem a očima. Ženy a malé slečny
navlékaly třpytivé náramky Pandora.
Zdobily si svoje vlastní diáře a přáníčka scrapbookovou technikou. Malovaly na měkkoučké sovy vyrobené
z jemné látky. Z korálků se vyráběly
různé přívěšky a ozdoby. V dílně
s dřevěnými ozdobami si s pomocí
lektorky ozdobily například domeček
na čajové sáčky nebo krabičku na papírové kapesníky. Trička si děti vymalovaly tím, co je zrovna napadlo. V další
dílničce se vyráběly balzámy na rty a
provoněné, barevné soli do koupele.
Sovy větší než dospělá dlaň si děti
oblepily křídly z peří jako ozdobu,
která se hodí skoro kamkoliv. Maminky si zdobily podzimní dekorace do
svých domovů. A děti s unavenými
prstíky si odbíhaly s kamarády zahrát
stolní hry, připravené hned v blízkosti
tvořivých dílen. Přítomný byl i karikaturista, který během pouhých pěti minut vykouzlil památku na celý život.
Na přání vtipně zachycenou podobu
sourozenců nebo jednotlivců. Pro ty,
kdo se chtěli občerstvit hned na místě,
připravily organizátorky vlastnoručně
vyrobenou domácí bramboračku, svěží
těstovinový salát nebo jednoduchý
Oslavy
toust
se sýrem a šunkou. K lákavě vonící kávě se nabízeli domácí muffiny,
perníčky
a štrůdl.
Nezbylo skoro nic.
vzniku
republiky
Na místě s občerstvením oslovuji jednu
z účastnic. „Strávila jsem tady s oběma
28. říjen
2016
dětmi
nádherné
odpoledne,“ říká maminka malého Kristiána a Adélky a
dodává
Plzeňse smíchem na tváři: „ Tatínek
si vyrazil sám na houby a protože to
už děti letos nebaví, tak jsme nasedli
do auta a přijeli tvořit.“ Přes stopadesát malých i velkých navštívilo první
ročník této úspěšné akce a my doufáme, že nebyla rozhodně poslední.
(vk)
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ZÁVĚR „ ROKU ANTONA SCHOTTA “ - KONFERENCE
V sobotu 15. 10. od 10.00 hod. probíhala ve společenském sále knihovny a muzea závěrečná akce
„Roku Antona Schota“, konference. Že si přece jen aktivity kolem nýrských spisovatelů získávají stále větší pozornost, bylo možno vidět z toho, že se jednání zúčastnili referenti z Rakouska, tradičně z Německa, ale i působící v USA, a
pochopitelně z Čech. Mezi posluchači se našli i takové kapacity, jako PhDr. Václav Maidl, bohemista a germanista, jistě největší znalec šumavské literatury nejen v českém prostředí. Jednání probíhalo ve velmi přátelském duchu, zúčastnilo se i několik členů Schottovy rodiny a jejich vzpomínky dokreslily obraz, Schotta spisovatele i člověka, jaký lze ještě dnes zachytit
v co nejpůvodnějších barvách. Schott byl takový, jako jsou jeho romány a povídky. Člověk zásadový, ale i chybující,
s úžasným záběrem vědomostí získaných samostudiem, ale ve skutečnosti nedostudovaným učitelem, i když z důvodu finančních, když jeho otec nebyl schopen dále platit školní poplatky.
Nejeden z posluchačů byl překvapen, když se z referátu o románu Bible a Jezuité, přednesený paní Ingrid Sauer M. A.,
dozvěděl, že děj se odehrává přímo v Dešenicích a jsou tam zachyceny mnohé historické události. Právě přetržená historická
linie způsobila, že takové skutečnosti zapadly v zapomnění a po více než sedmdesáti letech je znovu musíme objevovat. Ale
alespoň že tak.
Jestliže jsme se v loňském roce náročně vypořádávali s postavou spisovatele Hanse Watzlika, letos jsme poznávali spisovatele, rodem ze Zadních Chalup, který nijak konfliktní nebyl, naopak jeho dílo je opravdovou studnicí informací o životě obyvatel na Šumavě, nikoli informací sledovaných spisovatelem od pracovního stolu, ale prožívaných dnes a denně po boku svých
sousedů. Proto jsme také Antonu Schottovi dali přídomek – kronikář šumavských osudů. Přímo můžeme říci, osudů lidí
v okolí Nýrska, protože i když se autor později, kvůli lepším studijním možnostem svých dětí odstěhoval do Rakouska, náměty většinou čerpal právě z našeho kraje. Můžeme si jeho dílo číst? Ne! V českém jazyce nevyšla ani jediná práce! Před
druhou světovou válkou nedělala němčina nikomu zásadní potíže. Když Schott v dubnu 1945 zemřel, šok z následujícího
uspořádání Evropy zbořil množství vazeb a samozřejmostí. Proto dnes pracně objevujeme. Ale někdy je to dokonce i příjemné. Otázkou je, kdy si román o své obci budou moci dešeničtí přečíst.
( Karel Velkoborský, ředitel muzea )

Cuketové placičky
Letos se cuketám opravdu dařilo, bylo by tedy škoda neuvařit si z nich nějakou dobrotu . Cuketa je vhodná k detoxikaci a pročištění těla. Draslík, který cuketa obsahuje, pomáhá vyloučit toxiny a přebytečnou vodu z organizmu. Proto je vhodná i pro lidi nemocné dnou, revmatismem, cukrovkou, trpící obezitou a bolestmi kloubů. Cukety pomáhají
čistit trávící trakt, jelikož jsou bohaté na vlákninu. Také příznivě ovlivňují činnost ledvin. Cuketa má lehce projímavé
účinky, je tedy vhodná pro lidi trpící zácpou.
Suroviny : na 9 placiček : cuketa 450 g, tvrdý sýr 110g,
vejce 1ks, polenta ( kukuřičná mouka) 3- 4 pol. lžíce, česnek
1 stroužek, bazalka cca 7 lístků, pepř, sůl
Postup: Omyjeme si cuketu (není třeba ji loupat) a nastrouháme na hrubém struhadle. Dáme ji do mísy a posypeme malou lžičkou soli. Díky tomu nám cuketa pustí vodu. Necháme
stát cca
10 minut. Mezitím si najemno nastrouháme sýr.
Cuketu poté pořádně vymačkáme (je to důležité, protože
potom by stále pouštěla vodu) a vrátíme zpět do mísy. Následně k ní přidáme ostatní suroviny jako nastrouhaný sýr,
vejce, nasekanou bazalku, prolisovaný stroužek česneku a
polentu. Dle chuti případně dosolíme a dopepříme. Vytvoříme směs, ze které tvarujeme placičky a pečeme v troubě na
plechu vyloženém pečícím papírem při tepl. 180st.C cca 1015 min. Můžeme potřít olejem. Podáváme např. s rajčatovo - bazalkovým salátem.
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Odhalení kamene Antona Schotta v Parku paměti v Nýrsku
V roce 2011 začalo Muzeum Královského hvozdu s
pokládáním kamenů v Parku paměti v Nýrsku. Každý z
kamenů připomíná některého z významných spisovatelů
Nýrska. Svůj kámen tak na místě v parku už mají Josef
Holub, Josef Blau a Hans Multerer. Jsou specifické
hlavně místem nálezu. Ten pro Antona Schotta hledali
tři roky a nalezli ho v Zadních Chalupách, třicet metrů
od chalupy Schottova otce. Je možné, že na něm jako
malý sedával, protože byl hned u cesty k chalupě.
V pondělí 3. října se tak uskutečnilo jeho slavnostní
odhalení. Součástí této slávy bylo i jeho dosud žijící
příbuzenstvo, které přijelo až z Rakouska. Park bude
mít výsledně deset až jedenáct kamenů. Muzeum tak
čeká ještě dalších pět ročníků připomínání si významných spisovatelů.
Na fotografii je ředitel muzea Karel Velkoborský s tlumočnicí a hosté
pozvaní ze sousedního Rakouska.

Pravnuk Antona Schotta

(vk)

Pamětní kámen Antona Schotta

Za krásného slunečného počasí dne 30.9.2016 proběhla
akce Měsíc náborů, které se zúčastnilo 246 dětí ze základních a mateřských škol regionu Nýrsko. Děti si vyzkoušely své pohybové dovednosti na dvanácti stanovištích za účasti deseti trenérů. Akci doprovázel jeden moderátor a jeden hlavní organizátor. Náboru se zúčastnil i
zástupce FAČR Hudeček Pavel. Byly připraveny tyto
disciplíny. Přeskok přes překážky, slalomová dráha, práce s obručí, hod na cíl, přetahování lanem, střelba na bránu, hra na „dvě“. Děti po skončení své pohybové aktivity
měly možnost občerstvení se limonádou, párkem
v rohlíku a sušenkami. Na závěr všichni účastníci namalovali v místní klubovně obrázek. Hlavní organizátor
vyhodnotil akci jako zdařilou.
(Karel Kalivoda, hlavní organizátor)
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Městská policie informuje
Mezi majiteli psů bydlících v Nýrsku se neustále nachází početná skupina těch, kteří své miláčky vypustí do ulic města,
aby se vyvenčili. Bohužel si neuvědomují, že por ušují obecně závaznou vyhlášku města č.3/2015. Nehledě na to, že tímto jednáním obtěžují ostatní občany. Volně pobíhající pes je taktéž problém pro dopravu, protože může způsobit dopravní
nehodu. Nemluvě o tom, že po těchto psech zůstávají výkaly po celém městě. A nejenom po psech volně pobíhajících. Najde
se i spousta majitelů, kteří svého psa sice venčí, ale neuklízejí si po něm výkaly. Bylo by dobré, kdyby se nezodpovědní majitelé psů nad sebou zamysleli a byli ohleduplnější vůči ostatním.
Dalším nešvarem, který se v Nýrsku neustále opakuje, je odkládání odpadu, který tam nepatří, k popelnicím. Pak je
možno vidět u popelnic či kontejnerů skříně, pohovky, sedací soupravy a další nábytek. Vešker ý domovní odpad, který
nepatří do popelnice, je potřeba odvést do sběrného dvoru, který se nachází za Technickými službami v ulici Strážovská.
Při třídění odpadu, pro který jsou určeny kontejnery po celém městě, vznikají také problémy. Je potřeba pochválit
občany za to, že třídí odpad a tím šetří životní prostředí, ale také je jim potřeba připomenout, že tento odpad patří
pouze do určených nádob. Poměr ně často se stává, že kontejner je plný, a tak někteř í odloží odpad ke kontejner u. Bohužel má toto jednání dominový efekt, protože jakmile se objeví
sebemenší hromádka u nějakého kontejneru, okamžitě roste. Další a
další odkládají odpad ne do kontejneru, ale k němu v domnění, že je
to tak dobře. Bohužel není. Pokud je nádoba plná, je potřeba najít
jinou a nebo odpad odvést do sběrného dvoru.
Taktéž je potřeba připomenout majitelům motorových vozidel,
kteří své plechové miláčky vyřadí z evidence vozidel a nebo ukládají registrační značky do depozita, aby vozidla poté parkovali
v garážích, na parkovištích a nebo na svých pozemcích a ne na veřejné zeleni jako toto vozidlo na přiloženém snímku.
Městská policie Nýrsko
Tel. 376 555 655
e-mail: mpolicie@mestonyrsko.cz

… v roce 1961 vyšlo v Nýrských novinách….
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PLZEŇSKÝ TÝDEN VĚDY A TECHNIKY AV ČR
Týden vědy a techniky Akademie věd ČR je největší vědecký festival v České republice. Letošní, šestnáctý ročník se uskuteční od 1. do 13.
listopadu 2016 a ponese se v duchu motta „Za hranice známého“. Připraveno je na 600 akcí po celé republice: přednášky, výstavy, dny otevřených dveří, dokumentární filmy, workshopy, vědecké kavárny a mnohé další aktivity napříč všemi vědeckými obory. V Plzeňském kraji se
uskuteční přes dvacet akcí. Zajímavé přednášky z historie se konají ve Studijní a vědecké knihovně Plzeňského kraje v Plzni. Doporučujeme
například přednášku Oběti Osvětimi a popírači holocaustu Vojtěcha Kyncla, která proběhne 7. listopadu. Zúčastní se jí a promluví na ní i pamětnice, která byla v tomto koncentračním táboře vězněna a hrůzy v Osvětimi přežila. Druhá část se bude zabývat přístupem evropských
států k připomínání holocaustu a genocidy. Za astronomií se můžete vydat na plzeňské gymnázium na Mikulášském náměstí. Na přednáškách
Oty Kéhara se například dozvíte, co to vůbec planeta je, na které je nejtepleji a která má nejvíc měsíců. Svět fyziky a techniky se návštěvníkům
odhalí v Techmania Science Center v Plzni. Kromě přednášek se zde návštěvníci můžou také těšit 12. listopadu na rozhlasovou Laboratoř vědců a herců, která představí pět aktuálních vědeckých témat v 50 minutách. Vědci vysvětlují, herci glosují, diváci se baví.
Za tajemstvím vědy se můžete vydat i do Muzea Českého lesa v Tachově, jehož pracovníci připravili pro návštěvníky zajímavé workshopy.
Mimo jiného se zájemci mohou zúčastnit workshopu Slyšíš-poznáš-sčítáš zaměřeného na ornitologii nebo exkurze na tachovský židovský hřbitov s názvem Psáno v kameni, která se bude věnovat dokumentaci židovských náhrobků.
Vstup na celý festival je zdarma, na některé akce, zejména na přednášky, vědecké kavárny a filmy je potřeba rezervace. Ta je možná přes webové stránky www.tydenvedy.cz, kde jsou také uvedeny kompletní informace o celém programu festivalu.
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Oznámení
Nýrská poradna Kineziologie alternativní léčba se stěhuje do Klatov. Od
ledna 2017 jí najdete ve Vídeňské ulici
č. 1, první patro. Jménem všech, kterým metoda v Nýrsku pomohla, tímto děkujeme paní Lorencové.
Informace : 739040320
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