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Občané si volili nové
zastupitelstvo a zástupce
do Senátu Parlamentu ČR

Aktuality z radnice

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
mám tu čest vám poděkovat za výraznou podporu v letošních komunálních volbách. Náš tým obdržel podstatně více hlasů než naši
konkurenti. Jsem velice rád, že byly do zastupitelstva zvoleny
i nové tváře z naší kandidátní listiny, ti, kteří již v minulých letech
pracovali pro město buď přímo v jeho organizacích a výborech,
nebo se výrazně podíleli na organizaci významných společenských
akcí. Jsem přesvědčen o tom, že vedle kvalitního složení našeho
týmu přispěla k našemu úspěchu kontinuita v názorech na rozvoj
našeho krásného města stejně jako odborný přístup při řešení zásadních investičních záměrů. Věřím, že jejich realizací a podporou
dalších aktivit našich spoluobčanů nezklameme vaše očekávání
a udržíme nastavený poměr rozvoje.
Miloslav Rubáš, váš starosta

Z jednání dozorčí rady
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vý fluidní uhelný
kotel. Po prvních hodinách provozu nového zařízení, při kterých
došlo k vysoušení vyzdívky, bude následovat zhruba dvacetidenní provoz, při němž dojde k zaškolení obsluhy, přesnému nastavení zařízení apod. Toto období proběhne bez dopadu na koncové odběratele, protože od 2. října je
v provozu plynová kotelna, která zajišťuje potřebné dodávky. Dále dozorčí rada obdržela od vedení společnosti informaci o změně paliva. Místo uhlí OŘECH II, který byl spalován v demontovaném zařízení kotelny, bude nově spalováno uhlí s jinou zrnitostí. Z tohoto důvodu bude cca 60 tun nepotřebného uhlí prodáno zpět dodavateli za stejných
cenových podmínek. Dozorčí rada si prohlédla i prostor skládky uhlí.
Miloslav Rubáš, starosta

Technické služby mají nový automobil
Technické služby města Nýrska zakoupily nový vůz. O jeho
přednostech jsme si povídali s ředitelem technických služeb Janem Hladíkem.
O jaký vůz se konkrétně jedná a k čemu jej technické služby
budou využívat?
„Jedná se o nový elektromobil od firmy TPC INDUSTRY
CZECH REPUBLIC a používáme ho převážně na svoz odpadů
ve městě. Dříve jsme odpad sváželi velkým traktorem
s valníkem, jehož provoz byl značně nákladný. Myslím si, že do
centra města se tento nový vůz hodí mnohem lépe.“
Co vás vedlo právě k nákupu elektromobilu?
„I v jiných městech se stále častěji tyto elektromobily používají
právě pro činnosti jako je svoz odpadu nebo listí a trávy. Elektromobil je mnohem tišší a také šetrnější k prostředí i obyvatelům města a to nás vedlo k rozhodnutí o jeho koupi. Naše město
si takovýto vůz jistě zaslouží. Dalším důvodem je také ekonomická stránka, protože náklady na provoz jsou podstatně nižší
než dříve. Na jedno nabití je schopen plného provozu celé dva
dny.“
Děkujeme za rozhovor.

Soňa Hladíková, místostarostka
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Aktuality

Rekonstrukce tepelného hospodářství a předvolební boj
V letošním roce jsme byli nuceni zahájit rekonstrukci
tepelného hospodářství v našem městě. Tato rekonstrukce vychází z nutnosti dodržet předepsané emisní limity,
které vstupují v platnost v prosinci tohoto roku. Dále
vychází z projednané a jednohlasně schválené
„Energetické koncepce“ našeho města. V čem rekonstrukce spočívá? Zásadní pro nás bylo snížit tepelný výkon na základním zdroji výroby tepla, kterým je a i nadále bude uhelná kotelna. Nově instalovaný zdroj bude
vyrábět teplo po dobu celého topného období a pouze
v období velkých mrazů budou dopojovány plynové kotle. V letních měsících pak budou ohřev teplé vody zajišťovat pouze plynové kotle. Dle názorů odborníků
z oboru teplárenství námi zvolené řešení posouvá naše
tepelné hospodářství výrazně kupředu. V první řadě získáme zařízení na vysoké technické úrovni, které představuje prakticky špičku na trhu. Za druhé se nám podařilo
rozdělit zdroj tepla na dva prakticky rovnocenné výrobní
zdroje, které lze do systému zapojovat podle okamžité
ekonomické výhodnosti. Dalším výrazným přínosem je
zajištění stability ceny pro naše koncové odběratele. Je
vytvořen předpoklad pro eliminaci drobných výkyvů
změn ceny vstupních surovin, kterými jsou uhlí, elektrická energie a plyn.
Z výše uvedeného vyplývá, že tvrzení obsažená

v prohlášeních
našich politických konkurentů z řad ODS
v předvolebním
období nebyla
pravdivá a vycházela přinejmenším
z
neznalosti
celé problematiky. Nicméně
strašení odběratelů tepla výrazným zvyšováním
cen
z důvodu špatného rozhodnutí zastupitelů je
nezodpovědné a jeho hlasatelé ani nedomysleli závažnost těchto prohlášení. Ve svém důsledku by totiž mohly
jimi prezentované závěry vést k destabilizaci v odběrech
tepla v našem městě tím, že by některá společenství
vlastníků začala uvažovat o odpojení od systému centrálního vytápění.
Miloslav Rubáš, starosta

Senioři už bydlí v novém

Koncem léta letošního roku byly dokončeny stavební
práce i venkovní terénní úpravy bytového domu pro seniory v Klatovské ulici. V tomto domě je 19 bytových
jednotek o velikosti 1+kk, 4 bytové jednotky o velikosti
2+KK, které jsou určeny pro manželské páry. Dva byty
jsou plně bezbariérové. Celý objekt je rozdělen na tři

vzájemně propojené části, z nichž každá má své popisné
číslo a zároveň jsou barevně odlišeny. Do těchto nových
prostor se přestěhovala také pečovatelská služba.
Slavnostní otevření, kterého se zúčastnili členové Klubu
seniorů v Nýrsku i zastupitelé města, se konalo ve středu
26. září. Všechny přítomné přivítal pan starosta a seznámil je nejen s průběhem výstavby celého domu, ale také
s postupem a možnostmi přidělování jednotlivých bytů.
Jedná se o nájemní byty, které přiděluje bytová komise.
Žádost o přidělení bytu mohou zájemci podávat na
Technických službách města Nýrska. Ke každému bytu
náleží sklep a jedno parkovací místo. Všechny byty jsou
situovány směrem na jih, a tak posezení na balkoně či
terase bude velmi příjemné. Společné chvilky mohou
obyvatelé domu trávit v zimní zahradě, která je vybavena ratanovým nábytkem.
Celý bytový dům byl navržen tak, aby náklady na energie byly pro jednotlivé nájemníky co nejnižší. Několik
nových nájemníků své byty už převzalo a postupně se
zabydlují. Přejeme všem, aby se jim v jejich novém domově líbilo.
Soňa Hladíková, místostarostka

Upozornění pro žadatele o nájem bytu
Žádost bytu je nutno každým rokem aktualizovat (dle pr ováděcí směr nice č. 18/2015, čl. 4, platnost od 2. 11.
2015). Žadatelé mají povinnost svoji žádost obnovit a aktualizovat všechny údaje v žádosti písemným prohlášením
doručeným na Město Nýrsko - Technické služby, Strážovská ul. č. 529 v termínu od 1. 10. do 31. 12. každého
roku. Neobnoví-li uchazeč svoji žádost o byt ve 2 letech po sobě jdoucích, má se za to, že má již svoji bytovou situaci vyřešenou, a bude z evidence žadatelů o nájem bytu vyřazen. Žadatel neobnovuje žádost v roce podání.
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Volby

Jak jsme volili v komunálních volbách a do Senátu Parlamentu ČR
Na začátku měsíce října se otevřely volební místnosti a každý, kdo chtěl vyjádřit svůj názor na zvolení nového Zastupitelstva města Nýrska, přišel volit. To samé se týkalo i voleb do Senátu Parlamentu ČR. A jak volby dopadly, můžete vidět ve výsledných tabulkách.
Komunální volby
Nýrsko celkem - volební účast: 46,44%
Výsledky voleb – Obec Nýrsko
Kandidátní listina

Hlasy

Počet
kandidátů

Přepočtený
základ
dle počtu
kandidátů

Přepočtené %
platných hlasů

Počet
mandátů

číslo

název

abs.

v%

1

Občanská demokratická
strana

2 430

12,05

13

20 169,00

12,04

1

2

Komunistická strana Čech
a Moravy

1 165

5,78

9

13 963,15

8,34

0

3

Křesťanská a demokratická
unie - Československá strana
lidová

2 300

11,40

13

20 169,00

11,40

1

4

ANO 2011

2 824

14,00

13

20 169,00

14,00

2

5

VOLBA PRO NÝRSKO
A SPÁDOVÉ OBCE

11 450

56,77

13

20 169,00

56,77

9

Okrsek č. 1 - volební účast: 39,88%
číslo

Kandidátní listina
název

Okrsek č. 2 - volební účast: 46,05%
Hlasy

abs.

v%

číslo

Kandidátní listina
název

Hlasy
abs.

v%

1

Občanská demokratická
strana

754

13,35

1

Občanská demokratická
strana

593

10,64

2

Komunistická strana Čech
a Moravy

303

5,37

2

Komunistická strana Čech
a Moravy

415

7,44

3

KDU - ČSL

623

11,03

3

KDU - ČSL

430

7,71

4

ANO 2011

795

14,08

4

ANO 2011

816

14,64

5

VOLBA PRO NÝRSKO
A SPÁDOVÉ OBCE

3 172

56,17

5

VOLBA PRO NÝRSKO
A SPÁDOVÉ OBCE

3 321

59,57

Okrsek č. 3 - volební účast: 53,72%
Kandidátní listina
číslo
název

Okrsek č. 4 - volební účast: 41,58%
Hlasy
abs.
v%

Kandidátní listina

Hlasy

číslo

název

abs.

v%

1

Občanská demokratická
strana

108

11,71

4,83

2

Komunistická strana Čech
a Moravy

58

6,29

662

9,85

3

KDU - ČSL

336

36,44

ANO 2011

925

13,76

4

ANO 2011

119

12,91

VOLBA PRO NÝRSKO
A SPÁDOVÉ OBCE

3 899

57,99

5

VOLBA PRO NÝRSKO
A SPÁDOVÉ OBCE

301

32,65

1

Občanská demokratická
strana

912

13,57

2

Komunistická strana Čech
a Moravy

325

3

KDU - ČSL

4
5
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Volby
Okrsek č. 5 - volební účast: 43,37%

Okrsek č. 6 - volební účast: 59,70%

Kandidátní listina

Kandidátní listina

Hlasy

Hlasy

číslo

název

abs.

v%

číslo

název

abs.

v%

1

Občanská demokratická
strana

26

6,03

1

Občanská demokratická
strana

37

4,25

2

Komunistická strana Čech
a Moravy

6

1,39

2

Komunistická strana Čech
a Moravy

58

6,66

3

KDU - ČSL

117

27,15

3

KDU - ČSL

132

15,15

4

ANO 2011

58

13,46

4

ANO 2011

111

12,74

5

VOLBA PRO NÝRSKO
A SPÁDOVÉ OBCE

224

51,97

5

VOLBA PRO NÝRSKO
A SPÁDOVÉ OBCE

533

61,19

Zvolení členové zastupitelstva
Kandidátní listina

Kandidát

Hlasy
Navrhující Politická
strana
příslušnost

číslo

název

poř.
číslo

příjmení, jméno,
tituly

věk

1

Občanská demokratická
strana

2

Holá Alena

34

ODS

3

KDU - ČSL

3

Svejkovský Jiří Ing.

56

4

ANO 2011

2

Šťasta Josef

4

ANO 2011

1

5

VOLBA PRO NÝRSKO
A SPÁDOVÉ OBCE

5

Pořadí
zvolení
abs.

v%

BEZPP

309

12,71

1

KDU-ČSL

KDU-ČSL

317

13,78

1

61

ANO

BEZPP

341

12,07

1

Irlbeková Miroslava
Ing. Bc.

46

ANO

ANO

338

11,96

2

3

Vítovec Miroslav

59

NK

BEZPP

1 077

9,40

1

VOLBA PRO NÝRSKO
A SPÁDOVÉ OBCE

1

Rubáš Miloslav Ing.

58

NK

BEZPP

1 020

8,90

2

5

VOLBA PRO NÝRSKO
A SPÁDOVÉ OBCE

6

Pavlík Ivan Mgr.

50

NK

BEZPP

970

8,47

3

5

VOLBA PRO NÝRSKO
A SPÁDOVÉ OBCE

2

Hladíková Soňa Bc.

34

STAN

BEZPP

917

8,00

4

5

VOLBA PRO NÝRSKO
A SPÁDOVÉ OBCE

4

Křížek David Ing.

26

NK

BEZPP

865

7,55

5

5

VOLBA PRO NÝRSKO
A SPÁDOVÉ OBCE

5

Stránský Pavel

52

NK

BEZPP

907

7,92

6

5

VOLBA PRO NÝRSKO
A SPÁDOVÉ OBCE

7

Kolář Jan

47

NK

BEZPP

804

7,02

7

5

VOLBA PRO NÝRSKO
A SPÁDOVÉ OBCE

8

Bechyňová Eva

55

NK

BEZPP

816

7,12

8

5

VOLBA PRO NÝRSKO
A SPÁDOVÉ OBCE

9

Jandová Lucie Ing.

26

NK

BEZPP

830

7,24

9

5

Volby
Volby do Senátu Parlamentu ČR
Obvod 11—Domažlice
Volební účast v procentech: 1. kolo 44,53%; 2. kolo 17,48%
Kandidát

Počty hlasů

% hlasů

číslo

příjmení, jméno, tituly

Volební
strana

Navrhující
strana

Politická
příslušnost

1. kolo

2. kolo

1. kolo

2. kolo

*1

Vilímec Vladislav Ing.

ODS

ODS

ODS

9 142

9 408

21,49

52,59

2

Krutina Viktor Ing.

Piráti

Piráti

Piráti

5 198

X

12,21

X

+3

Látka Jan

ČSSD

ČSSD

ČSSD

9 136

8 478

21,47

47,40

4

Timura Miroslav Mgr.

ČS

ČS

BEZPP

567

X

1,33

X

5

Obdržálek Milan Ing.

SPD

SPD

SPD

2 509

X

5,89

X

6

Vokáč Miroslav JUDr.

ANO

ANO

ANO

6 233

X

14,65

X

7

Švarcbek Josef RSDr.

KSČM

KSČM

KSČM

2 975

X

6,99

X

8

Janek Michal MUDr.

TOP 09

TOP 09

TOP 09

6 777

X

15,93

X

Zastupitelé zvolili vedení města
Na svém prvním zasedání se sešli nově zvolení zastupitelé v pondělí 29. října v 18 hodin v Kulturním domě
Nýrsko.
V úvodu jednání byla ověřena platnost voleb pro město
Nýrsko z 5. a 6. 10. 2018 a nově zvolení členové složili
slib před zastupitelstvem města. Z jednání byla omluvena Miroslava Irlbeková, která složí slib na dalším zasedání zastupitelstva. Zastupitelé rozhodli, že v příštím
období bude funkce starosty a místostarosty uvolněná.
Po schválení volebního řádu pro volbu starosty a místostarosty byl tajným hlasováním pro příští volební období zvolen do funkce uvolněného starosty Miloslav Rubáš 11 hlasy z dvanáctičlenného zastupitelstva a do
funkce místostarostky 10 hlasy Soňa Hladíková. Dále
byly v souladu se zákonem ustanoveny výbory, a to výbor finanční a kontrolní v následujícím složení:
finanční - David Křížek (předseda), Lucie Poškarská
a Lucie Jandová (členové), kontrolní - Ivan Pavlík
(předseda), Miroslava Irlbeková a Miroslav Vítovec
(členové). Rovněž byly odsouhlaseny měsíční odměny
neuvolněným členům zastupitelstva.

Zastupitelé dále
schválili jednací
řád zastupitelstva
a obou výborů.
Tyto dokumenty
jsou závazné pro
průběh
jednání
těchto
orgánů
města.
Kromě
starosty a místostarostky byli
k provádění svatebních
obřadů
pověřeni Miroslav
Vítovec,
Ivan
Pavlík,
David
Křížek a Eva Bechyňová. V závěru zasedání vystoupil opětně zvolený
starosta města Miloslav Rubáš, který poděkoval všem
voličům za podporu a krátce nastínil budoucí plány nového vedení města.
Soňa Nováková, red.
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Kultura

Den otevřených dveří
v hasičské zbrojnici v Nýrsku
V pátek 28. září jsme připravili pro naše spoluobčany
den otevřených dveří v naší hasičské zbrojnici
v Nýrsku. Cílem bylo především ukázat nově zrekonstruované prostory a nové garáže v zadní části zbrojnice. Kromě toho jsme si připravili komentovanou ukázku vyprošťování zraněné osoby z havarovaného vozidla. K naší velké radosti byl o tuto akci v hasičské
zbrojnici poměrně velký zájem. Nejvíce našich spoluobčanů se přišlo podívat právě na ukázku vyprošťování. Zasahující hasiči předvedli nejprve nejrychlejší způsob, jak se dostat ke zraněnému a jak ho z vozidla šetrně vyprostit s co nejmenší potřebou vozidlo poškodit.
Poté byl předveden způsob náročnějšího zásahu, kdy je
třeba osobu vyprostit po odstřižení celé střechy vozidla.
To se používá v případě, jestliže není možné dostat se
ke zraněné osobě z boku. Po skončení ukázky si mohli
zájemci detailně prohlédnout vyprošťovací nářadí
a také potěžkat, protože se nejedná o žádné lehké kousky. Návštěvníci si také prohlédli zrekonstruovanou
hasičárnu a bylo příjemné slyšet kladné ohlasy na to,
jak budova celkově prokoukla. V průběhu dne také akci navštívil hasič a senátor Jan Látka.

Víte, že…
• 14. listopadu 1918 byl zvolen prezidentem samostatného Českoslovenka T. G. Masaryk.
• 3. listopadu 1957 Sputnik 2 vynesl do vesmíru psa
Lajku, který se stal prvním zvířetem ve vesmíru.
• 9. listopadu 1989 padla Berlínská zeď a Berlín se
znovu sjednotil.
○ Ochotnické divadlo má v našem městě dlouhou
a bohatou historii. V roce 1933 dostal Osvětový a vzdělávací spolek k dispozici pozemek, na kterém v současnosti stojí Lesní divadlo. Na jeho vybudování se podílely i mnohé osobnosti z Nýrska, např. Hans Multerer,
Hans Watzlik a Josef Blau, který dokonce vedl kroniku
divadla. První představení se uskutečnilo 23. září 1934,
a to hrou Josefa Blaua Králováci, v níž účinkovalo na
33 osob. Kromě toho se zde pořádaly i koncerty. Divadlo sloužilo i na akce politické. 20. září 1941 se zde
konala tryzna za padlé vojáky z Nýrska a o pět let později zde byly předávány dekrety týkající se vlastnictví
půdy nově přišlým zemědělcům. Dnes můžete do divadla zavítat na divadelní hry nejen nýrských ochotníků.
V letních měsících se zde promítají filmy.

Jan Kolář

Město Nýrsko
zastoupené starostou Ing. Miloslavem Rubášem
vyhlašuje výběrové řízení
na obsazení 2 míst strážníků Městské policie Nýrsko
Požadavky:
(dle § 4 zákona č. 553/1991 Sb., zákona o obecní policii, ve znění pozdějších změn a dodatků)
 ukončené středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou,
 věk minimálně 18 let,
 trestní bezúhonnost, spolehlivost,
 schopnost řešit konfliktní situace,
 znalost práce na PC,
 řidičské oprávnění skupiny B,
 běžná znalost cizího jazyka (němčina, angličtina) výhodou,
 fyzická a psychická způsobilost, dobrý zdravotní stav bez omezení.
K přihlášce se připojí tyto doklady:
 životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech,
 výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,
 ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
Písemné přihlášky odešlete nejpozději do 31. 12. 2018 na adresu:
Město Nýrsko
k rukám tajemnice Ing. Blanky Kinské
Náměstí 122
340 22 Nýrsko
Obálku označte „Výběrové řízení – MěP“
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Návštěva bavorských obcí
V sobotu 22. září se uskutečnil první výlet za poznáním
sousedních bavorských obcí, který se konal v rámci projektu „Rodinný život na obou stranách hranice“. Tento
projekt je finančně podpořen z Evropského fondu pro
regionální rozvoj. První zastávkou našeho výletu bylo
Dračí jezero u Furt im Wald. Tady nás přivítal vedoucí
turistického centra v Eschlkamu Josef Altmann, který
nám vyprávěl o historii a zajímavostech jezera. Plány na
vybudování tohoto jezera vznikly již na počátku 70. let
minulého století. Zhotoveno však bylo až v roce 2009.
Důvodem vybudování byla zejména ochrana proti povodním. Jezero je vhodným místem k odpočinku i koupání. Část slouží jako ptačí rezervace. Od jezera jsme se
společně přesunuli ke stezce umění u Eschlkamu. Slunečné počasí nám umožnilo krásný rozhled do širokého
okolí. Tématem této stezky je „Setkání na hranici – cesty
mezi Východem a Západem“. Umělecká díla a sochy,
které zdobí stezku již od roku 2001, vytvořili čeští i němečtí umělci. Další zastávkou našeho poznávání byla
stezka zvuků v nedalekém Neukirchen beim Heiligen
Blut, kterou nás provedl místní rodák a bývalý starosta
obce Egid Hofmann. Sedm set metrů dlouhá stezka zvuků nabízí sedm zastavení, na kterých si můžete vyzkoušet například dřevěné varhany nebo xylofon. Krátké zastavení před obědem jsme si udělali na náměstí v Lamu,
přivítal nás tamní starosta Paul Rossberger. Po obědě
v rekreačním středisku Kolpinghaus s překrásným výhledem na Ostrý jsme pokračovali do sklárny Alte Kirche v Lohbergu. Po vřelém přivítání starostou Lohbergu

jsme zhlédli ukázku výroby skla a prohlédli jsme si celou sklárnu. Naši návštěvu sousedních bavorských obcí
jsme zakončili v Arrachu. Prohlédli jsme si muzeum
řemesel a destilerii Drexler, naučnou stezku v rašeliništi
i jezerní park, ve kterém se každoročně koná mnoho kulturních akcí.
Zářijový výlet se velmi vydařil, všichni jsme si přivezli
mnoho krásných zážitků a těšit se můžeme na jaro příštího roku, kdy naše bavorské sousedy opět navštívíme.

Soňa Hladíková, místostarostka

Hry bez hranic

Již před dvěma lety vznikla myšlenka uspořádat Hry bez
hranic pro české a německé základní školy. Původně
jsme tyto sportovní dny nabídli čtyřem školám. Při setkání Dobrovolného svazku obcí Úhlava a Akčního sdružení Královský hvozd na počátku letošního roku byl tento projekt představen a zájem projevily i další školy.
Stejně tomu tak bylo na straně německé, kde projevily

zájem všechny školy, které spadají pod Akční sdružení
Královský hvozd. Stačila tak chvilka a místo čtyř škol
jich bylo najednou jedenáct. To nás v první chvíli trochu
zaskočilo. Nicméně jsme se pustili do velkých příprav,
aby 17. října mohlo propuknout zahájení her a tím i první sportovní den, který se konal v Janovicích nad Úhlavou. Přivítali jsme 136 dětí ze všech škol a seznámili je
s programem dne. Všechny přítomné přivítal také předseda Akčního sdružení Královský hvozd Franz
Müller. Každá škola dostala svá soutěžní trička, abychom je lépe rozeznali. Hřiště se tak proměnilo
v barevný roj dětí. Tento den nás čekal fotbalový turnaj,
vybíjená a dovednostní soutěže. Jelikož se her zúčastnilo
opravdu hodně dětí, rozdělili jsme je do třech skupin:
2. stupeň, 1. stupeň a malé školy. Po skončení všech klání proběhlo závěrečné vyhlášení, při kterém každé družstvo obdrželo pamětní diplom a každá škola ještě hodnotný dárek. Motto těchto her totiž zní: „Není důležité
vyhrát, ale společně se potkat a navázat nová přátelství.“
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unii
z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Martina Bastlová, IC
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Bitva u Nýrska
Psal se rok léta Páně 1468 a bavorské vojsko
proniklo přes českou hranici. Za nimi stoupal
hustý dým z vypálených vesnic a v jejich stopách zůstával jen zmar a smrt. Obyvatelstvo
z okolních vypálených vesnic prchalo a hledalo ochranu za hradbami našeho městečka Nýrska. Spory a šarvátky, které dlouhodobě probíhaly na česko-bavorské hranici, se neustále
přiostřovaly a v říjnu roku 1468 se snadnou
kořistí křižáckých vojsk stalo i naše město.
Kdo padl do rukou křižáků, byl nelítostně pobit, nebo zajat. Ač proběhlo vyjednávání mezi
pánem bystřického panství, k němuž město
náleželo, a bavorským hejtmanem o svobodném odchodu Nýrských, opak byl však pravdou. Jakmile Nýrští opustili bezpečí hradeb
města, byli nemilosrdně napadeni a pobiti.
Křižáci poté obléhali město nevědomě o tom,
že na pomoc královskému vojsku přicházely
oddíly z Klatov a Domažlic. Tu a tam se začínal ozývat lomoz zbraní a křik bojujících. Křižáci přesvědčení o své síle a převaze vyrazili
vstříc královským. Jako hory šumavské však
stáli královští se svou sevřenou obranou a odráželi útoky nepřátel. Zmatek se mezi nepřáteli
množil, královští jim oddechu nedali, až jednotlivé zástupy začaly ustupovat. Tu vzňal se
jejich tábor plamenem a křižáci se obrátili
v divoký útěk. Tak neslavně dopadla další křížová výprava proti kacířským Čechům….
Jelikož právě letos uplynulo 550 let od této
události, rozhodli jsme se společně s mým
manželem Radkem Bastlem a kamarády, Danem Bílým, Pavlem Stránským a Soňou Hladíkovou, rekonstrukcí tuto bitvu připomenout.
Mnozí z vás jistě 6. října navštívili louku u Erbenovy
ulice, kde se odehrálo celé dění. Bitva byla rozdělena na
dvě části. V každé z nich byl ztvárněn určitý úsek této
bitvy, na kterém se podílelo celkem 20 skupin historického šermu jak z České republiky, tak také ze sousedního Německa. V přestávce jsme si vyslechli povídání
o vývoji palných zbraní a zhlédli ukázku střelby z děl.
Navštívit jste mohli stánky s dobovými řemesly, jako

např. svíčkařství, ražbu mincí či kovářství, dobový tábor
včetně ukázky středověké kuchyně. Nechyběly ani prodejní stánky se suvenýry a bohaté občerstvení. Velké
poděkování patří všem, kteří nás podpořili: Město Nýrsko, BUVOLS, truhlářství Sazama, Agricultur spol.
s r. o., VODOSPOL s. r. o., Klatovy a mnoho dalších.
Foto: Soňa Nováková, red., text: Martina Bastlová, IC
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Přijela k nám pouť!
Letos nám počasí přeje. Kdo by čekal, že bude říjen tak teplý? Snad
nikdo z nás. Počasí na pouť se tedy
vydařilo, jak nejlépe mohlo. Slunečné dny, teplota kolem dvaceti stupňů. Prostě krásné babí léto. Už jsme
zažili roky, kdy na pouť padal sníh
nebo bylo tak ošklivo, že by snad
ani psa nevyhnal.
Tentokrát se dalo vyjít ven na procházku a nemuseli jsme sedět jen
doma, dívat se na Velkou pardubickou, jíst a lenošit. I když pouťové
posvícení, co se týče jídla, není vůbec špatné.
Mohli jsme se projít ke kruhovému
objezdu, kde v areálu pod nádražím
pořádali členové místní pobočky
Českého svazu chovatelů tradiční
výstavu drobného zvířectva a exotického ptactva. Tento rok se konala
32. regionální soutěžní výstava Plzeňského a Karlovarského kraje drůbeže, holubů a králíků a 51. pouťová
výstava. Výstavy se zúčastnilo dohromady 130 vystavovatelů. Zvířata
hodnotilo 10 posuzovatelů a 3 adepti, kteří se ucházejí o post budoucích
posuzovatelů. Proběhla i spolupráce
s místní Základní školou Nýrsko,
Komenského ulice a se Střední zemědělskou a potravinářskou školou
Klatovy. Žáci byli přiděleni k posuzovatelům a zapisovali ocenění daných zvířat a také pomáhali zvířata
nosit k posouzení. Tímto by pořadatelé chtěli poděkovat za spolupráci.
Počasí jim velmi přálo, a tak byla
návštěvnost velice vysoká. Za sobotu a neděli přivítali 1 200 dospělých
návštěvníků a jejich děti, které měly
do 15 let vstup zdarma. Vystaveno
bylo 220 králíků,
160 kusů drůbeže
a vodní drůbeže,
250 holubů. Dále
byly k vidění
expozice exotů,
okrasní bažanti
a okrasné kachničky. Návštěvníci také mohli vidět v areálu kozy
a díky rodině
Liebzeitových
ochutnat i jejich
kozí sýry vlastní
výroby. Předsta-

vili také svůj obchůdek, který mají
v Hadravě, „Hospodářská krmiva,
Rybařina“, kde můžete zakoupit
krmiva a mnoho dalších věcí.
Na další výstavu jste se mohli zajít
podívat do moštárny. Tam pro změnu vystavovali členové místního
svazu zahrádkářů své letošní výpěstky. Při vstupu do budovy jistě každého omámila nádherná sladká vůně
jablek a dalšího ovoce. K vidění
bylo 270 exponátů, a to jablka, hrušky, ořechy, dýně, tykve, květiny,
zelenina. Již před poutí probíhalo
moštování. Od začátku se už moštovalo 11x a celkem se zpracovalo
20 247 kilo jablek, což je několikanásobně víc než loňský rok. Přímo
na místě jste mohli ochutnat i mošt.
Byl vynikající! Celkem navštívilo
tuto výstavu 344 návštěvníků. Jako
každý rok zde vystavovaly svoje
výtvory děti z MŠ Chudenín.
V pondělí se přišly podívat na exponáty i děti ze základních a mateřských škol v Nýrsku.
Další výstava probíhala v Kulturním
domě Nýrsko. Tam byla k vidění
práce modelářů, auta, letadla, snad
vše, na co si vzpomenete. Tato výstava se koná na počest malého Mišáka, který tragicky zemřel při nehodě na motorce. Je hezké, jak jeho
otec tuto výstavu připravil a jak si
každý rok na něho kamarádi vzpomenou.
Ale abychom nebyli jen u výstav.
I letos přijelo více atrakcí než předešlé roky. Nejen v prostoru u náměstí, ale i na volném prostranství po
bývalém zdravotním středisku jste
mohli najít kolotoče. Děti tak měly

více možností, kde si užít zábavu,
a to jak ti nejmenší, tak i ti větší.
Velmi oblíbeni byli i poníci.
I kolotočáři si vychvalovali počasí,
které se vydařilo, jelikož neměli
problém s podmáčenou půdou.
A co stánky? Na ty byla největší
kritika. Mnoho z nás si pamatuje
doby, kdy se stánky nacházely nejen
na náměstí a v ulici Prap. Veitla, ale
i za spořitelnou a na sídlišti. Bylo
jich hodně, a když si vzpomeneme,
většina stánků byla s oblečením od
Vietnamců, se sladkostmi, jako je
turecký
med,
pendreky,
a s domácími výrobky. Jenže doba
se změnila. Už není takový zájem
právě o toto zboží.
Je třeba také si uvědomit, že v době,
kdy se koná pouť u nás, jsou i další
akce jinde, a tak si většina stánkařů
vybere raději místo blížší ke svému
bydlišti. Dejme si ruku na srdce
a zamysleme se nad tím, zda si vůbec ve stáncích něco koupíme. Sama
za sebe mohu říci, že stánek
s medovinou, s cukrovinkami a ponožkami ráda navštívím. Ale co ty
další? Většinou si jen prohlédnu, co
nabízejí, ale málokdy koupím něco,
co nepotřebuji. A jistě to tak má většina z vás. Právě proto, že ne každý
si něco koupí, stánkaři nemají zájem
sem přijet. Dva dny tráví mimo domov a vlastně vynaložené náklady
na přepravu a provoz stánku se jim
nevrátí. Pokud chcete více stánků, je
třeba pro to něco udělat. Nehanit jen
vedení města, ale zapracovat u sebe.
Možná se pak něco změní a budeme
zde mít více zajímavých stánků.
Jedním minusem, který jsem postřehla
nejen
u
návštěvníků
poutě,
ale
i u stánkařů, bylo, že nebyla
možnost, kam si
dojít na WC.
Možná do příštího roku by bylo
dobré určit místo
na ToiToiky, které se určitě využijí.
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V sobotu večer proběhla i tradiční pouťová zábava. Už
několik let nám hrávala kapela Pelíšky, ale letos se
rozhodlo, že se pozve kapela, která bude hrát nejen
k poslechu, ale k i tanci. Pozvání přijala pop-rocková
kapela MIDI band, která pochází z Tábora. Zahrála
mnoho písní, moderní i starší, zpěv jejich zpěvačky
byl úžasný. Kdo nechtěl o přestávkách vychladnout
z tance, nebo nebyl vyznavačem této hudby, mohl si
zajít „zatrsat“ do tělocvičny, kde hrál DJ Honza Antal
hudbu z diskoték. Každý si tak přišel na své a jistě
nikdo neprohloupil, když si zašel pobavit se
s kamarády a známými.

Soňa Nováková, red.
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Město oslavilo 100. výročí od vzniku první republiky
V pátek 26. října proběhla v parku mezi řekou Úhlavou
a náhonem vzpomínková akce ke stoletému výročí vzniku samostatného Československa. Slavnostně byla vysazena lípa republiky, k jejímž kořenům vložili žáci ze ZŠ
Nýrsko ve Školní ulici schránku s poselstvím budoucím
generacím, jež obsahovala školní pomůcky, předměty
typické pro naši dobu a vzkazy. Druhou schránku představující naše město připravila městská knihovna. Slovem tento akt doprovodili místostarostka města Soňa
Hladíková, ředitelka ZŠ Nýrsko, Školní ulice Alena Linhartová a duchovní Římskokatolické farnosti Nýrsko
Ryszard Potęga. Pozvání přijali nejstarší muž našeho
města pan Josef Šproch a také jeden z nejmladších
občánků Tomášek Vacovský s rodiči Simonou a Tomášem. Do období konce 1. světové války a vzniku republiky jsme se přenesli díky vystoupení členů Měšťanského privilegovaného střeleckého sboru ze Stříbra, kteří
předvedli několik salv z historických pušek a polního
kanonu. Dobovou atmosféru svými písničkami navodila
kapela Švejk c. k. OficírŠraml pod vedením Přemysla
Kubišty alias Švejka, který rovněž celé setkání moderoval. Na místě se prodávala publikace s názvem Události
1. světové války a vznik Československa v Nýrsku obsa-

hující originál, přepis a překlad nýrské kroniky z let
1917 – 1919 tak, jak ji zapsal Josef Blau. V knize jsou
popsány také historické, politické a společenské souvislosti té doby pro dotvoření celkového obrazu tehdejšího
vývoje. Najdete zde i fotografie, kopie a překlady důležitých listin. Publikaci sestavil Pavel Mráz. Chuťové
buňky též nepřišly zkrátka. Smlsnout jste si mohli mimo
jiné na štrůdlu, bábovce či císařském trhanci podávaném
s kávou. Na závěr jsme u pomníku padlých v 1. světové
válce položili věnec v barvách trikolory k uctění jejich
památky. Poděkování patří všem, kteří se na přípravě
akce podíleli: Technické služby města Nýrska (lípa,
deska s označením a technické zajištění), Hopfruit team
(občerstvení), Květiny Lenka Vyskočilová (věnec v barvách trikolory), členové SDH Nýrsko, Václav Váchal
(ozvučení), Město Nýrsko (finanční zajištění), Buvols
Nýrsko a manželé Libotovští (elektřina).
Děkujeme za návštěvu a těšíme se na další setkání.
Publikace Události 1. světové války a vznik
Československa v Nýrsku je k dostání
v městské knihovně.
Jarmila Poupová, MěK Nýrsko

Foto: Pavel Mráz
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Milovníci ručních prací se sešli v kulturním domě
Znovu po roce se sešli milovníci tvoření
v Nýrsku. Městská knihovna Nýrsko ve
spolupráci s Natálií Vítovcovou připravila
další ročník Tvořivé neděle, v pořadí čtvrtý, který se uskutečnil 28. října od 10 hodin v Kulturním domě Nýrsko. Letošní
téma bylo podzimní a zimní tvoření. Malí
i velcí si mohli vyzkoušet dílničky, které
už znali z předchozích ročníků, jako byly
výroba podzimních a zimních dekorací,
mýdel, náramků a vánočních ozdob
z korálků nebo malování triček. Letos
jsme připravily ale i nové – výrobu ptačích budek, záložek, přívěsků ve tvaru
kovových panenek nebo jste si mohli vyzkoušet zdobení perníčků. Po celý den
organizátorky akce zajistily občerstvení
pro mlsné jazýčky. Během dne nás navštívilo 200 zájemců o tvoření. Doufáme, že
jste si akci užili stejně tak, jako my. A co
bude příští rok? To se nechte překvapit.

Soňa Nováková, red.

Do knihovny v jinou dobu
Podle statistických ukazatelů je zřejmé, že současná provozní doba, po kterou je knihovna svým uživatelům otevřena,
není efektivně využívána zvláště v pozdních odpoledních hodinách. Proto jsme se rozhodli pro její úpravu. Budeme
vám, čtenářům, k dispozici týdně o hodinu déle. Od 2. ledna 2019 nás můžete navštívit v následujících časech:
PO 8-12 13-17
ÚT zavřeno 13-16
ST 8-12 13-17
ČT 8-12 13-16
PÁ
zavřeno
Doufáme, že změna tímto směrem bude pro vás přínosná a příjemná a oceníte ji zejména v letních měsících. Ptáte se,
proč je v úterý a v pátek zavřeno? Důvodem je pořádání knihovnických lekcí pro školy a dalších vzdělávacích akcí,
jako např. počítačového kurzu pro seniory. V těchto dnech se rovněž dále vzděláváme i my, knihovnice, a účastníme
se školení. Čas využíváme také k nákupu nových knih a přípravě kulturních a vzdělávacích akcí, jichž jste během
prvního pololetí mohli navštívit 111.
Během vánočních svátků od 21. prosince 2018 do 1. ledna 2019 bude městská knihovna uzavřena.
Těšíme se na vás!
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Školy, školky

Podzim v Duhové školce
Pro rodiče a děti jsme 18. 9. 2018 pořádali v areálu fotbalového hřiště „sportovní odpoledne“. Maminky i tatínkové se svými dětmi plnili různé disciplíny, které prověřily pohybovou zdatnost a obratnost. Skok přes švihadlo,
koulení gymbalem mezi kužely, hod na cíl a další úkoly
byly po splnění odměněny barevnou kartičkou s číslem,
a když měly děti vše splněno a sestavily z kartiček
správnou řadu podle předlohy, čekala je odměna.
Odpoledne se vydařilo, bylo krásné slunečné počasí,
sportovní výkony zpestřovaly dětem velmi známé dětské
písničky. Když přišla žízeň po „fyzické“ námaze, byla
možnost se občerstvit, za což patří dík panu Basjukovi.
Děkujeme všem, kteří přišli a strávili společně s námi
krásné zářijové odpoledne.
Začátek října byl ve školce ve znamení magie. Navštívil
nás kouzelník Reno, který má u dětí vždy velký úspěch.
10. 10. 2018 se starší předškolní děti vypravily na exkurzi do svíčkárny Rodas v Plzni. I tato návštěva byla tak
trochu čarovná. Děti si podle instrukcí odborníků
a s pomocí svých učitelek vyrobily dvě svíčky, naplnily
sáček koupelovou solí dle vlastního výběru a odlily zápich s „kouzelnou dýní proti zlobení“. Jako odměnu za
svou šikovnost dostaly ještě malý dárek v podobě svíčky
„ Halloweenské dýně“. Exkurze byla velmi zajímavým
zpestřením života našich předškoláků.

Moc jsme se těšili i na divadelní představení Maxipes
Fík, které pořádala Městská knihovna Nýrsko.
A co nás v nejbližších dnech čeká?
Dále vyhodnotíme soutěž ve sběru kaštanů a žaludů,
kterých bylo letos opravdu mnoho, a tak se děti mohou
těšit na slíbené odměny.
Máme radost, když se u nás děti cítí spokojeně, když se
stále něco děje, a děti se tak připravují na život
v dnešním reálném světě.
Děkujeme rodičům, kteří se účastní námi pořádaných
akcí a váží si tak naší práce, vždyť máme společný cíl
– spokojené prožití dětství našich nejmenších.

Irlbeková, Jiříková

Muzeum Královského hvozdu

Dá se ještě něco najít?
Náš kraj má zvláštní charakteristiku. Kulturní krajina
opuštěná Němci se proměnila na pověstnou Šumavu
hlubokých lesů, z nich občas vykukují vzpomínky minulého života. Existence pohraničního pásma se
„podepsala“ devastací, ale současně i v celé řadě případů
zakonzervováním některých lokalit, které nám dnes mohou napovědět něco o historii. Jednu takovou lokalitu se
Muzeu Královského hvozdu v Nýrsku podařilo najít
a po mnoha návštěvách a zkoumání i částečně identifikovat. V příštích dnech bude správa CHKO Šumava
jednat o vyhlášení ochrany tohoto místa. Protože jsme se
v naší muzejní partě již shodli na názvu této pozoruhodnosti, může se někdy v budoucnosti stát i toto. Dědeček
Martin Musil (v současné době je sice žákem základní
školy, ale podílel se na nálezech) bude vnoučatům ukazovat na mapě místo s názvem Kamenná galerie a říkat:
„Když jsem byl kluk, chodili jsme s muzejní partou po
lese, protože jsme tušili, že by tohle místo mohlo být
zajímavé. Skutečně jsme tady našli více než dvacet kamenů, na kterých jsou vytesané obrázky a nápisy. Já
jsem také nějaké našel, takže je to vlastně také moje práce.“
Na nálezech na lokalitě se ale také podílel Jan Burghauser, jeho manželka Hana, Ladislav Kur, Olda Kratejl, Jaroslav Svoboda, Petr Olivík a Karel Velkoborský.
Jestli jsem na někoho zapomněl, velmi se omlouvám.
Ale co jsme to vlastně našli? Doptali jsme se
u několika lidí na místo, kde se uprostřed šedivého šu-

mavského svoru vyskytuje žíla bílého křemičitanu, který
se nazývá kvarcit. Měli jsme jakési informace o tom, že
se na těchto místech nachází nějaké kameny, na kterých
je něco vytesáno. Ano, našli jsme hlavně dva, na kterých
jsou hákové kříže a nějaké monogramy, ale hlavně jsme
se rozhodli místo důkladně prozkoumat, a tak jsme čistili na kamenech nánosy jehličí, nadzvedávali polštáře
mechu, dokonce odhrnovali vrstvu hlíny tam, kde se
zdálo, že něco přikrývá. Naše nálezy byly úžasné! Například dvoumetrový kámen vykukoval jen patnácti centimetry, ale nachází se na něm možná i více než čtyřicet
obrázků, které vesměs zachycují okolnosti, které se odehrávaly právě v té době. Například je na několika obrázcích je zachycena stavba železnice, souboj jelenů v říji
nebo válečný invalida s jednou nohou a vyznamenáním
na hrudi a u toho letopočet 1866, což je rok bitvy
u Hradce Králové. Celý soubor čítá kolem 150 obrázků.
Plánujeme, že příští letní výstava se bude týkat tohoto
nálezu a že vydáme intinerář, aby případní návštěvníci
byli schopni jednotlivé kameny nalézt, protože jsou roztroušené po ploše asi 200 x 200 metrů. Ovšem „přečíst“
poselství těchto obrázků je úkol opravdu veliký. Jen si
představte, že jeden z autorů, dá se to rozlišit podle jeho
„rukopisu“, chodil do těchto končin tesat do kamene
celých 25 roků! Doufáme, že se nám podaří získat pomoc, třeba i formou studentské práce.
A pak že se už nic nového nedá nalézt!
Karel Velkoborský, muzeum
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Muzeum Královského hvozdu

Nýrsko žije
Sobota 6. 10. byla řádně exponovaným dnem. Na louce
u Erbenovy ulice se konala rekonstrukce bitvy u Nýrska, jinde snad dokonce i závody čtyřkolek. Za nimi
pokulhávalo muzeum v Nýrsku se svým programem.
Ne, ne, nepokulhávalo. Mělo svůj program. Toho zajímá to, jiného zas tohle. Naopak, snad díky velkému
zájmu milovníků německé literatury se nás sešlo více
než jindy, a to v 15.00 hod. u pamětního kamene Josefa
Holuba. Bylo to vzpomínkové setkání, protože svůj kámen má tento spisovatel v Parku paměti u Lesního divadla už od roku 2012. To jsem už vysvětloval v jednom
z minulých čísel Nýrských novin, že jsme se k osobě
Josefa Holuba vrátili jednak proto, že jsme na začátku
aktivit připomínání nýrských spisovatelů ještě tolik neuměli, a proto nebyla konference, a také jsme neměli
nálezy od rodiny Kohoutových, kteří bydleli v domku,
kde před válkou Josef Holub s rodiči žil. Kohoutovi své
nálezy z nějaké půdní skrýše tenkrát přivezli
k nám na dvůr, protože už věděli, že se o rodinu
Holubových zajímáme. Byl tam rukopisný deník
z první světové války otce Josefa Holuba, rukopisy Johana, staršího bratra Josefa Holuba,
s ilustracemi a další rodinné a dobové dokumenty. Pro muzeum to je dosud doslova poklad. Slečna Dáša Christofová pracuje na překladu jednoho
z rukopisů. Holubovi byli vzdáleně příbuzní
s cestovatelem Emilem Holubem, takže není divu,
že rukopis má africkou tematiku.
Vrátím se k setkání u pamětního kamene, kde
jsme zavzpomínali. Význam setkání podtrhovala
přítomnost Georga Holuba, syna spisovatele, který přidal milé vzpomínky na otce a vyjádřil potěšení nad tím, že se Park paměti od roku 2012 pěkně rozrostl.
Druhou akcí našeho muzea v tuto sobotu byla od
17.00 hod. vernisáž výstavy nazvaná Josef Holub
- muž zkušeností. To, co zažil tento člověk, se
nestává právě každému. Krásným dětstvím počínaje, pokračuje studiem na prachatickém gymnáziu vedeném ve válečném duchu, účastí na rus-

kém tažení, nasazením na obraně Západního valu, zajetím, útěkem ze zajetí, ukrýváním před koncem války
v Nýrsku, řemeslem pašeráka, aby se uživil, nakonec
dramatickým odchodem za svými rodiči a několikerým
zaměstnáním v Německu konče. Měl tedy o čem psát.
Ve svých románech si nevymýšlel. Jeho romány psané
pro děti jsou skrytě popsané vlastní zážitky. Navíc mistrně! Proto také jeho romány získaly takový ohlas
a množství literárních cen po celém světě.
Soudě podle ohlasů i reakce pana Georga Holuba se
výstavu podařilo sestavit tak, že informuje jak o životě
spisovatele, tak o jeho práci. Jde ale také o to, aby se
líbila vám. Z reakcí na jméno Josefa Holuba vím, že
tento spisovatel má v Nýrsku, právě kvůli svému románu Červený Nepomuk, vysoký kredit. Škoda, že je jeho
náklad zcela vyprodán. O nejeden výtisk by byl ještě
zájem.

Text: Karel Velkoborský
Foto: Soňa Nováková, red.
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Čtení na pokračování

Připomeňme si - pokračování 4
Přírodní rezervace Brčálnické mokřady, Úhlavský luh a Lakmal

Nyní sestoupíme z nejvyšších nadmořských výšek regionu do údolí
řeky Úhlavy a Lučního potoka. Kolem toku Úhlavy, naší páteřní řeky
pramenící na západním svahu Pancíře, a jejího přítoku Lučního potoka
jsou umístěny 3 přírodní rezervace
(PR) – Brčálnické mokřady, Úhlavský luh a Lakmal.
Po směru toku je první na řadě PR
Brčálnické mokřady. Byla zř ízena
vyhláškou Správy NP a CHKO Šumava č. 2/2004 na rozloze necelých
50 ha v jihozápadní části malebného
amfiteátrového závěru údolí tvořeného zalesněnými svahy Můstku,
Pancíře a Špičáku. Osou rezervace
je přirozeně meandrující tok řeky
Úhlavy posilovaný četnými drobnými přítoky, které paprskovitě stékají
po přilehlých svazích. Je rozdělena
do dvou sektorů, předmětem ochrany v sektoru A jsou podle uvedené
vyhlášky dynamicky a samovolně se
vyvíjející bylinná i dřevinná společenstva včetně zde žijících živočišných druhů. V sektoru B pak jsou to
významné, či zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů vázané na nízký stupeň zemědělského využití. Na
prameništích, rašeliništích, pastvinách a přípotočních nivách se vyskytují četné, zvláště chráněné druhy rostlin, z nichž pozornost zaslouží zejména jedna z mála zachovaných větších lokalit prstnatce májového, jehož nachová (vzácně i bílá)
květenství upoutají na jaře pozornost
návštěvníků. Dále zde můžeme najít

prstnatec listenatý, vemeník
zelenavý, upolín evropský,
dřípatku horskou,
všivec
lesní,
prhu
chlumní i masožravé rostliny - tučnici
obecnou
či
rosnatku
okrouhlolistou.
Z významných
druhů živočichů jmenujme
např. čápa černého i bílého, vydru říční či vranku
obecnou.
Rezervace je z velké části ponechána samovolnému vývoji (sektor A),
část přechodových a sušších stanovišť je extenzivně využívána
k pastvě dobytka (sektor B). Rezervací vede naučná stezka a celé území PR je volně přístupné.
Opustíme-li
rezervaci
v severozápadní části u můstku před
vtokem Úhlavy do nádrže přečerpávací elektrárny Černé jezero, narazíme o něco výše v lese na zelenou
turistickou trasu, která nás Úhlavským údolím dovede do Zadních
Hamrů. Pak můžeme pokračovat po
místní komunikaci kolem bývalé
Petzoldovy továrny (papírna) dále
do Středních Hamrů, kde již začíná
další přírodní rezervace, a to Úhlavský luh. Ta byla zř ízena vyhláškou
Správy
NP
a CHKO Šumava č. 8/2003 na
výměře 50 ha
podél toku Úhlavy a Lučního
potoka. Předmětem ochrany je
zachování přirozených ekosystémů v nivě řeky
Úhlavy, umožnění jejich dalšího samovolného
vývoje, ochrana
stanovištních
podmínek a stu-

dium přirozené dynamiky. Území
přestalo být intenzivně využíváno po
2. světové válce a postupně tak docházelo k zarůstání dřívějších vlhkých luk, jejichž sklizeň byla možná
pouze ručním kosením, nálety dřevin. Vedle starého břehového porostu zde samovolně vznikl mozaikovitý, druhově i prostorově diferencovaný lužní les. Najdeme tu ale i otevřené plochy, tůňky, slepá ramena
i suché štěrkopískové naplaveniny.
O tom, že tok byl v minulosti využíván, svědčí i četné zbytky náhonů
a staveb. Z druhového spektra dřevin jsou zastoupeny olše lepkavá,
jasan ztepilý, dub zimní, javor klen
i mléč, třešeň ptačí, topol osika, jilm
horský, vrby, krušina olšová, střemcha obecná, bez černý i hroznatý,
zimolez černý, líska obecná, kalina
obecná. V jarních měsících zde můžeme najít trsy sněženek a prvosenek, dále křivatec žlutý, vemeník
zelenavý a další. Objevíme i stavby
a nory bobra evropského, žije zde
vydra říční, užovka obojková či
vranka obecná. Do rezervace jsou
zahrnuty i zbytky bývalého osídlení
(Fuchsův dvůr). V současné době je
ponechána samovolnému vývoji
a určena zejména ke sledování dynamických změn při přechodu nelesních společenstev na lesní. Územím
PR vede naučná stezka a celá rezervace je s opatrností volně přístupná
(mrtvé kmeny, stromy podemleté
řekou, stojící souše, mokřiny, tůně
a staré náhony).
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Jihovýchodním směrem od PR Úhlavský luh je ve svahu na pravém
břehu Lučního potoka situována
přírodní rezervace s poněkud záhadným názvem Lakmal. Původ názvu,
který je pro toto území takto uváděn
asi jen v lesnických mapách, se mi
nepodařilo vypátrat. Sama pro sebe
si to vykládám jako zkomoleninu
německého Langtal (dlouhé údolí),
nicméně ani tento německý název
jsem nikde nedohledala a nemám
tedy pro svou domněnku oporu,
i když údolí Lučního potoka a posléze Úhlavy je skutečně dlouhé. Ve
starých mapách z roku 1837 je lokalita uváděna jako Krautgarten, tedy
zelinářská či bylinná zahrada, ale
symboly kultur jednotlivých pozem-

ků odpovídají smíšenému lesu. Takže kdyby někdo z vás věděl, nenechte si to prosím pro sebe. Ale ať je to
tak, či onak, dnes tu najdeme jednu
z nejzajímavějších lesních partií této
části Šumavy. PR Lakmal byla zřízena vyhláškou Správy NP a CHKO
Šumava č. 2/2003 na cca 41 ha
a předmětem ochrany je dynamicky
se vyvíjející bylinné i dřevinné společenstvo ve všech fázích přirozeného vývoje. Je cenná zejména tím, že
se dlouhodobě téměř nerušeně samovolně vyvíjí na poměrně velké
ploše, a také tím, že jsou zde poměrně hojně zastoupeny listnaté dřeviny
(zejména duby, jilmy a lísky), které
se jinde v podobných nadmořských
výškách tolik nevyskytují. Dodnes

jsou zde patrné zbytky starých cest,
kamenných snosů či balvanitá pole.
Zastoupeno je zde široké spektrum
zejména listnatých dřevin, např. javor klen, jilm horský, jasan ztepilý,
dub letní, buk lesní, hlohy, bříza
bělokorá, střemcha obecná, olše lepkavá, jeřáb ptačí, topol osika, krušina
olšová,
líska
obecná.
Z jehličnatých dřevin převažuje
smrk ztepilý, najdeme však i jedli
a borovici. Stáří největších stromů
lze odhadnout na 160 – 200 let, většina dřevin však dosahuje stáří
30 – 60 let. Součástí rezervace jsou
i extenzivně využívané louky.
V současné době je rezervace ponechána samovolnému vývoji a veřejnosti je volně přístupná.
Jarmila Karlovská

Představujeme

„Spolupráce rodičů je pro nás cennější, než si myslíte,“ tvrdí
paní Miroslava Irlbeková, vedoucí učitelka MŠ
Ve vyšší, modře obílené budově
mateřské školky v ulici Práce, na
které vynikají modrobílé obláčky, se
nacházejí čtyři třídy a k tomu příslušné šatny, umývárny a toaletní
zařízení. V hospodářské budově
MŠ, kterou dekoruje velký nápis
„Duhová školka“, jsou umístěny
kancelář vedoucí učitelky, kancelář
vedoucí školní jídelny, kuchyně
a skladovací prostory. Obě budovy
jsou obklopeny velkým vzhledným
zahradním areálem, který je doslova
zasypaný krásnými herními komponenty. Areál je dále lemován několika listnatými stromy, které dotváří
jeho přírodní atmosféru. Rozhovor
tentokrát vedu s vedoucí učitelkou
Ing. Irlbekovou, která sama jako dítě
zdejší školku navštěvovala a za paní
učitelku měla paní Pokornou, se kterou dnes v téže budově spolupracuje
jako se svou kolegyní.
Kolik dětí můžete do školky maximálně přijmout a kolik zde pracuje zaměstnanců?
„Maximální počet dětí na jednu třídu je ze zákona 24, ale Městský
úřad Nýrsko nám udělil výjimku,
a tedy v jedné třídě můžeme mít až
28 dětí. Maximální možný počet
dětí v naší školce by tedy činil 112
dětí celkem. My však máme zapsá-

no 94 dětí, které jsou rozděleny do
čtyř tříd. Ve školce pracuje včetně
mě celkem třináct zaměstnanců. Personál se skládá z osmi učitelek a pěti
provozních zaměstnanců.“
Přizpůsobují se děti po příchodu
v září rychle novému režimu?
„Jak které (smích). Podle mého názoru to v tomto ohledu bylo ideální
v dobách, kdy zde ještě fungovalo
Sluníčko (klub pro rodiče a děti,
které se připravují na vstup do mateřské školky, pozn. red.). Totiž děti,
které do Sluníčka pravidelně docházely, měly zažitý režim, neostýchaly
se před cizími lidmi a neměly strach
poznávat nové kamarády. Dnes je
například dobře vidět, zda rodiče
chodí se svými dětmi mimo školku
na nějaké dětské akce nebo za přáteli, kteří mají jiné děti, se kterými si
potom společně hrají. Některé děti
jsou však více úzkostlivé a u těch
bývá větší pravděpodobnost, že si
doma většinu času hrají samy
a s jinými dětmi si moc nepovídají.
Všechny děti si ale brzy na školku
zvyknou a společným úsilím je pomocí kolektivních činností kromě
samostatnosti vedeme také k týmové
spolupráci.“
Jakou roli v přípravě na vstup do
školky mají sami rodiče?

„Někteří rodiče své děti opravdu
dobře připravují na vstup do školky.
Projevuje se to například v tom, že
se umí samostatně oblékat, svlékat,
najíst atd. Zde potom může vznikat
stresová situace u dítěte, které takovou přípravu nemá. Pozoruje totiž
na ostatních, že jsou samostatní,
a nepřipravené dítě potom jen kouká
a neví, co si počít. Rodiče tedy mají
velký vliv jak na rozvoj svého dítěte, tak na jeho přípravu a z toho plynoucí případné komplikace.“
Podle jakého klíče děti do tříd
rozdělujete?
„V naší školce nezařazujeme děti do
tříd podle věku. My máme heterogenní třídy, přičemž v každé se nachází kluci a holky od tří do šesti let.
Vidíme v tomto systému hned několik výhod. Jednou z nich je, že pokud jsou v rodině různě staří sourozenci, mají možnost být společně
umístěni v jedné třídě. Dále jsme
s kolegyněmi vypozorovaly, že starší děti v sobě často nalézají příkladnou potřebu pečovat o ty mladší
a snaží se je pozitivním způsobem
vychovávat nebo jim jinak pomáhat.
Ti nejmenší se naopak učí vhodnému chování od starších dětí, a i to
hodnotíme kladně.“
pokračování na straně 18
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Vy jste vedoucí útvaru předškolního vzdělávání. Co všechno dělají
tací předškoláci?
„Pod dohledem zpracovávají úlohy
v pracovních sešitech, které u dětí
rozvíjí
grafomotoriku
(grafomotorické dovednosti zahrnují
úroveň pohybové způsobilosti pro
grafický výraz, psaní, kreslení, rýsování, apod., jsou rovněž jedním
z kritérií při posuzování školní zralosti dítěte, pozn. red.) učí se geometrickým tvarům, poznávají písmena,
rozlišují barvy apod. Dále se učí
trpělivosti a zručnosti, například
stříháním při pracovních činnostech.
Hodně dbáme na to, aby děti podobné úkoly zpracovávaly pilně, protože
už tímto způsobem se učí soustředěnosti, kterou budou později ve školních lavicích nutně potřebovat.“
Dělají podobné, ale
méně náročné práce
i menší děti ve školce?
„Určitě. Takové práce
připravujeme tak, že
společně s učitelkami
vybereme nějaký úkol
a už při plánování se
do něj snažíme zakomponovat činnosti
tak, aby úkol zvládly
i menší děti. Výsledný
výrobek je v závěru
podobný, takže nikdo
nakonec nebývá smutný.“
Jak pro dítě vypadá
takový běžný den ve
školce?

„Provoz
začíná od
šesti hodin
a do osmi
se
děti
schází.
Kolem půl
deváté
mívají
svačinu,
před kterou si děti
uklízí
hračky
a trochu
cvičí, aby
měly pohyb a předešli jsme
tomu, že se děti po nástupu na ZŠ
nebudou umět například postavit
k žíněnce. Po svačině probíhají buď
činnosti ve skupinkách, nebo si sedneme do kruhu, ve kterém si zpíváme, učíme se básničky, pohádky,
nebo hrajeme různé didaktické hry
(hry, které si kladou za cíl vzdělávat
hráče v průběhu herní aktivity, pozn.
red.). Následuje čas, kdy děti dostávají zdravou přesnídávku, po které
jdeme hromadně ven. V půl dvanácté je čas oběda, po kterém následuje
odpočinková doba na lehátkách. Od
této doby už si někteří rodiče své
ratolesti vyzvedávají a ti ostatní, co
se postupně probudí, si hrají a nadále příležitostně s předškoláky cvičíme dovednosti, které později uplatní
i na ZŠ.“
S jakými problémy se jako učitel-

ka v MŠ nejvíce setkáváte?
„Já si myslím, že největším problémem je sehnat finance potřebné
k tomu, abychom dostatečně vybavili a zabezpečili venkovní areál. Problémem jsou mnohdy ceny různých
prolézaček, u kterých je třeba, aby
byly certifikovány. I přesto, že bychom byli schopni sehnat například
dárce prolézačky nebo někoho, kdo
by nám ji chtěl vyrobit, tak vzniká
problém, kdy dar nemůžeme přijmout, protože není certifikovaný.
Se zřizovatelem, kterým je Město
Nýrsko, je ale bezproblémová komunikace. Nedávno nás navštívil
starosta města a ptal se, co bychom
potřebovali. Takže město nám vychází maximálně vstříc.“
Budujete momentálně nějaký projekt?
„Za zmínku stojí vytváření sáňkovacího kopce, který ale svou velikostí
neodpovídá potřebám dětí. Příslib
pana starosty, že nám s rozšířením
umělého sáňkařského svahu pomůže, jsem velice uvítala.“
Chtěla byste našim čtenářům něco
sdělit na závěr?
„Jsem ráda, když k nám děti chodí
a těší se na nás. Máme dobře fungující personál, který mám ráda a vážím si ho. S rodiči jsme také velice
spokojeni. Bez problému spolupracují a budu jen ráda, když tyto vztahy zůstanou přátelské i nadále.“
Za rozhovor tentokrát děkujeme
vedoucí učitelce paní Ing. Miroslavě Irlbekové.

Rostislav Lussier
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Děti se o letních prázdninách nenudily
Již několik let pořádá Tělovýchovná jednota Nýrsko o letních prázdninách příměstský tábor s výukou in-line bruslení.
V letošním roce jsme nabídku rozšířili
ještě o tábor Plaváček a Atleťáček. Děti se
scházely v Areálu pod sjezdovkou, po
celý den se jim věnovali zkušení lektoři.
Sportovní aktivity střídaly odpočinkové
výtvarné činnosti, děti si ozdobily kameny, namalovaly trička, vyrobily skřítky
z přírodnin apod.
Letošní rok byl in-line tábor obohacen
o výlety na koloběžkách, z kterých byly
děti velmi nadšené. V průběhu tábora pro
ně lektoři připravili mnoho soutěží
v rychlosti a obratnosti. Plaváček provázelo po celý týden krásné slunečné počasí,
a tak děti nejvíce času strávily ve vodě na
místním koupališti. Zpříjemněním tohoto
tábora byl výlet vlakem do Plzně, kde děti
navštívily plavecký bazén. I Atleťáček provázelo nesnesitelné horko téměř po celý týden. Po ranních tréninkových jednotkách jsme dětem dopřáli zchlazení na místním koupališti. Největší atrakcí pro děti však bylo stavění domečků v lese a házení „žabek“ v řece. Žabky učil

děti do vody házet sám pan starosta.
Díky táborům našly děti nové kamarády, naučily se
mnoho nových věcí a nasbíraly spousty zážitků. Odměnou za předvedené výkony jim pak byl diplom a malý
dáreček.
Martina Bastlová, IC

Pozvánky
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Extrémní expedice do extrémní
země
Tomáš Kubeš je fotograf, novinář a cestovatel. Fotografování se věnuje vášnivě již od dětství, profesionálně od roku 1998. Pochází z Horoměřic u Prahy.
Vystudoval střední polygrafickou školu a několik let
prožil cestováním po Africe a poznáváním tohoto
svého zamilovaného kontinentu. Procestoval také i
Evropu a Asii, celkem fotografoval reportáže ve více
jak 100 zemích světa. Vedle reportážní fotografie se
věnuje také portrétu, architektuře, reklamě a humanitární fotografii. Je autorem fotografií k několika knihám, například "Park Life" nebo připravované knize
věnované památkám UNESCO v Evropě.
Loni jste mohli navštívit v naší knihovně jeho přednášku na téma Papu Papua, letos se vydáme do Afriky. Kongo - extrémní expedice do extrémní země,
tak se jmenuje přednáška, na kterou se můžete těšit.
A co o Kongu říká Tomáš Kubeš? „Země, které se
mnozí bojí, ale to, co nabízí, je to nejlepší v Africe.
Pro mnohé je peklem, ale pro jiné rájem. Výjimečná
příroda, gorily, prales Ituri, Pygmejové, měsíční
plavba po řece Kongo, tajemní obyvatelé, návštěva
školy, ale i míst uprostřed občanské války. Taková
Afrika jinde není.“
Přijďte 8. listopadu od 18.00 hodin do Městské knihovny Nýrsko a užijte si s námi divočinu.
Soňa Nováková, red.
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Přehled akcí
6. 10.
až 25. 11.

Josef Holub - muž zkušeností
výstava; Muzeum Královského hvozdu

15. 10.
až 15. 11.

Zima Josefa Lady
výstava; Městská knihovna Nýrsko

2. 11.
od 17.30

Lampionový průvod
sraz na náměstí; pořádá Hopfruit

3. 11.
od 19.00

Lekce kurzu tance - prodloužená
KD - DDM

8. 11.
od 18.00

Kongo - extrémní expedice do extrémní země
beseda s Tomášem Kubešem; MěK Nýrsko

9. 11.
od 17.00

Malá muzika Nauše Pepíka
vstupenky v předprodeji v MěK Nýrsko;
pořádá MěK Nýrsko v KD - DDM

10. 11.
od 14.00

Lekce kurzu tance
KD - DDM

16. 11.
od 17.00

Pohledy mé duše - vernisáž
výstava fotografií Silvie Janeček Photography; MěK Nýrsko

17. 11.
od 14.00

Lekce kurzu tance
KD - DDM

19. 11.
až 19. 1.

Pohledy mé duše
výstava fotografií Silvie Janeček Photography; MěK Nýrsko

20. 11.
od 16.00

Vědohrátky
pokusy, vědecké bádání a hry pro děti s Janou Rožňovou; MěK Nýrsko

24. 11.
od 14.00

Lekce kurzu tance
KD - DDM

29. 11.
od 16.30

Adventní čtení
čtení pro děti s výtvarnou dílnou; Městská knihovna Nýrsko
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Inzerce

Reala Lakomá s.r.o.
realitní kancelář Cheb
Nabízí k prodeji
penzion s bytem, restaurací a vinárnou,
včetně pozemku s parkovištěm a zahradou
v Nýrsku.
PENB třída D - 809 kWh/(m2*rok).
Cena k jednání: 4.700.000,- Kč.
Telefon: 603281321, 603505580
e-mail: lakoma@reala-lakoma.cz
www.reala-lakoma.cz

Vydavatel: M ěsto Nýr sko
Náměstí 122, 340 22 Nýrsko
Vychází 11 x ročně
Registrace: MK Č R E 19658
Tisk: Město Nýr sko
Inzerce a redakce:
Náměstí 81, 340 22 Nýrsko
tel. 376 555 642, 601 084 107
Email pro zasílání příspěvků:
nyrskenoviny@gmail.com

Nýrské noviny - 45. ročník
Měsíčník města Nýrska
UZÁVĚRKA :
Prosincové číslo Nýrských novin vyjde v pondělí 3. prosince 2018.
Uzávěrka příjmu příspěvků od dopisovatelů je ve čtvrtek 15. listopadu
2018.
Redakce si vyhrazuje právo krátit dodané příspěvky a nepřijmout je
v případě dodání po termínu uzávěrky. Za původnost a obsahovou
správnost jednotlivých příspěvků ručí autor, za obsahovou stránku
inzerátů zadavatel.
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