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Aktuality z radnice 

Soňa Klugová, red. 

Vysázené skalníky neničí  

nutrie, ale kradou je lidé 

Povodí Vltavy bylo osloveno, 

aby upravilo nábřeží v ulici 

Kpt. Kufnera, kde byl ne-

vzhledný svah k řece. Roz-

hodlo se tedy, že z důvodů 

lepší údržby, kdy sekat tyto 

příkré stráně je náročné, se 

zkulturní pohled přes řeku 

z pěší zóny vysázením skalní-

ků. Tyto keře měly vytvořit 

koberec, kterým neprorůstá 

tráva. Keře by se udržovaly 

zastřiháváním u chodníků, do 

vody by neměly zasahovat. 

Po tomto rozhodnutí bylo vy-

sázeno 50 kusů těchto rostlin 

na plochu 10 metrů. Tato část 

byla vysázena jen na zkoušku, 

aby se vidělo, jak rostliny bu-

dou růst, zda je nutrie nebu-

dou ničit. Opak je ale prav-

dou. Nutrie si rostlin nevšíma-

jí, zato naši spoluobčané ano. 

Z 50 kusů jich už bylo 12 od-

cizeno. Nevíme, komu teď 

dělají radost doma na zahrád-

ce, ale rozhodně tohle by se 

dít nemělo. Chceme mít přece 

krásné město a musíme pro to 

něco udělat. Buďme všichni 

obezřetní k tomu, co kdo pro 

město dělá. Neničme naše 

okolí a přispějme k tomu, 

abychom žili v hezkém a pří-

jemném prostředí a mohli být 

na naše město pyšní. 

Ukončení první sezony na koupališti  

První sezona na koupališti je za námi, naposledy bylo 

otevřeno 31. 8. 2017. Počasí v září bylo pro koupání 

bohužel nepříznivé, a proto byl provoz ukončen. Rádi 

bychom poděkovali všem návštěvníkům, kteří k nám 

na koupaliště zavítali. A že vás nebylo málo. V první 

sezoně (16. 6. – 31. 8. 2017) bylo koupaliště otevřeno 

celkem 59 dní a navštívilo jej téměř 16 000 návštěvní-

ků. V průzkumu, ve kterém jsme se dotazovali na poš-

tovní směrovací čísla, jsme zjistili, že v průměru jed-

nu čtvrtinu návštěvníků tvořili občané z Nýrska. Nej-

větší zastoupení měl Plzeňský kraj, poté Praha a Stře-

dočeský kraj. Poděkování patří také všem zaměstnan-

cům, kteří se na provozu koupaliště podíleli. 

Nyní již probíhá zazimování koupaliště. Malý bazén 

bude celý vypuštěn a velký bazén se pouze upustí a 

speciální plováky, které budou rozmístěny po celém 

bazénu, zajistí, aby voda v bazénu nezamrzla. 

Lucie Jandová 
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Aktuality z radnice 

Chystá se třetí sezona na kluzišti 

Noční klid ve městě 
Noční klid a jeho rušení je citlivé a diskutované téma. 

Někdo se chce bavit do pozdních hodin a jiný by radě-

ji v klidu odpočíval. Dojít ke všeobecné shodě je pak 

velmi nesnadnou záležitostí. 

Po novele přestupkového zákona z října roku 2016 

mohou být výjimky z nočního klidu stanoveny jen 

v obecně závazné vyhlášce. Zároveň pak tyto dny, 

kdy je doba nočního klidu zkrácena, musí být pro 

obyvatele města dostatečně dobře předvídatel-

né.  Protože původní vyhláška k zabezpečení místních 

záležitostí veřejného pořádku již novele zákona nevy-

hovovala, reagovalo zastupitelstvo města několika 

změnami této vyhlášky. Na říjnovém zasedání zastu-

pitelstva města pak byla projednávána samostatná vy-

hláška o nočním klidu. 

Po mnoha diskuzích byly na jaře letošního stanoveny 

výjimečné případy, kdy je doba nočního klidu kratší a 

začíná v jednu hodinu ráno. Jedná se hlavně o tradiční 

masopusty, poutě a také několik sportovních a kultur-

ních akcí konaných v letních měsících. Pouze na Sil-

vestra je noční klid zkrácen na dvě hodiny a začíná 

úderem čtvrté hodiny ranní.  

V minulých letech jsme se především v letních měsí-

cích setkávali se stížnostmi na častý hluk, ať již byl 

způsobený hlučnou oslavou, nebo kulturními akcemi 

pro veřejnost. V letošním roce jsme však žádnou ob-

dobnou stížnost nezaznamenali. Je namístě tedy podě-

kovat jak pořadatelům akcí, tak i občanům města za 

jejich ohleduplnost i respektování této vyhlášky. 

Zima se nám blíží a s ní také začátek provozu 

ledové plochy. Datum a program k zahájení třetí 

sezony na kluzišti bude včas zveřejněn na webo-

vých stránkách www.sportoviste-nyrsko.cz. 

Vzhledem k tomu, že je o rezervace na kluzišti 

stále velký zájem, dojde k rozšíření možnosti 

pronájmu ledové plochy o další dvě hodiny týd-

ně, a to ve čtvrtek místo veřejného bruslení. Dal-

ší změnou je také cena za 1 hodinu pronájmu 

ledové plochy, kdy v sezoně 2017/2018 budou 

platit ceny 300 Kč/hod (10 a více účastníků), 

750 Kč/hod (méně než 10 účastníků), 1 000 Kč/

hod (méně než 5 účastníků). Rezervační systém 

bude spuštěn dva týdny před zahájením provozu. 

Obědy ve školní jídelně  

podraží o 5 Kč  

Soňa Klugová, red. 

Každý, kdo chodí nakupovat suroviny na vaření pro 

svou domácnost, si jistě všiml, že ceny surovin stou-

ply. Je to způsobeno inflací 2,5%. Suroviny, ze kte-

rých se v jídelně vaří, podražily a nejspíše dále podra-

ží, proto je třeba navýšit cenu obědů o 5 korun, a to na 

74 korun pro cizí strávníky. Cena obědů pro dětské 

strávníky zůstane beze změny. Důvodem je zajištění 

stálé kvality služeb. Toto navýšení bude platit od  

1. ledna 2018. 

Ohlédnutí za letní  

turistickou sezonou 2017   

Podzim se nekompromis-

ně hlásí o slovo,  

a tak nastává ta správná 

chvíle pro ohlédnutí za 

letní turistickou sezonou. 

Co nového přinesla, jaká 

byla návštěvnost Nýrska 

a co návštěvníky ve měs-

tě čekalo? Dovolte mi 

tedy malé shrnutí. 
Letošní sezona byla, co 

se návštěvnosti týče, lep-

ší než v loňském roce. 

Od 1. května do  

30. září zavítalo do naše-

ho informačního centra 

téměř 2000 návštěvníků. 

Největší zájem byl o tipy 

na výlety po okolí, míst-

ní památky, kulturní pro-

gram, ale také o možnos-

ti stravování a ubytování 

v našem městě či blíz-

kém okolí. Pro hlavní 

sezonu jsme připravili 

nové magnetky města 

Nýrska, Pajreku a také 

Muzea Královského 

hvozdu. Turisté si mohli 

vybrat z velkého množ-

ství suvenýrů, pohlednic, 

map a samozřejmě také 

propagačních materiálů. 

V letošním roce byl vel-

ký zájem o mapy a pře-

devším o turistické vizit-

ky. 
V letošním roce se do 

našeho města sjíždělo 

mnoho návštěvníků 

z dalekého okolí, aby 

„vyzkoušeli“ naše nové 

koupaliště, které bylo 

znovu otevřeno po roz-

sáhlé rekonstrukci. 

Lucie Jandová 

Martina Bastlová, IC  

Soňa Hladíková, místostarosta 
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Aktuálně 

Ohlédnutí za volbami - výsledky 

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 

ve dnech 20. - 21. října 2017 

Okrsky  

celkem 

Voliči  

v seznamu 

Vydané obálky Volební účast  

v % 

Odevzdané  

obálky 

Platné hlasy % platných 

hlasů 

6 3 748 2 230 59,50 2 230 2 219 99,51 

číslo název celkem % 

1 Občanská demokratická strana 251 11,31 

2 Řád národa - Vlastenecká unie 4 0,18 

3 Cesta odpovědné společnosti 0 0,00 

4 Česká str. sociálně demokrat. 174 7,84 

6 Radostné Česko 4 0,18 

7 Starostové a nezávislí 200 9,01 

8 Komunistická str. Čech a Moravy 216 9,73 

9 Strana zelených 21 0,94 

10 
ROZUMNÍ - stop migraci, diktát. 

EU 
31 1,39 

12 Strana svobodných občanů 28 1,26 

13 Blok proti islam. - Obran. domova 3 0,13 

14 Občanská demokratická aliance 6 0,27 

15 Česká pirátská strana 211 9,50 

Soňa Klugová, red. 

Přinášíme vám výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Jsou rovněž k dispozici na 

www.volby.cz Českého statistického úřadu. Najdete zde i výsledky voleb v jednotlivých okrscích a další po-

drobnosti. 

Děkujeme za bezproblémové zajištění voleb všem členům komisí a zaměstnancům úřadu, kteří byli zapisovateli 

jednotlivých komisí, a Technickým službám města Nýrska za materiální zabezpečení. Poděkování patří rovněž 

tajemnici městského úřadu, která ve své funkci absolvovala první volby a jejich přípravu a průběh zvládla bez 

problémů. 

Strana Platné hlasy Strana Platné hlasy 

číslo název celkem % 

16 Občané 2011- spravedl. pro lidi 1 0,04 

19 Referendum o Evropské unii 2 0,09 

20 TOP 09 55 2,47 

21 ANO 2011 666 30,01 

23 SPR - Republ. str. Čsl. M. Sládka 4 0,18 

24 KDU - ČSL 89 4,01 

25 Česká strana národně sociální 3 0,13 

26 Realisté 13 0,58 

27 Sportovci 13 0,58 

28 Dělnická str. sociální spravedl. 6 0,27 

29 SPD 209 9,41 

30 Strana práv občanů 9 0,40 
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Aktuálně 

Dohlédněte na své děti, aby neničily majetek města  

Často jsme slýchali od občanů města, že by si přáli na 

místě, kde stávalo bývalé zdravotní středisko, dětské 

hřiště nebo park. Proč ale budovat něco takového, 

když si toho nevážíme? Stačí se podívat po parcích, 

které se nacházejí zde ve městě. Všude se válejí od-

padky a jsou poničené lavičky. Každý z nás to vidí, 

ale nikdo tomu nezamezí. 

Stejný problém se týká i dětských hřišť. Jedno takové 

je v Jiráskově ulici mezi panelovými domy. Město 

nechalo hřiště vybudovat, aby děti měly kde trávit čas. 

Jenže jak dnes hřiště vypadá? Povalující se odpadky, 

poničené pletivo, které má zabraňovat tomu, aby se na 

hřiště nedostala zvířata. To vše způsobují děti a svou 

vinu na tom mají i rodiče, kteří je nehlídají. Několik 

kolemjdoucích již na tento problém upozorňovalo.  

O tento areál se starají Technické služby města Nýr-

ska. Nejméně dvakrát do týdne probíhá úklid odpad-

ků, ale hned další den se tam odpadky poházené po 

zemi najdou znovu. Jsou to dva roky, co bylo hřiště 

rekonstruováno, a mohlo by se rekonstruovat znovu. 

Poničený, přetrhaný a sešlapaný plot není jediná věc, 

která je zničená. I prolézačky nejsou v dobrém stavu, 

protože je využívají větší děti, které by na ně už lézt 

neměly. 

Rádi bychom tímto článkem upozornili na to, jak se 

někteří chovají k věcem, které jsou určené pro všech-

ny. Žádáme vás, abyste si po sobě odpadky uklízeli  

a zbytečně nepřidělávali práci Technickým službám 

města Nýrska. Mohou vykonávat práci na jiných mís-

tech, kde je potřeba. 
Soňa Klugová, red. 

Probíhají rekonstrukce na hasičské zbrojnici 
Občané našeho města si určitě povšimli, že okolo 

„hasičárny“ vyrostlo lešení.  Městu se podařilo získat 

dotaci na rekonstrukci hasičské zbrojnice. Součástí 

rekonstrukce je výstavba tří menších garáží v zadní 

části areálu zbrojnice. Zde bude zaparkováno jedno 

dopravní vozidlo a dále zde bude uložen materiál a 

vybavení, pro které už v hasičské zbrojnici nebylo 

místo a musely být uloženy v pronajaté soukromé ga-

ráži. Bude tam také uložen člun, kterým je naše jed-

notka vybavena pro případ povodní. Součástí venkov-

ních prací bude také nové oplocení zadní části hasič-

ské zbrojnice. 

Samotná budova dostane novou střechu a dojde také 

k rozsáhlé rekonstrukci vnitřních prostor. Součástí 

celé akce je nová betonová podlaha v původních gará-

žích a oprava betonové podlahy novým nátěrem pod 

cisternami v novější přístavbě.  Velkým přínosem bu-

de také kompletní výměna povrchu všech chodeb a 

učebny, kde bude položena protiskluzová dlažba od-

povídající nejnovějším bezpečnostním požadavkům.  

Celá akce je prováděna nákladem cca 7 milionů Kč 

(velká část je hrazena z dotačních peněz) a bude do-

končena v květnu příštího roku. Po dobu celé akce 

bude naše jednotka plně akceschopná, i když si to vy-

žádá pochopitelně nemalé úsilí. Také bychom rádi 

požádali projíždějící řidiče o určitou zvýšenou opatr-

nost a ohleduplnost při našich výjezdech, protože díky 

této stavební činnosti je situace okolo hasičské zbroj-

nice přece jen méně přehledná. 
 

Jan Kolář, hasiči Nýrsko 
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Představujeme 

Rostislav Lusier 

Představuje se Domov pro osoby se zdravotním  

postižením Bystřice nad Úhlavou 

Budova Ústavu sociální péče Bystřice nad Úhlavou byla 

původně klášter. V roce 1957 se vrátily zpět do kláštera 

řádové sestry a následujícího léta uvedly do provozu 

ústav s pěti děvčaty. Do konce roku 1958 již ústav obý-

valo padesát mentálně postižených dětí. 
Původní ústav pro mentálně postiženou mládež je od  

r. 2007 domovem pro osoby se zdravotním postižením. 

Jedná se o příspěvkovou organizaci Plzeňského kraje. 
Obyvateli jsou uživatelé s různým stupněm mentálního 

nebo kombinovaného postižení, kterým bystřický domov 

poskytuje sociální a zdravotně rehabilitační péči. O zdra-

votně postižené uživatele se stará kvalifikovaný perso-

nál, který se skládá z pracovníků v sociálních službách 

se zaměřením na přímou obslužnou péči a na základní 

výchovnou činnost. Zdravotní péče je zajištěna všeobec-

nými sestrami a fyzioterapeuty. Do zařízení dochází dět-

ská i praktická lékařka pro dospělé, psychiatrička, reha-

bilitační lékařka, neuroložka. Domov dále zaměstnává 

technickohospodářské pracovníky, řidiče - údržbáře, 

pracovníky kuchyně, prádelny a úklidu, kteří vytvářejí 

vhodné zázemí pro klienty. 
  
Kolik uživatelů vašich služeb nyní žije v Domově? 
V současné době náš domov poskytuje sociální službu  

s celoročním pobytem 146 uživatelům. Jedná se o uživa-

tele se středně těžkou mentální retardací a uživatele  

s těžkou až hlubokou mentální retardací. Náš personál 

jim zajišťuje péči na vysoké úrovni, tak, aby měli pocit 

maximálního uspokojení, sebeuplatnění a samostatnosti. 
Kolik zaměstnáváte lidí a kolik z nich žije v Nýrsku? 
Zaměstnáváme přibližně 85 zaměstnanců v pracovním 

poměru (s „dohodáři“ něco málo přes 100 zaměstnanců), 

a to obyvatele nejen Nýrska a okolí, ale i Klatovska a 

Domažlicka. Z Nýrska a blízkého okolí je to asi polovi-

na zaměstnanců. V našich řadách máme i takové zaměst-

nance, kteří u nás pracují od ukončení studia až po dů-

chodový věk, takže celý svůj profesní život věnují našim 

uživatelům. I ti, kteří z nejrůznějších důvodů tuto profesi 

opustili, se velmi rádi za klienty vrací. 
 Uvažujete o propouštění, či naopak nabíráte nové 

lidi? 
To v žádném případě neuvažujeme. Naopak usilujeme o 

to, abychom naše zaměstnanecké řady v nejbližší době 

posílili. Delší dobu nás trápí nedostatek personálu, a to 

zejména pracovníků v přímé obslužné péči. 
Jaké vzdělání potřebuje člověk, aby se ve vašem Do-

mově mohl ucházet o zaměstnání? 
Ke splnění odborné způsobilosti na pozici přímé obsluž-

né péče je potřeba mít vystudovaný obor na odborném 

učilišti, či střední škole. Obor pečovatelská nebo sociální 

činnost, ale i absolventi oborů vychovatelství nebo zdra-

votničtí asistenti jsou odborně způsobilými pro tuto pro-

fesi. V opačném případě si zaměstnanec může odbornou 

způsobilost doplnit do 18 měsíců ode dne nástupu do 

pracovního poměru, a to kvalifikačním kurzem pro pra-

covníky v sociálních službách v trvání cca 150 hodin. 
 Co je běžnou náplní práce pracovníka v sociálních 

službách? 
Naši zaměstnanci, kteří poskytují přímou obslužnou pé-

či, pomáhají klientovi zvládat běžné úkony péče o vlast-

ní osobu, jako je pomoc při oblékání, při vstávání z lůž-

ka, podávání jídla a pití, dále při úkonech osobní hygie-

ny. Rovněž dle míry postižení daného klienta zajišťují 

jeho zájmové aktivity. 
Jak dáváte ve známost, že sháníte nové pracovní síly? 
Běžně to dáváme ve známost prostřednictvím webových 

stránek Úřadu práce v Klatovech nebo nabídkou práce 

na našich webových stránkách. 
Co byste ráda našim čtenářům sdělila na závěr? 
Ráda bych vyzvala zájemce o naše dění, aby naše akce 

volně sledovali na našich webových stránkách 

www.dozpbystrice.cz, nebo se na nás i osobně př išli 

podívat v rámci dne otevřených dveří. Dále bych 

s dovolením zopakovala, že nedostatek personálu, 

zejména pracovníků v přímé obslužné péči, je pro nás 

opravdu zásadní problém. Tento stav se stal problémem 

celorepublikovým. Vláda se rozhodla zvýšit platy pra-

covníkům v sociálních službách a sociálním pracovní-

kům od letošního července o 23 % a další již schválené 

desetiprocentní navýšení (v rámci platů ve veřejných 

službách a správě) bude realizováno od letošního listo-

padu. Případným zájemcům o tuto pracovní pozici rádi 

umožníme jeden zkušební den, kdy se uchazeč seznámí 

s náplní práce a pozná uživatele našeho domova. Neboj-

te se přijít zeptat a rozptýlit případné obavy, které jsou 

s nabízenými pracovními pozicemi spjaté. Přeji všem 

čtenářům krásný podzim, příjemnou náladu a hodně 

zdraví. 
Rozhovor pro naše noviny nám poskytla paní Hana 

Svejkovská (mzdová účetní, personalistka), které 

jménem redakce mnohokrát děkujeme. 

http://www.dozpbystrice.cz/
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Kultura 

Letošní „Šumavské štrůdlování“ je již minulostí  

V sobotu 7. října 2017 ráno bylo okolo 5 °C, stěrače 

kmitaly sem a tam, šedivé cáry mraků se snášely až 

k zemi a barevné listí v poryvech větru dávalo jasně 

najevo, že zima je za dveřmi. Počasí připomínalo spíš 

konec listopadu než začátek října. 

V Domě sv. Vintíře v Dobré Vodě s blížící se 15. ho-

dinou rostlo napětí, zda někdo v tomto pravém šumav-

ském sychravém počasí přijede a přiveze štrůdly do 

soutěže. 

První, druhý, …pátý, …desátý vzorek! 

S přibývajícími rukávy štrůdlů stoupala i dobrá nálada 

organizátorů štrůdlování – členů spolku Šumavské 

cesty, z. s. z Plzně. Tabulka hlavních pořadatelů se 

plnila a přibývaly i recepty na štrůdly. Konečné číslo 

– 18 soutěžních štrůdlů! 

Předsedou poroty měl být tradičně starosta Hartmanic 

Pavel Valdman, ale během týdne se pro přílišné zane-

prázdnění omluvil. Hlavní porotkyní tříčlenné hodno-

tící komise se tak stala Markéta Jungová, která má 

bohaté zkušenosti s organizováním Slavností jablek 

v Nebílovech. 

Zatímco porota ochutnávala a porovnávala, v kostele 

sv. Vintíře probíhal koncert pedagogů, absolventů a 

žáků ZUŠ Fr. Stupky v Sušici. Na programu byly 

skladby našich i zahraničních autorů v podání houslis-

tek Kateřiny Matoušové a Kristýny Prančlové a flét-

nistů Františka Lejska a Zdeňka Švelcha. K nim se 

přidali i jejich učitelé, Hana Prančlová a Tomáš Bastl, 

a společně s klavíristkou Dagmar Ciompovou ukázali, 

že sušická ZUŠ umí. Všem, včetně ředitelky Mgr. Mi-

leny Naglmüllerové, patří velké poděkování za krásný 

kulturní zážitek. Koncert byl nádherný! 

Po 17. hodině se Dům sv. Vintíře zaplnil a všichni se 

těšili na vyhodnocení soutěže o NEJ štrůdl a hlavně – 

na ochutnávku. Po několika úvodních slovech porotců 

se všichni dočkali: „Na 5. místě se umístil…, 4., 3., 2. 

- a vítězem se stává štrůdl č. 12, jehož autorkou je pa-

ní Marta Čechová z Annína.“ 

Paní Čechová vyhrála kromě jiného hlavní cenu – vy-

hlídkový let nad Šumavou s pilotem Milanem Legá-

tem, který cenu věnoval. Dalšími hodnotnými cenami 

přispěly do letošního ročníku Šumavského štrůdlová-

ní  Koření od Antonína, Sklářská huť J+P 

z Kašperských Hor, Nebespán café & apartments Ka-

šperské Hory, RÓSTA KAFE – pražírna kávy 

z Kašperských Hor, Horský pivovar Belvedér ze Že-

lezné Rudy, Vydavatelství Starý most, s. r. o. Plzeň, 

Keramický kroužek z Hartmanic, francouzská restau-

race La Tartellete z Plzně, Řezbářství Vladivoj Hrach 

Kašperské Hory, Sady Nebílovy, obchod U Lidušky  

z Plzně a hrad Kašperk. 

Na stole se objevily štrůdly připravované nejen podle 

starých rodinných osvědčených receptů, ale i těsta 

zadělaná jogurtem, zakysanou smetanou, tvarohem či 

dokonce pivem. A po vzoru našich předků stále dražší 

máslo nahradilo u některých receptů sádlo (těsto je 

prý křehčí a lépe se s ním pracuje). 

Vítězný recept paní Čechové: 

400g hladké mouky, špetka soli, 250 g 100% tuku, ½ 

piva – vše zpracovat ve vláčné těsto a nechat alespoň 

2 hodiny odležet v lednici. 

Jak jednoduché, že? 

Letošní ročník Šumavského štrůdlování měl ještě jed-

nu zvláštnost - podívat se, podpořit organizátory i sou-

těžící a samozřejmě i ochutnat kousek štrůdlu přijel na 

skok i první náměstek primátora města Plzně pan 

Martin Baxa. (A moc se mu líbilo). 

Šumavské štrůdlování 2017 je za námi. Ještě jednou 

velká gratulace výherkyni a obrovský dík všem spon-

zorům a těm, kteří se podíleli na kulturním programu i 

celé organizaci. 

Těšíme se na příští ročník – 6. října 2018 v Domě sv. 

Vintíře v Dobré Vodě! 

Jana Kolářová, předsedkyně spolku 
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Kultura 

Mladí hasiči z SDH Bystřice n. Úhlavou byli na výletě  

Martina Bastlová (IC) a SDH Bystřice n. Ú. 

Rok se s rokem sešel a mladí hasiči z Bystřice nad 

Úhlavou se opět vydali na zasloužený výlet. Den plný 

zážitků byl odměnou za jejich celoroční píli a odvede-

né výsledky. A věřte, že jich opravdu není málo. Le-

tošní výlet si mladí hasiči užili naplno. Po brzkém 

ranním vstávání na ně čekala plavba po největší pře-

hradní nádrži a největší vodní ploše v České republice 

- Lipně. Při dvouhodinové plavbě jsme viděli vesnič-

ky na břehu Lipna, ale také převozy ve Frymburku, 

Horní Plané a Černé v Pošumaví, zde je lipenská ná-

drž vůbec nejširší. Po úžasném ranním zážitku a dob-

rém obědě naše kroky vedly do Stezky  korunami 

stromů. Nikoliv lanovkou, ale jako správní sportovci 

jsme k bráně došli po vlastních nohou. Byl to obrov-

ský zážitek stoupat po širokém chodníku až 

k čtyřicetimetrové devítihranné vyhlídkové věži. Sou-

částí Stezky jsou naučné didaktické prvky, které obo-

hatí a rozšíří znalosti v oblasti přírody, její ochrany a 

funkce lesa. Nejen pro malé návštěvníky, ale i pro ty, 

kteří zůstali stále mladí a neopustila je chuť po dobro-

družství, jsou určeny tři zážitkové stanice s lanovými 

prvky. Ti nejodvážnější se pak zpět na zem sklouzli 

tobogánem. Naší poslední zastávkou bylo Království 

lesa, které se nachází pod Stezkou korunami stromů. 

Čekalo na nás několik desítek atrakcí a herních prvků. 

Některé vznikly přímo na míru tomuto nádhernému 

zákoutí šumavské přírody. Mohli jsme se zabydlet 

v bludišti mezi mladými stromky, ztratit se 

v mraveništi nebo na velké trampolíně vyskočit až 

k větvím vzrostlých stromů. Dále nás čekaly originál-

ní lanovky, provazové sestavy, stromová městečka, 

prolézačky, houpačky, půvabné domečky pro děti, 

pískoviště, kolotoče nebo skluzavky. Každý si tady 

našel ten svůj nejoblíbenější koutek, ve kterém strávil 

část odpoledne. Největší úspěch měla asi trampolína, 

kterou vyzkoušeli snad úplně všichni. Sice unaveni, 

ale plni zážitků jsme se ve večerních hodinách vypra-

vili na cestu domů. 
Na závěr bych ještě chtěla poděkovat sponzorům: 

Městu Nýrsko, firmě Klasna potraviny s. r. o, Klatov-

ské dopravní společnosti s. r. o. 

Pozvánky 

Veselé peklo 

Nastává adventní čas, Mikuláš a čerti přijdou k vám zas. 

Čerti, ty klíč nemají, ale z pekla už se k nám chystají, 

až je Lucifer povolá, budeme se bát všichni dokola. 

Mikuláš, čerti a andělé spojili své síly, přátelé, 

budou se všichni snažit ze všech sil, aby se večer vydařil. 
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Pozvánky 

Přijďte se pobavit na Tvořivou neděli do Nýrska  

Na druhou neděli v listopadu připravila Městská kni-

hovna Nýrsko ve spolupráci s Natálií Vítovcovou další 

Tvořivou neděli, která bude na téma andělé. Tohle té-

ma je velice blízké pro nadcházející adventní čas. 

Už od deseti hodin dopoledne budete moci navštívit 

kulturní dům, kde celá akce bude probíhat. Budou na 

vás čekat tvořivé dílničky, kde si budete moci vytvořit 

výrobky z korálků, dřevěné svícínky, dokonce i vánoč-

ní dekorace. Celý sál nám jistě provoní krásné vonné 

esence při výrobě domácích mýdlíček. Těchto voňa-

vých dárečků si budete moci vytvořit více. Kdo rád 

maluje a rád by někomu udělal radost vlastnoručně 

namalovaným tričkem, nemusí být smutný, protože  

i tuhle dílničku vám nabídneme. 

A co ještě zajímavého na vás čeká? Organizátorky ak-

ce si pro vás jistě připraví chutná jídla. Můžete se těšit 

na toasty, teplou polévku a spoustu dalšího, ale také  

i na sladkou tečku ke kávě. 

Proto neváhejte a přijďte se podívat a vytvořit si krásné 

dárky pro své blízké a přiučit se novým technikám. 

Jistě si každý přijde na to své. 

Dům dětí a mládeže 

Proběhl první ročník modelářské výstavy  

„Memoriál Malého Mišáka“ 

Soutěž byla pojata jako memoriál na počest místního 

modeláře, který tragicky zahynul. Pořádání akce se 

chopila skupina nadšenců z DDM, místní modeláři,  

a na prvním místě rodina po zesnulém. To na úvod. 

Jindřichohradečáci rádi podporují nově vznikající sou-

těže, proto nemohli vynechat ani tuto nově vzniklou 

soutěž, která se konala v místním Domě dětí a mláde-

že. Za sebe mohu konstatovat, že prostory výstavy 

byly perfektně připraveny, velice dobře osvětleny, 

všichni členové v tričkách pořadatelů se snažili vyjít 

ve všem možném i nemožném vstříc vystavujícím  

i soutěžícím. Pořadatelům za to patří první velká jed-

nička! Soutěž proběhla ve velmi příjemném a poklid-

ném tempu. Soutěžící se mohli v čase, kdy venku ne-

pršelo, vypravit do centra, kde probíhala místní pouť, 

a zpestřit si tak výlet do Nýrska prohlídkou města, 

stánků či návštěvou kolotočů. V čase, kdy pršelo, bylo 

možno navštívit stánek DRACO - Hobby v místním 

DDM. Pořadatel v propozicích sliboval, že vyhlášení 

proběhne ve 13 hodin. Tak se i stalo. Nutno po-

dotknout, že díky štědrým místním sponzorům se po-

dařilo pořadatelům zajistit věcné ceny pro všechny 

oceněné soutěžící ve všech kategoriích, a to i senior-

ských, což na většině soutěží nebývá zvykem. Za ten-

to počin patří pořadatelům akce a jejich sponzorům 

další jednička ! A další pozitivum z akce - modeláři  

z řad pořadatele se nezúčastnili bodované soutěže, 

vystavovali nesoutěžně. Za tento počin si zaslouží ta-

ké jedničku! Závěrem za náš klub přejeme hodně zda-

ru do dalších ročníků a na modeláře z Nýrska se těší-

me na soutěži v Jindřichově Hradci. 

Roman Soudek, KPM Jindřichův Hradec  
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Dům dětí a mládeže 

Ametyst ukončil soutěžní sezonu 2017  

Když se v září 2016 začaly vytvářet nové choreografie 

pro soutěžní sezonu 2017, nikdo netušil, kam nás ce-

loroční práce, snaha, píle a především radost z pohybu 

vynese. V únoru, kdy proběhl 2. ročník Poháru Ame-

tystu v Nýrsku, se pomalu začal roztáčet soutěžní ko-

lotoč. Kvalifikačním kolem na MČR ve Stochově se 

nejstarší děvčata Ametystu zcela poprvé probojovala 

s pódiovou sestavou do finále výkonnostní třídy B 

konaném v Opavě. Spolu s juniorkami poté reprezen-

tovala Nýrsko a Plzeňský kraj na celorepublikovém 

finále výkonnostní třídy A v Karviné jak s pódiovou 

sestavou, tak i s pochodovým defilé. Děvčata zde mě-

la možnost porovnat své schopnosti s ostatními skupi-

nami, které se mažoretkovému sportu věnují již něko-

lik let, a rozhodně se mezi nimi neztratila. 

V roce 2017 se Ametyst účastnil dalších soutěží. Děv-

čata tradičně ukázala své umění v Praze na soutěži 

pod názvem ,,Děti v akci“ a kadetky spolu s dalšími 

pohybovými kroužky z DDM Nýrsko se zúčastnily 

celorepublikové soutěže ,, Česko se hýbe“  v Brně.   

Nesmím zapomenout na naše Grandy, jako jediní nes-

li jméno Ametystu na MS v Praze, které se konalo 

letos v srpnu. 

Soutěžní sezona 2017 je již dávno za námi a my po-

malounku otevíráme dveře do další, která nás posune 

zase o krůček vpřed …. 

Chtěla bych poděkovat všem skvělým holčičkám a 

dívkám, které navštěvují kroužek mažoretek v DDM, 

rodičům za výbornou spolupráci, za finanční podporu 

Plzeňskému kraji, Městu Nýrsko, DDM Nýrsko, firmě 

Greiner Aerospace, firmě UVEX, Lesům ČR, innogy, 

autodopravě Kotrch, p. J. Denkovi, p. M. Vlčkovi a 

Hospůdce pod lesem. 

Eva Koryťáková 

Taneční jsou  

v plném proudu 

Sedmý ročník kurzu tance a spole-

čenské výchovy byl úspěšně zahájen 

7. října. Přejeme všem příjemný záži-

tek, veřejnost zveme na běžné taneč-

ní lekce, prodloužené lekce a závě-

rečný ples.  

Pavlína Karlovská 
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Pouťové posvícení 

Na pouti jste mohli navštívit chovatele i zahrádkáře 
Letos se pouť konala velice brzy. Bylo stanoveno, že 

se pouť bude slavit druhou neděli v říjnu, a to kvůli 

počasí, neboť pouť vycházela někdy i kolem dvacáté-

ho dne v měsíci. Bývalo už ošklivě, dokonce někdy 

padal i sníh. Děti na atrakcích prochladly a následně 

pak většinou onemocněly. Letošní termín byl sice ve-

lice brzy, ale počasí nepřálo, bylo chladno a i pršelo. 

Týden předtím i potom bylo opravdu krásné babí léto. 

Někdy se však počasí nevyvede, ale i tak nám radost 

neubyla. Jediné, co všechny může těšit, příští rok bude 

pouť blíže k půlce měsíce. 

A co jste kde mohli navštívit? V areálu pod nádražím 

jako každoročně vystavovali chovatelé své drobné  

a exotické zvířectvo. Malí i velcí návštěvníci měli roz-

hodně na co koukat. V jedné celé místnosti byli umís-

těni  holubi a hned vedle exotické ptactvo. Venku 

mohli návštěvníci vidět nutrie, kozy a mnoho dalšího. 

Ve vedlejším pavilonu vystavovali chovatelé králíky 

všech druhů a velikostí. Zájem byl i o  kur domácí. 

Kdo chtěl, mohl si vzít zdarma koťátko. 

Dalšími vystavovateli byli zahrádkáři. Každoročně 

pořádají výstavu svých výpěstků v moštárně za řekou. 

Celý víkend jste se tam mohli přijít podívat. Jakmile 

člověk do jejich budovy vešel, nasál příjemnou vůni 

čerstvě otrhaných jablek. Nebyla tam však jen jablka, 

ale i různé další ovoce, brambory, tykve, papriky a 

další zelenina. Letos ale nebyla úroda tak skvělá jako 

loni, proto se podařilo sehnat jen pár vzorků určitých 

druhů. Například ořechy zde v okolí letos skoro nikde 

nebyly,  

a proto byly vystaveny jen dva druhy.  

V sobotu odpoledne začal další ročník tanečních pro 

začátečníky. Večer pokračovala zábava ve stejném 

duchu, konala se tradiční pouťová zábava. Jako loni 

hrála skupina Pelíškové, v tělocvičně zase DJ Chany. 

Překvapením bylo, že letošní pouťovou zábavu navští-

vila zejména mladá generace. Návštěvnost byla kolem 

480 lidí.  

V neděli ráno mohli všichni, nejen věřící, zajít do kos-

tela svatého Tomáše na mši svatou. Ostatní si mohli 

během dopoledne projít ulici Prap. Veitla a prohléd-

nout si stánky s nejrůznějším zbožím. Ty zde byly 

i v sobotu, ale v neděli jich podstatně přibylo. Roz-

hodně nechyběly stánky s cukrovinkami a perníkový-

mi srdci, okolí provoněla nějaká ta klobáska. Toto 

místo je skvělé na to, aby se zde lidé potkávali. Vždyť 

spousta z nich se odstěhovala z města pryč, ať to bylo 

za prací, nebo z jiných důvodů, ale na pouť se přije-

dou do svého rodného města podívat, a tak je možné 

se vidět se známými tvářemi. 

Děti si užily jistě atrakce. Vždyť každý z nás, kdo byl 

malý, vždy toužil po tom, aby se mohl zhoupnout na 

houpačce nebo se proletět na kolotoči. Dnes jsou 

atrakce jiné, více adrenalinové. Jsou oblíbené, a proto 

na nich bylo stále plno.  

Na letošní pouť už můžeme jen vzpomínat. Další nás 

čeká až za rok. 

Soňa Klugová, red. 
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Pouťové posvícení 

Konference s překvapením 
Ledasjaké zboží je nám nabízeno „s překvapením“ 

Zažili jsme to i na konferenci k osobnosti Maxe Rei-

sera. A možná, že mohu napsat i nejednou. 

Nesešlo se nás mnoho, myslím, že nejpřesnější číslo 

bylo devatenáct. Dalo se to očekávat, protože povídá-

ní věnované židovskému rabínovi dnes pro většinu 

lidí není zrovna to, o čem si myslí, že je nezbytné mít 

v paměti. Faktem ale zůstává, že tento muž byl také 

nýrským spisovatelem, a proto patří do centra našeho 

zájmu.   

Nejdříve posluchače seznámila PhDr. Lenka Sýkoro-

vá obecně s historií židovského osídlení v našem kra-

ji. Pak nám objasňoval svoji práci na rodokmenu rabí-

na Maxe Reisera pan Pavel Mráz. Už na začátku své-

ho slova byl poněkud „tajemný“, a tak nejeden z nás 

očekával jeho vysvětlení. Totiž, po celou dobu přípra-

vy „Roku Maxe Reisera“ jsme nemohli najít hrob to-

hoto rabína. Ani na nýrském hřbitově, ani v okolí. 

Odborníci dokonce nevylučovali ani porušení židov-

ských předpisů převozem jeho těla kamsi jinam, a do-

konce ani exhumaci. A nakonec na poslední chvíli 

situaci vyřešil právě pan Mráz, když si dal práci 

s důslednou kontrolou, a u jednoho náhrobku, který 

měl nápis jen v hebrejštině, si všiml shodného roku 

úmrtí. Další kontrolou překladu textu zjistil, že osoba 

zde uložená pod jménem Mordechai Jehuda ben Elie-

zer je v datu narození i úmrtí shodná s Maxem Reise-

rem. Nebyl tedy pohřben pod svým občanským jmé-

nem, ale my ho pod ním hledali. 

Dalším přednášejícím byl vnuk MUDr. Julia Tanzera, 

nýrského lékaře, který si postavil vilku proti „horní“ 

škole. Pamatuje si ho dokonce ještě paní Čermáková a 

říkala, že byl v Nýrsku velmi oblíbený. Neminul ho 

ovšem tragický osud při válečném běsnění a zemřel 

v koncentračním táboře Treblinka. 

Dalším překvapením byl velmi, velmi zasvěcený refe-

rát Mgr. Václava Diviše z Hartmanic, který nás sezná-

mil s životními zvyklostmi židů, které jsou vlastně 

stejné dnes jako kdysi. Na závěr nám dokonce se svou 

manželkou zazpíval „šabatovou“ píseň. 

Pak už zazněl jen referát o historii nýrského židovské-

ho hřbitova, který přesvědčivě pochází z poloviny 15. 

století a mnoho stop tohoto stáří je na něm vidět. 

A jen poznámka na závěr. Nové vydání „Hádanek pro 

školu a dům“ od Maxe Reisera, které naše muzeum 

vydalo s českým překladem, je už na cestě do několi-

ka míst v Americe i jinde po světě. Dobré, ne?  

Muzeum Královského hvozdu 

Karel Velkoborský 
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Muzeum jde po stopách německých vojáků a odhalilo 

pamětní kámen Maxe Reisera 

I když máme teď v muzeu podobných novinek více, 

ty, o kterých budu psát, jsou přece jen zajímavější. 
První se týká úsilí, které jsme věnovali vypátrání ústu-

pové cesty německé armády přes, nebo kolem Nýr-

ska.  V kronice města je zápis o divizi nebo jejích 

zbytcích procházející městem. To je pravda, ale kudy 

její trasa vedla, to se tam nedočteme. Tato trasa nás 

zajímá z toho důvodu, že nám v muzeu chybí předmě-

ty a bližší informace o tomto ústupu. Je to tedy meze-

ra v pamětech, kterou je třeba zaplnit. Co jsme se už 

nachodili se snahou potvrdit všelijaké zprávy! A pak 

najednou někdo jede krajinou, zastaví se u staré cha-

lupy, dá se do řeči s obyvateli a oni řeknou informace, 

ze kterých se točí hlava. Poslechněte si je: „No jo,  

u naší chalupy nechali Němci několik aut i americký 

Jeep, který někde ukořistili, sháněli u nás civilní oble-

čení a můj děda pak chodil po lese a uklízel po nich 

hromádky uniforem poházené po lese. 

V Ondřejovicích byly ubytovány asi dvě stovky vla-

sovců, kteří s Němci táhli, chodili do studny pro vodu 

a my se báli, že nějak nakazí vodu. V kdejaké díře 

v lese byly naházené zbraně, granáty a to potom cho-

dili sbírat po lese policisté.“ Jiný svědek dodává: „My 

jsme s bráchou našli také spoustu zbraní, ale domů 

jsme je nosit nesměli. Jednou jsme si hráli 

s nalezenou Parabelou a já ho málem zastřelil. Jak 

jsme pistoli natahovali, nějak jsem zavadil o spoušť  

a střelil jsem přímo mezi jeho rozkročené nohy. Stači-

lo tenkrát, aby byla pistole trochu zvednutá a bylo zle. 

Pak jsme pistoli v lese zakopali, ale dnes bych to mís-

to nenašel.“ Další informace z tohoto prostoru mluví  

o nálezu dýky Hitlerjugend a nějakého odznaku, bajo-

netech, které odhalil vyvrácený strom, a konečně také 

o nálezu francouzského samopalu, který našli malí 

kluci pod pařezem u Lázu a který nám věnovali do 

muzea. Do muzea nechceme sbírat zbraně, s tím jsou 

spojeny takové starosti, že to za to nestojí, ale další 

doklady z této části ústupové trasy by naši sbírku urči-

tě skvěle doplnily. Tak nám držte palce, ať je naše 

pátrání úspěšné. Je to sice trochu nebezpečné, ale pře-

ce jen už nějaké zkušenosti máme. 
Následující zpráva se týká odhalení dalšího pamětní-

ho kamene u Lesního divadla, v tom místě, které jsme 

nazvali Park paměti. Přibyl tam kámen rabína a spiso-

vatele Maxe Reisera. Bylo to sice tentokrát trochu 

hektické, ale všechno dobře dopadlo. Přijela vnučka 

rabína Reisera až z Ameriky a byla velmi dojata. Při 

příležitosti „Roku Maxe Reisera“ jsme vydali tiskem  

i jednu z jeho prací, Hádanky pro školu a dům. Když 

ji paní Reiser držela v ruce, vzpomínala, jak jí jednou 

knihovna v New Yorku zajistila k prostudování origi-

nál této knihy z archivu knihovny univerzity 

v Harvardu. My jsme po 130 letech od původního vy-

dání doplnili tuto knížečku českým překladem, takže 

může sloužit i jako pomůcka pro studium hebrejštiny. 

Hádanky pro žáky rabína Reisera působí i po tolika 

letech svěže, ale vyluštit je přece jen znamená mít i 

biblické znalosti a také alespoň částečnou znalost 

hebrejštiny. Kniha bude k vypůjčení v Městské kni-

hovně v Nýrsku, a tak si kdokoli může poměřit své 

znalosti a schopnosti s židovskými dětmi nýrské ško-

ly. Paní Reiser řekla: „Tak o tom, co tady děláte, se 

bude mluvit v New Yorku, na Havaji (tam má paní 

Reiser chatu), v Praze, tam bude kniha v židovské 

škole, i v Ostravě, tam má zase rodina Reiserových 

několik přátel. 
Do pátrání po informacích o nýrském rabínovi se za-

pojila celá řada lidí. Pan Mráz sestavil rodokmen a 

pilně pomáhala i paní Vaňkátová a paní Škůrková 

z Klatov. I když bylo věnováno tomuto pátrání mnoho 

času, stále se ještě vynořují nové a nové informace, 

takže se z téměř neznámé osoby stává po letech osoba 

známá. 

Muzeum Královského hvozdu 

Paní Reiser odhaluje pamětní kámen. 

Karel Velkoborský 
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Adventní čas 

Blíží se adventní čas  

Co je to vůbec advent? Ví to někdo z vás? Advent  je 

slovo odvozené od slovesa advenire = přicházeti, při-

jíti, příchod. Od spousty lidí dostaneme nejspíše od-

pověď, že „Vánoce, Vánoce přicházejí“. Jenže on při-

chází Spasitel. Vánoce jsou narozeninami Ježíše Kris-

ta. 

Advent je jedna z největších křesťanských slavností. 

Doba očekávání příchodu Spasitele má každoročně 

jinou délku trvání, ale je vázána na čtyři neděle před 

Vánocemi. Začíná první nedělí adventní, která je zá-

roveň počátkem nového církevního roku. Končí vigí-

lií, tedy předvečerem Božího hodu vánočního, Štěd-

rým dnem. Ten připadá každoročně na jiný den v týd-

nu a podle toho se mění délka adventu. Nejkratší je, 

když Štědrý den připadá na neděli. Pak trvá tři týdny a 

jeden den. Naopak nejdelší je tehdy, když Štědrý den 

připadá na sobotu. Po poslední adventní neděli pak 

čekáme na Boží hod vánoční ještě týden. V tom přípa-

dě trvá advent přesně čtyři týdny. 

Krásnou tradicí adventní jsou roráty, každodenní mše 

svaté ke cti Panny Marie, jejíž svátek Neposkvrněné-

ho početí slavíme 8. prosince. Jméno mají od prvého 

slova mešního formuláře. Naše země má k rorátům 

dlouholetý vztah. Původně byly slouženy v adventu 

jen v sobotu, ale pražský arcibiskup Arnošt z Pardubic 

(od 1344), velký ctitel Panny Marie, a císař Karel IV., 

ochránce mariánské úcty, docílili, že našim zemím 

byla dána výjimka, aby roráty byly slouženy i v ostat-

ní dny v týdnu včetně nedělí. Stejně jako bohoslužby 

jsou roráty nazývány zpěvy znějící pří rorátních 

mších. Nepocházejí ovšem z doby Otce vlasti, ale až  

z doby před Bílou horou. 

Oblíbeným adventním zvykem jsou dodnes adventní 

kalendáře. Starý zvyk se jmenoval Jeruzalém. Poprvé 

se objevuje v souvislosti s dětstvím Johana Sebastiana 

Bacha. Jeruzalém si děti dělaly samy. Daly si dvě vět-

ší papírové čtvrtky vedle sebe, nakreslily na ně siluetu 

města, kostelní věže, brány a domy s nastřiženými 

okénky. Dvě čtvrtky papíru se zatočily k sobě do po-

doby válce a byly slepeny. Jeruzalém byl postaven v 

pokoji, nikoli uprostřed. Navečer byla do středu válce 

umístěna svíčka, a byla-li jediným světlem, vrhala po 

stěnách tajemný stín. Najednou byli všichni uprostřed 

Jeruzaléma, děti otevíraly jedno okénko za druhým 

před každým vyprávěným příběhem, třeba i svým. 

Jeruzalém stále víc zářil. Tedy hodně odlišné od dneš-

ních adventních kalendářů, kde ze zvyků zbyl jediný, 

a to počet otevíraných okének. 

V adventu přichází svatý Mikuláš, jehož úcta se rozší-

řila po celém křesťanském světě. K oslavám svátku 

světce, který se narodil kolem roku 280 v severoafric-

ké Lykii v městě Patara, se u nás připojuje celá spo-

lečnost, i když lidé spíš slaví jen folklorně pojatý 

předvečer církevního svátku s předáním dárků dětem. 

Jistě se s příběhem tohoto biskupa z města Myry na 

jižním břehu Malé Asie „vytasí“ pátého prosince ně-

kdo z vašich známých. 

Zažitým zvykem je opatřit si adventní věnec doplněný 

fialovou stuhou, která odpovídá barvě liturgického 

období, a čtyřmi svícemi podle počtu adventních ne-

dělí. Dále jsou to betlémářské práce a zlaté jmelí, při-

nesené do křesťanství sv. Bedou Ctihodným. Zlatá 

barva je znamením světla a slunce. K adventním zvy-

kům patři také barborky, snítky ovocných stromů, 

uříznuté na svátek sv. Barbory (4. 12.). Jestliže se po-

staví na teplé místo v bytě, na Vánoce vykvetou. Roz-

kvetlé mají značit zdraví a zdar. Připojíte-li podle 

starého zvyku ke každému rozkvetlému pupenu papí-

rek se svým přání, záhy zjistíte, že tato pověra tak 

trošku „nefunguje“. Rozšířeným zvykem, který se 

udržel, jsou adventní obchůzky -  Barborky (4. 12.) a 

Lucie (13. 12.), méně Perchty (ženy bíle oděné) a 

Brůny (bílý kůň). Karnevalový rys obchůzek vysvět-

luje jejich dávný základ. 

A jak trávíte doma adventní čas vy? Plníte nějaké sta-

ré zvyky a opravdu je pro vás adventní čas časem kli-

du a pohody před nadcházejícími Vánocemi? Nebo 

spíše jste jen ve stresu a shonu? Určitě si každý z vás 

na tyto otázky odpoví. 

A teď nezbývá nic jiného, než vám popřát krásný ad-

ventní čas, který začne 3. prosince 1. adventní nedělí. 

Soňa Klugová, red. 
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Čtení na pokračování 

Pastviny na Šumavě 

Říká se jim schachten, šachty, protože bavorská kní-

žata potřebovala těžit zlato, stříbro a rtuť v zázračné 

hoře Silberberg a za každou vykopanou šachtu slíbili 

poddaným kus lesa, který si můžou vykácet a založit 

tam pastvinu. Pro všechny pastviny byly typické nízké 

zídky z kamenů. Zídky sloužily k tomu, aby se skot 

nerozutekl do okolních lesů a pastevci je nemuseli 

nahánět zpět. Ještě dnes najdeme zbytky tohoto ohra-

ničení. 

Kasperschachten - říkalo se jí schovaná pastvina, pro-

tože se na ní páslo načerno a žádný hajný ji nedokázal 

najít. Byla 200 metrů dlouhá a 100 metrů široká. Je to 

údajně jediná pastvina na naší straně. Dnes je již za-

rostlá a velmi těžko se hledá. Obrovská škoda. 

Hochschachten - je horská louka, která se nachází po-

blíž rašeliniště Latschenfilz v Národním parku Bavor-

ský les poblíž hranic s Českou republikou. Dnes se 

jedná o chráněné území se staletými javory, kleny, 

buky a horskými smrky. První zmínky o pastvině Ho-

chschachten jsou z roku 1733, kdy patřily k panství 

Glashütte. Sedláci z okolí měli právo zde pást svůj 

dobytek. V červnu na pastviny vyháněli pastevci 

zejména mladý skot a trávili s ním v těchto vysokých 

horských polohách celé léto až do září. Nadmořská 

výška pastviny je 1150 m n. m. Pastevci si na pastvi-

nách stavěli jednoduché dřevěné přístřešky, ve kte-

rých pobývali a přespávali. Původní rozloha pastviny 

byla 9,5 ha, ale do dnešních dnů velkou část znovu 

pohltil les.  Na pastvinách se dochovaly staleté rostou-

cí i odumírající stromy, zformované větrem i sněhem 

do bizardních tvarů. Z některých jsou dnes chatrní 

starci. Tyto buky a javory byly na louce ponechány 

při mýcení lesa jako opěrné body, které poskytovaly 

stín nejen pastevcům, ale i dobytku. K pastvě byla 

louka naposledy využívána v 50. letech 20. století. 

Dnes je Hochschachten vyhledávaným turistickým 

cílem, přístupným turistickými cestami z bavorské 

osady Buchenau či přes Javoří pilu, kde nedaleko roz-

hledny Poledník vede žlutá turistická cesta přes hrani-

ce do Bavorska.(Otevřeno od 15. 7. do 15. 11). 

Z Hochschachten se naskýtá pěkný výhled na Velký 

Javor. Na horním okraji pastviny roste hořec panon-

ský. Z Hochschachten se dostaneme ještě na pastviny 

Kochschachten a Almschachten. Na pastvině Al-

mschachten je přístřešek. Odtud jsou vidět vrcholy 

obou Roklanů. Mezi další pastviny na bavorské straně 

Šumavy patří Verlonerer Schachten a Linbergschach-

ten. 

Nejoptimálnější trasa po pastvinách vede z vesničky 

Buchenau (zde můžete zaparkovat auto) po trase na-

zvané Grosse Schachten Tour, nejdříve po značce 

Pestwurz (podběl) a od Hochschachten potom po 

značce Borstgras (smilka - tráva, která zde roste). Prv-

ních 3,5 km z Buchenau vede cesta lesem, budete 

však stoupat. Dále půjdete po rovince, pak občas dolů, 

občas také malinko nahoru. Celá trasa měří  necelých 

23 km. Vrátíte se zase do Buchenau. Trasu lze absol-

vovat i na kolech, u pastvin se nacházejí parkoviště na 

parkování kol. Druhá možnost návštěvy pastvin je  

z Oberfrauenau kolem vodárenské přehrady Frauenau. 

Mezi jednotlivými pastvinami budete po povalovém 

chodníku či lesní cestě procházet kolem jezírek zdej-

ších slatí. Pokud se na tyto pastviny vydáte v září ne-

bo v říjnu, čeká vás nezapomenutelný zážitek z toho, 

co dokáže podzim. Na krále podzimu však nemusíte 

čekat a vydat se k nim můžete bez váhání a co nejdřív. 

I zde platí jako na celé Šumavě, že každý den je neo-

pakovatelný a přináší neskutečné zážitky z díla příro-

dy. Tak hodně krásných chvil na bavorských pastvi-

nách! Příště se dovíte něco o památných stromech Šu-

mavy v okolí Železnorudska. 

Text + foto: Václav Vetýška 
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Rozhovor 

Rozhovor s Janou Dvorskou a Milošem Kašparem 

Návštěvníci našich besed jistě ví, o koho jde jen podle 

jména. Jana Dvorská a Miloš Kašpar jsou klatovští 

cestovatelé, kteří společně procestovali docela velkou 

část světa. Pořádají spoustu besed, kde vypráví  

o svém cestování v různých zemích, co zajímavého 

viděli a navštívili. Jejich vyprávění je poutavé, je do-

plněno o vlastní zkušenosti a fotografie, které nás 

vtáhnou přímo do toho místa.  

Naposledy u nás měli besedu na téma Nový Zéland.  

V první části představili jeden ostrov, ten severní,  

a na druhé jižní. Jejich povídání bylo doplněno nejen 

fotografiemi, ale i videem s písněmi místních domo-

rodců. Každý, kdo přišel, určitě si to vybaví. 

Pojďme se něco o těchto dvou cestovatelích něco 

dozvědět. 

 

Jaká země byla pro vás nejzajímavější? 

Na tuhle otázku se nedá lehce odpovědět. Já preferuji 

něco jiného a Miloš taky. Miloš většinou hory a já 

jsem raději mezi lidmi. Ze začátku jsme hodně jezdili 

spolu, ale teď se naše cesty trochu rozdělily. Miloš 

jezdí do hor, jelikož má mnohem více síly než já. Já 

jsem spíše propadla tomu cestování, kdy ráda pozná-

vám lidi, proto se nejčastěji vracím do Indie, která mi 

to umožňuje. Miloš preferuje převážně hory, jezdí  

s kluky do Gruzie s rancem na zádech, já už tohle ne-

zvládám. 

 

Co vás vedlo k tomu, abyste se vydali na Nový 

Zéland? 

J: Byla to asi ta tajemnost a nedostupnost této země, 

kdy jsme o ní četli v časopisech. V době, kdy jsme se 

rozhodli, jsme si nemohli nic o tom víc najít, nebyly 

počítače, abychom si to našli na internetu. A ta dálka 

nás lákala. Podívat se prostě nejdál, což je právě No-

vý Zéland, kdy je tam 26 letových hodin. My jsme 

měli dva přestupy, tak to bylo asi 28 letových hodin. 

Lákala nás i příroda, ve které najdete všechno, od hor 

až po pralesy, nejsou tam žádná nebezpečná zvířata a 

havěť jako v Austrálii. Je tam bezpečno a je tam krás-

ně. 

M: Kdysi za totality běžel v televizi seriál, kde byl 

kluk, který cestoval pěšky po Zélandu, sem tam po-

mohl na farmě, kde si vydělal peníze. Ten seriál měl 

několik dílů, ani nevím kolik, ale ten kluk prošel celý 

Zéland a to bylo to, co jsem chtěl vidět na vlastní oči. 

Ale bohužel za totáče jsem mohl jezdit je do socialis-

tických zemí. 

 

Jakou část Nového Zélandu máte nejraději? Co 

přesně vás na ní tolik uchvátilo?  

J: Tady je těžké odpovědět, co bylo zrovna nejkrás-

nější. Oba se rozcházíme v tom, co se komu líbilo. 

Mně se třeba hrozně líbila severní část, kde byla so-

pečná krajina, sopky, tvrdé a vyprahlé okolí, horké 

prameny, láva. Oproti tomu jih byl samá zeleň, zeleň, 

zeleň. Nádherné hory. Prostě pravý opak. A hlavně je 

tam klid, není tam přelidněno, jsou tam příjemní lidé. 

Dříve jsem lidi tolik nemusela, teď už mi tolik nevadí 

a mám je i ráda. 

 

Jaký nejzajímavější zážitek se vám stal při cesto-

vání? 
J: Já to vezmu z druhého konce. Nikdy nám nic neuje-

lo, žádné zdravotní problémy jsme neměli, nikdy nás 

nikdo neokradl. My jsme nikdy asi na tohle neměli to 

cestovatelské štěstí. Těch zážitků bylo vždycky hod-

ně, i když některé zážitky byly opravdu tvrdě vykou-

pené, tak dnes na ně ráda vzpomínám, i když jsem 

tam třeba řvala, ale teď se tomu směju a je to pro mě 

krásná vzpomínka. 

M: Pro mě byl asi nejvíce krásný zážitek, když jsme 

byli na Štědrý den na Novém Zélandu. Byli jsme pod 

sopkami, ve stanu, jen sami dva. Dělali jsme si bram-

borový salát z pytlíku. To byl asi nejsilnější zážitek, 

který jsme na Novém Zélandu měli. 

 

A na co se budete moci těšit příště? To sami ještě ne-

víme, ale jistě vás nepřipravíme o další cestovatelský 

zážitek paní Dvorské a pana Kašpara. 

Soňa Klugová, red. 
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Přehled akcí 

17. 10. 

až 26. 11. 

„Max Reiser - rabín a spisovatel v Nýrsku“ 

výstava v MKH 

2. 11.  

od 16.30 

Duchařské čtení s překvapením 

čtení pro děti, pořádá MěK 

3. 11. 

od 17.00 

Malá muzika Nauše Pepíka 

koncert, pořádá MěK v sále KD - DDM 

4. 11.  Lekce kurzu tance v KD - DDM 

6. 11. 

od 17.00 

Vánoční ozdoby z korálků s Natálkou 

pro děti i dospělé (cena 50 Kč - 80 Kč), v Galanterii, kreativ, hobby 

7. 11.  

od 10.00 
Cestopisná beseda pro školy v KD - DDM 

9. 11. 

od 18.00 

Papu Papua 

cestopisná beseda Tomáše Kubeše v sále MěK 

10. 11. 

od 17.30 

Lampionový průvod 

začátek u Květinky u náměstí 

11. 11. Lekce kurzu tance v KD - DDM 

12. 11. 

od 10.00 

do 17.00 

Tvořivá neděle na téma Andělé 

pořádá MěK Nýrsko ve spolupráci s Natálií Vítovcovou v KD - DDM 

18. 11.  Lekce kurzu tance v KD - DDM 

Dřevěný svícen nebo stojánek na ubrousky s Dášou 

pro děti i dospělé ( cena: 120 Kč), v Galanterii, kreativ, hobby 

20. 11. 

od 17.00 
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Lekce kurzu tance v KD - DDM 

Přehled akcí 

25. 11. 

27. 11. 

od 16.30 

28. 11. 

od 17.00 

30. 11. 

od 18.00 

1. adventní čtení 

čtení pro děti s výtvarnou dílnou v MěK 

Adventní věnce a stromečky z chvojí k dozdobení s Natálkou Vítovcovou 

přihlášky do 22. 11. v MěK; cena věnce 300 Kč, stromeček 220 Kč;  

pořádá MěK  

Nýrsko a okolí v době kamenné 

přednáška Jana Eignera (Národní muzeum Praha) v sále MěK 

Připravujeme 
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Přehled akcí 
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UZÁVĚRKA : 

Prosincové číslo Nýrských novin  vyjde v pátek 1. prosince 

2017. 
Uzávěrka příjmu příspěvků od dopisovatelů je ve středu  

15. listopadu 2017.  
Redakce si vyhrazuje právo krátit dodané příspěvky a nepři-

jmout je v případě dodání po termínu uzávěrky. Za původnost 

a obsahovou správnost jednotlivých příspěvků ručí autor, za 

obsahovou stránku inzerátů zadavatel.  

Nýrské noviny - 44. ročník 

Měsíčník města Nýrska 

Inzerce 

 

V rámci rozšíření obchodního týmu vyhlašuje vý-

běrové řízení na pozice: 

 obchodník pojištění firem a průmyslu 

 obchodník pojištění občanského majetku 

 specialista prodeje pojištění vozidel 

 

Požadujeme: 

 SŠ/ VŠ vzdělání 

 pozitivní myšlení a chuť se vzdělávat 

 registraci u ČNB ( není podmínkou)  

 samostatnost a flexibilitu 

Nabízíme: 

 zaškolení a podporu při obchodní činnosti 
 dle úspěšnosti možnost přidělení kmene klientů 
 odměňování dle dosažených výsledků 

 možnost zřízení vlastní kanceláře nebo využití 
přepážky na pobočce 

Motivační dopis spolu s CV zasílejte na e-mail: plzen@hvp.cz, s označením  

„Výběrové řízení - obchodník“. 

 

Vybraní uchazeči budou přizváni k osobnímu pohovoru. 


