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Vodovod v Hodousicích
V posledních letech provozovatel vodovodu v Hodousicích,
kterým je firma Vodospol
s. r. o., řeší problémy týkající
se technického stavu vodovodu. Město, které je vlastníkem
vodovodu, má zhruba 4 roky
zpracovanou projektovou dokumentaci na provedení rekonstrukce vodovodu v obci a rovněž i vybudování nového napojení na vodovodní přivaděč
Milence – Klatovy. Obě části
rekonstrukce se musí provést
prakticky v jednom časovém
období, příp. s minimálním
časovým odstupem. Co je důvodem? Pokud bychom zhotovili pouze přivaděč, ze stěn
starého potrubí se budou uvolňovat sedimenty a voda u koncových uživatelů bude sice
dále zdravotně bezvadná, ale
zakalená. Pokud bychom reali-

zovali pouze rozvody po obci,
neodstraníme zdroj stávajícího
problému, kterým je zastaralá
technologie vodojemu. Celkové náklady na rekonstrukci
jsou dle projektové dokumentace cca 12 mil. Kč.
V současné době je na Ministerstvu zemědělství ČR vypsán
dotační titul, který umožňuje
získat na přivaděč dotaci ve
výši 50%. Část financí může
přidat i Plzeňský kraj. Pokud
vše půjde podle předpokladů,
tj. výběrové řízení a další navazující činnosti, bude do listopadu příštího roku realizována celá akce. Při vlastní realizaci rozvodů a přípojek bude
také zapotřebí součinnost jednotlivých vlastníků nemovitostí.
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Text: Miloslav Rubáš, starosta
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Placená inzerce

2

Aktuality

Oznámení o době a místě konání voleb na území města Nýrska
pro volbu do Zastupitelstva města Nýrska a zároveň voleb
do Senátu Parlamentu ČR ve dnech 5. a 6. října 2018
a případně do druhého kola senátních voleb
ve dnech 12. a 13. října 2018
Rozhodnutím prezidenta republiky uveřejněném ve Sbírce zákonů ČR pod č. 85/2018 Sb. byly dne
31. května 2018 vyhlášeny volby do Senátu Parlamentu ČR, do zastupitelstev obcí a zastupitelstev městských obvodů a městských částí ve statutárních městech a do Zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstev jeho městských částí.
Kdy můžeme volit?
Volba do Zastupitelstva města Nýrska a Senátu Parlamentu ČR se uskuteční:
v pátek dne 5. října 2018 od 14.00 do 22.00 hodin,
v sobotu dne 6. října 2018 od 08.00 do 14.00 hodin,
popř. 2. kolo senátních voleb:
v pátek dne 12. října 2018 od 14.00 do 22.00 hodin,
v sobotu dne 13. října 2018 od 08.00 do 14.00 hodin.
Kde budete volit?
volební okrsek č. 1:
volební místnost: Městský úřad, Náměstí 122, 340 22 Nýrsko
pro voliče s trvalým pobytem v Nýrsku ulice: Dobrovského, Domažlická, Erbenova, Hodousická, Chodská,
Kaplířova, Klatovská, Křižíkova, Luční, Nádražní, Náměstí, Raisova, Riegrova, Rybářská, Strážovská,
Školní, U Banky, U Radnice, Úzká, V Lukách, Vrchlického, neurčená ulice - čp. 853, čp. 864, čp. 927, čp.
603, čp. 949
volební okrsek č. 2:
volební místnost: Kulturní dům, Prap. Veitla 23, 340 22 Nýrsko
pro voliče s trvalým pobytem v Nýrsku ulice: Jahodová, Jiráskova, Klostermannova, Kpt. Kufnera,
K Zahradám, Milenecká, Práce, Prap. Veitla, Sídliště I, Sídliště II, Vančurova, Thámova, neurčená ulice čp. 778, čp. 925, čp. 932
pro voliče s trvalým pobytem ve Staré Lhotě
volební okrsek č. 3:
volební místnost: Základní škola, Komenského 250, 340 22 Nýrsko
pro voliče s trvalým pobytem v Nýrsku ulice: Baarova, Boženy Němcové, Československých legií, Dvořákova, Elišky Krásnohorské, Havlíčkova, Husova, K Cihelně, Karla Čapka, Karla Hynka Máchy, Kollárova,
Komenského, Mikoláše Alše, Nerudova, Palackého, Petra Bezruče, Pod Lesem, Smetanova, Šmilovského,
Šumavské nábřeží, Tylova, Tyršova, Žižkova, neurčená ulice - čp. 915, čp. 926, čp. 964, čp. 976
volební okrsek č. 4:
volební místnost: Bystřice nad Úhlavou čp. 31 – hasičská zbrojnice
pro voliče s trvalým pobytem v Bystřici nad Úhlavou, Starý Láz
volební okrsek č. 5:
volební místnost: Hodousice - společenská místnost na Řáholci
pro voliče s trvalým pobytem v Hodousicích a Blatech
volební okrsek č. 6:
volební místnost: Zelená Lhota - hasičská zbrojnice
pro voliče s trvalým pobytem v Zelené Lhotě
Kdo může volit a za jakých podmínek?
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky, a to platným občanským průkazem, nebo cestovním pasem České republiky, a kdy dosáhl alespoň druhý den voleb prvního kola volby do zastupitelstva a senátních voleb (tj. 6. října) věku nejméně 18 let. Ve druhém kole voleb
může volit i občan, který alespoň druhý den konání druhého kola volby do Senátu Parlamentu ČR dosáhl věku
18 let (tj. 13. října).
pokračování na straně 4
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Způsob hlasování
Po opuštění prostoru určeného pro vložení hlasovacího lístku do úřední obálky vloží volič tuto obálku
s hlasovacím lístkem před okrskovou volební komisí do volební schránky.
Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. S voličem, který nemůže sám vybrat hlasovací lístek pro
zdravotní postižení nebo z jiných důvodů, nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro vložení hlasovacího lístku do úřední obálky přítomen jiný volič, nikoli však člen okrskové volební komise, a voličem vybraný lístek za něj vložit do úřední obálky a popř. i úřední obálku vložit do volební schránky.
Přenosná volební schránka
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku,
pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči dva
své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky. Při hlasování postupují členové
volební komise tak, aby byla zachována tajnost hlasování. Mimo území České republiky nelze do přenosné volební schránky hlasovat.
O přenosnou volební schránku mohou voliči požádat před konáním voleb Městský úřad v Nýrsku na tel. čísle
376 555 611.
Jak získáte hlasovací lístky?
Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může
obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
Další informace dozvíte z letáku, který bude vložen do obálky společně s hlasovacími lístky.
Blanka Kinská, tajemnice

Mikroregion ožije hrami pro děti
Hry bez hranic – kdo by neznal soutěž, která byla
v devadesátých letech minulého století tak populární?
Tento rok si ji vyzkouší i děti, které navštěvují základní školy v obcích DSO Úhlava (Nýrsko, Janovice nad
Úhlavou, Strážov, Všeruby, Dešenice, Chudenín)
a Aktionsbündniss Künisches Gegirge (Neukirchen
beim Heiligen Blut, Lam, Lohberg, Arrach, Eschlkam). Do těchto her se zapojí dvanáct základních
škol. V průběhu školního roku se děti čtyřikrát setkají
a společně si zasportují. Začínáme 17. října
v Janovicích nad Úhlavou. Děti si zahrají fotbal, vybí-

jenou a další soutěže. Po novém roce se žáci mohou
těšit na zimní hry ve sportovním areálu Hohenbogen.
Na jaře zavítáme do Nýrska, kde bude připraven přespolní běh. Poslední setkání a ukončení Her bez hranic
proběhne v Lamu.
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Soňa Hladíková, místostarostka

Domov Bystřice má novou venkovní terapii
Od poloviny měsíce září mohou klienti i zaměstnanci
využívat na naší zahradě Kneippův suchý chodník, který jsme zrealizovali svépomocí. Víte, co je Kneippův
chodník, nebo o něm naopak slyšíte poprvé? Ti, kteří
o něm ještě nikdy neslyšeli, se nejspíš domnívají, že se
jedná o nějaký moderní chodník od jakéhosi vyhlášeného architekta Kneippa. Nenechte se však mýlit,
Kneippův chodník je procedura, která prokrvuje nohy
a celkově zvyšuje odolnost organismu.
Chodník je dlouhý 15 metrů, jeho podklad tvoří oblázky různé velikosti, kamínky, drobný štěrk, kulatina,
borová kůra, šišky a písek. Chůze bosou nohou po
chodníku s různými druhy podkladu působí jako osvěžení pro všechny věkové skupiny. Kneippův chodník
působí na imunitu člověka - podporuje tkáňový metabolismus, prokrvuje, uvolňuje kotníky a klouby. Pomáhá i u počínajících křečových žil a pozitivně ovlivňuje
krevní oběh. Vaše chodidla tak okusí kůru, dřevěnou
drť, mech, dřevo, oblázky...

Kateřina Šimková, ředitelka DOZP
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Jak se návštěvníkům líbilo na koupališti?
Letní sezona koupaliště je za námi, zimní sezona na
kluzišti před námi. Během horkých dní jsem se vypravila na koupaliště, abych se pozeptala návštěvníků
(místních obyvatel i turistů, kteří se přijeli zchladit),
jak si tyto horké letní dny užívali na koupališti.
Helena (48): „Koupaliště je to nádherné. Slyšeli jsme
o tom, že tady není klasická chlorovaná voda jako
jinde. Jelikož jsme na dovolené nedaleko Nýrska,
v těchto horkých dnech trávíme volný čas u vody
a tady je to perfektní. Jediné, co nám tu chybí, je více
stínu, kterého je tu v těch horkých dnech nedostatek.
Jinak si nemůžeme stěžovat. Děti si tu ve vodě vyhrají
a já tady můžu v klidu číst knížku.“
Simona (25): „Tyto horké dny je skvělé trávit u vody.
Tenhle nápad dostala i spousta dalších, proto jediné,
co mi vadí, je to, že je tu tolik lidí. Ale za to provozovatel nemůže. Nedá se vůbec plavat, protože je ve vodě spousta návštěvníků, takže každý spíše zajde do
vody, aby se tam postavil a trochu zchladil, než zase
půjde ven na sluníčko. Jedinou velkou výtku bych
měla na kiosek, u kterého se tvořily velké fronty.

V těchto horkých dnech bych občerstvení posílila alespoň ještě o jeden stánek, který by byl pojízdný
a využíval se právě v těchto situacích. Jinak za tu cenu vstupného je to tu skvělé.“
Josef (8): „Je to tu supr! Hlavně ta velká klouzačka do
vody! S kluky tu můžeme dovádět, jezdit a hrát různé
hry. Těším se, až sem zítra zase přijdeme.“
Musím zkonstatovat, že se sezona opravdu povedla,
a to samé potvrdí i provozovatel. Vybrala jsem jen
některé názory, které jsem získala, a většina z nich
byla velice kladná, spokojenost z ceny vstupného, zázemí i zajištěného stravování. Ale objevily se i nedostatky právě ve dnech, kdy rtuť teploměru šplhala velice vysoko a bylo tedy příjemnější trávit den u vody
než v rozpálených ulicích města.
Nyní se nám pomalu, ale jistě blíží zimní sezona,
a proto se můžete začít chystat na kluziště nebo sjezdovku, pokud se počasí umoudří a letos nám daruje
trochu sněhu.
Články: Soňa Klugová, red.

Proč máme pouť v říjnu?
Tam, kde není znám přesný datum
posvěcení kostela, slaví většina
obcí
své
posvícení
podle
nařízení císaře Josefa II. v neděli
po svátku svatého Havla (tedy po
16. 10.), což převážně vycházelo
na 3. neděli v říjnu. Právě Josef
II., nejstarší syn Marie Terezie,
jeden
z
nejdůležitějších
panovnických
představitelů
evropského osvícenství, se pokusil
uvést v rámci svých reforem
ovlivňujících katolickou církev do
pořádku i posvícení. Protože oslav
bylo nepřehledně mnoho, sjednotil
datum pro oslavu posvícení na
jediné – Svatohavelské. Posvícení
je vlastně slavnost na památku

posvěcení místního kostela, což je
připomenutí dne, kdy kostel po
dostavbě, popř. po rozsáhlé
rekonstrukci začal být používán
pro bohoslužby. Pokud chybí
historické informace o této
události, slaví se posvícení
zpravidla ke konci října. Kromě
účasti na slavnostní mši svaté to
znamenalo i společenskou zábavu,
tanec, muziku, popíjení. Někde se
pekly hnětýnky - kulaté sladké
placičky různě zdobené. Děvčata
jimi podělovala chlapce, zvláště
své milé. Přijížděli trhovci se
svými stánky, kolotoče a střelnice.
Nýrští zastupitelé před několika
lety rozhodli o posunutí posvícení

o týden dříve. Bylo to hlavně
z důvodu lepšího počasí. Kolikrát
se i stalo, že na třetí neděli v říjnu
už napadal sníh. Mnoho stánkařů,
ale i kolotočáři si na toto stěžovali
a děti byly z chladného počasí
nemocné. Už kdysi dávno se na
naši pouť se konala Velká
pardubická. I ta se ustálila na
druhý víkend v říjnu kvůli stejným
potížím s počasím. Proto můžete,
když přijdete domů z poutě, pustit
si televizi a podívat se na
nejsledovanější dostihový závod.
Letos slavnost výročí posvěcení
kostela připadá na 14. října. Mše
svatá bude v 11.30 hod v kostele
sv. Tomáše.

Lesní divadlo Nýrsko zažilo skvělou letní sezonu
Kolik letos proběhlo divadelních představení?
„Letos jsme odehráli v divadle 9 představení. Několik
ochotnických spolků předvedlo svůj um. Myslíme, že
všechna divadla měla velký úspěch u diváků, kteří
přišli.“
Jak se uchytilo promítání letního kina?
„Letní kino je velice oblíbené. Celé prázdniny nám
počasí přálo, proto byla i veliká návštěvnost. Díky
tomu jsme promítali všechny naplánované filmy.“
Podle čeho vybíráte filmy, které chcete promítat?
„Zaměřili jsme se na to, co diváci chtějí. Hlavní sku-

pinou, která chodí do kina, jsou děti a mladiství. Podle
toho přizpůsobujeme program. Největší oblibu mají
animované filmy.“
Jak hodnotíte letošní sezonu?
„Letošní sezona byla vzhledem k počasí velice úspěšná, ale i náročná, co se týče kulturních a společenských akcí.“
Bude probíhat ještě nějaký program do konce roku?
„Jako každý rok se můžete těšit na vánoční představení. To je naše poslední akce tohoto roku.“
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Klub českých turistů v Nýrsku slaví 60 let

Počátky turistiky v Nýrsku se odehrávaly spíše při společných výletech několika spřátelených rodin
do okolní přírody. Prostor zajímavých lokalit byl značně omezen
tehdy existujícím hraničním pásmem. V polovině padesátých let
začaly pořádat organizované turistické výlety do okolí Nýrska místní učitelky - paní Marie Karlíková
a Jarmila Hoštičková. V jarních
měsících to byla také účast na celonárodní akci „100 jarních kilometrů“.
V letech 1956 - 1962 byly
z iniciativy náčelníka Sokola Oty
Brady pořádány každoročně o letních prázdninách stanové tábory.
Tábor byl veden ve skautském duchu se sportovní náplní. Byl umístěn v krásném prostředí u řeky Os-

tružné nedaleko Velhartic.
V této době začal jezdit turistický nadšenec pan Stanislav Steiner se skupinou turistů na pravidelné výlety a
vycházky. Na základě této
aktivity byl v roce 1958 založen v Nýrsku „Turistický
klub“. V dalších letech pořádal klub tradičně turistický
pochod „Jarní Šumavou“ a pořádal
pro své členy pravidelné výlety
převážně po Šumavě. Dále se turisté z klubu zúčastňovali celostátních akcí – dálkových pochodů,
vícedenních etapových pochodů a
závodů v orientačním běhu.
V dalším období, po odchodu pana
Steinera, se ujal vedení pan Josef
Mayer, který obohatil činnost klubu o řadu dalších aktivit. Byly pořádány pravidelné přespolní běhy
– 38 ročníků, triatlony – 15 ročníků, maratony – 2 ročníky, běh na
Suchý Kámen – 15 ročníků, běh na
Hraničář – 14 ročníků. Uskutečnily se autobusové zájezdy do vzdálenějších lokalit, např. Český
Krumlov, Lipno – Trojmezná –
Plešné jezero, Vídeň, Žatec, Praha
a jiné. Klub organizoval závody

v orientačním běhu, lyžařské zájezdy pro běžkaře a vícedenní turistické zájezdy do Alp. Někteří
jeho členové se zúčastnili treků
v Himalájích. Členové klubu brigádničili také při sázení stromků
a pálení klestí.
Řadu let se koná novoroční výstup
na Hraničář. V posledních letech
jsou pořádány prázdninové výlety
na Šumavu a do přilehlých oblastí.
Věnujeme se významné činnosti,
a to obnově turistického značení
v přilehlé oblasti města. V rámci
toho KČT Nýrsko vyznačil nové
vycházkové trasy kolem Nýrska
(40 km). Činnost turistického klubu je velmi široká, například za
rok 2016 pořádal 56 akcí, kterých
se zúčastnilo 638 osob.
V posledních letech výborně spolupracujeme s Technickými službami Nýrsko – díky patří řediteli
panu Hladíkovi. Spolupracujeme
též s informačním centrem a městským úřadem.
V klubu je od jeho založení
v evidenci celkem 91 členů. Hledáme nové mladší turisty, kteří by
převzali štafetu a pokračovali
v našich činnostech.
Jan Brada

Sto let republiky
Přestože je společné uskupení Čechů a Slováků již
minulostí, oslavíme jako nástupnický stát 28. října sté
výročí vzniku samostatné Československé republiky.
I město Nýrsko se k připomínce tohoto důležitého
data připojí. Oslavě významného jubilea se budeme
věnovat jak v širším celostátním pojetí, tak ve smyslu
regionálním, kdy připomeneme konkrétní dopady
událostí roku 1918 na život v našem městě a okolí.
Situace
a nálada v pohraničí se totiž značně odlišovala od té
ve vnitrozemí. Historické, politické a společenské
souvislosti té doby a rovněž významné osobnosti, které stály u zrodu samostatného státu, přiblíží ve své
přednášce Mgr. Štěpán Čadek z Muzea Českého lesa
v Tachově. Abychom získali přesné informace
a umožnili občanům města přístup k autentickému
zápisu tehdejších událostí ve městě, vznikl přepis
a překlad části nýrské kroniky z let 1917–1919, kterou
vedl učitel, spisovatel a regionální historik Josef Blau.
Překlad doplněný o fotografie, kopie a překlady důležitých listin jsme uspořádali do publikace, která bude

k zakoupení při společném vysazení „Lípy republiky“. Tato akce proběhne v pátek 26. října od 17.00
v parku mezi řekou Úhlavou a náhonem. Přibyde zde
strom, jenž ponese poselství budoucím generacím
a připomene památku padlých v 1. světové válce. Žáci
ze Základní školy ve Školní ulici uloží k jeho kořenům schránku nesoucí symbol školství. Lípy republiky nebo také lípy svobody mají svou historii. Byly
vysazovány nejvíce v roce 1919 k prvnímu výročí
vzniku republiky jako symbol svobody a demokracie.
Dále pak v letech 1928 a 1968. I my v Nýrsku máme
takové lípy, ale bohužel se nedochovalo jejich označení. Slavnostní akt moderuje Přemysl Kubišta alias
Švejk, dobovou atmosféru navodí kapela Švejk c. k.
OficírŠraml a členové Privilegovaného měšťanského
střeleckého sboru ze Stříbra. Parkem zazní vojenské
české i mezinárodní písničky. Zhlédneme komentované nabíjení historického polního kanonu a poslechneme si slavnostní salvy z pušek předovek systému Lorenz.
Jarmila Poupová, MěK
Všichni jste srdečně zváni!
Pavel Mráz, Národopisný spolek Nýrsko
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Do knihovny za zábavou
Od měsíce října rozšiřuje městská knihovna své služby a vy si můžete domů odnést kromě knih a časopisů rovněž společenské a deskové hry. Za jakých podmínek si lze hry vypůjčit? Musíte být registrovaným
uživatelem knihovny. Přihlášky dětí do 15 let podepisují rodiče nebo odpovědní zástupci, kteří ručí za
úhrady při ztrátě výpůjček. Při přihlášení, nebo uplynutí registračního období je nutné zaplatit poplatek
za základní služby (100 Kč dospělí, 50 Kč děti / rok).
Výpůjční doba je stanovena na jeden měsíc, prodloužení u společenských her neumožňujeme. Půjčit lze
pouze jednu hru. V současné době disponujeme 28
společenskými hrami a fond budeme stále rozšiřovat.
Zahrát si můžete i přímo v knihovně. Logické myšlení, bystrost, plánování a další dovednosti vám pomohou zlepšovat, prohlubovat a cvičit hry, jako např.
Carcassonne, Neobvyklí podezřelí, Noemova archa,
Slovopád, Krycí jména a další. Jistě zažijete spoustu
zábavy a legrace a strávíte příjemně společný čas.

Víte, že…
• 1. října 1938 začíná pohraniční oblasti obsazovat německá armáda.
• 18. října 1968 legalizoval československý parlament
pobyt sovětských vojsk v zemi.
• 28. října 1918 oficiálně vzniká Československo, tedy
samostatný svrchovaný stát Čechů a Slováků,
po několikasetletém utlačování ze strany Habsburků
a Maďarů.
○ Nýrské noviny letos slaví 60 let. Začaly vycházet roku
1958. „Vydávání uspíšil XI. sjezd KSČ, který ukázal
jasnou cestu, jak vychovávat lid“. (citace z kroniky města
Nýrska) Náplň novin byla osvětová, kulturně politická,
obsahovaly zprávy z radnice, zemědělství, informace
z místního průmyslu, ze života mládeže a zdravotnictví.
Dříve se Nýrské noviny připravovaly a tiskly v podniku
OKULA, dnes je pro vás chystáme v Městské knihovně
Nýrsko.

Jarmila Poupová, MěK

Po roce opět výlet mladých hasičů z Bystřice nad Úhlavou
Mladí hasiči z Bystřice nad Úhlavou se poslední roky
pravidelně umisťují na předních příčkách v krajských
kolech celostátní hry Plamen. Odměnou jim je kromě
dosažených výsledků také každoroční společný výlet,
který pro ně vždy připraví jejich vedoucí Luboš
Matheisl. Letošní rok naplánoval dvoudenní výlet do
Moravského krasu. V sobotu 15. září v ranních hodinách nastoupilo 29 mladých hasičů, někteří
v doprovodu svých rodičů, do autobusu a vyrazilo na
poznávání krás České republiky.
Po několikahodinové cestě jsme zastavili na parkovišti
Skalní mlýn a v doprovodu průvodkyň navštívili Dům
přírody Moravského krasu. Prohlídka byla zakončena
krátkým filmem o krásách Moravského krasu ve
všech ročních obdobích. Následovala malá svačinka,
po které se nám otevřela brána Kateřinské jeskyně.
Hlavní dóm této jeskyně je největší v celé České republice a disponuje výbornou akustikou, a tak se tu
několikrát ročně konají hudební koncerty. Tato jeskyně se nacházela pouze 2 km od místa našeho ubytování. Jelikož jsou hasiči zdatní sportovci, kteří ale musí
také neustále zlepšovat svou kondici, vydali jsme se
k chatě Macocha pěšky. Cesta opravdu nebyla dlouhá,
ale první část hodně strmá. Následovalo ubytování
všech účastníků zájezdu a večeře. Abychom toho viděli co nejvíce, vydali jsme se těsně před setměním na
Dolní můstek propasti Macocha a na vyhlídku Koňský
spád. Po návratu se všichni rádi uložili ke spánku, aby
nabrali síly na druhý den. Čekala nás totiž prohlídka
dalších jeskyní, tentokrát Punkevních. Nejprve jsme
procházeli
mohutnými
dómy
a
chodbami

s krápníkovou výzdobou až na samotné dno Macochy.
Následovala projížďka na motorových člunech na
podzemní říčce Punkvě. Součástí plavby byla také
krátká prohlídka Masarykova dómu, což je nejkrásnější prostor Punkevních jeskyní. Cesta od chaty ke vstupu do jeskyní měřila necelé 2 km a vedla z kopce dolů, všem tedy bylo jasné, co nás čeká při zpáteční cestě. Mladí hasiči se jen tak něčeho nezaleknou, a tak
zpět vyběhli za méně než půl hodinky. U chaty jsme
rychle poobědvali a spěchali k již nastartovanému autobusu, abychom se vydali na zpáteční cestu, která
nám byla zpříjemněna návštěvou zpívající fontány
v Jindřichově Hradci.

Martina Bastlová, IC
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Nový školní rok v Duhové školce
Na začátku školního roku
jsme mezi
nás
přivítali
spoustu
nových
kamarádů. Některé děti zvládají vstup do školky bezproblémově, za
což patří dík hlavně rodičům, kteří je připravili na novou etapu života. Děti se těší na nové kamarády, dobře snáší režim, který je pro většinu jiný než doma.
Adaptace na změny je pozvolná a ve většině případů
bez komplikací. Máme ale mezi sebou i děti, u kte-

rých rodiče přípravu na docházku do školky trochu
podcenili, a proto je adaptace na nové prostředí, kamarády i režim složitější.
Školní rok jsme „rozjeli“ naplno hned od začátku.
10. září děti zhlédly na školní zahradě výukový program „Dravci a sovy“. Počasí nám přálo, a tak děti
slyšely spoustu zajímavých informací, viděly, jak se
chová puštík, poštolka v letu i při lovu, jak reagují na
pokyny ornitologa, a některé z ptáků si mohly i pohladit.
Další naší plánovanou akcí je sportovní odpoledne,
probíhá za účasti rodičů na fotbalovém hřišti. Rodiče
jsou zapojeni i do tradiční soutěže ve sběru kaštanů
a žaludů, která bývá vyhodnocena v měsíci listopadu.
Školní rok je na začátku, a tak přeji všem, aby byl co
nejúspěšnější.
Miroslava Irlbeková

Dům dětí a mládeže

Vinoř oslavila 930 let
V červenci byly mažoretky Ametyst osloveny
k vystupování na oslavě 930 let Vinoře, jedné
z pražských částí, kam byly pozvány již potřetí. Nadlidským úkolem bylo sehnat za tak krátkou dobu dechovou kapelu, která by mažoretky doprovázela při
průvodu městem. Klatovský KUFR při tamní ZUŠ
pod taktovkou Františka Kubaně nám vytrhl trn
z paty. Nakonec 15. 9. 2018 do Vinoře odjelo dohromady 70 lidí, kteří měli za úkol pobavit vinořské obyvatele. Tento termín byl trochu šibeniční vzhledem
k tomu, že mu předcházely hlavní prázdniny. Mažoretky secvičily během týdne 4 nové choreografie, které byly schopny zatančit za doprovodu dechového orchestru. Během hodinového vystoupení dívky předvedly velice rozmanitý a především netradiční repertoár ve smyslu „mažoretky a dechovka“, společně si

s KUFREM zatančily rockenroll, Michaela Jacksona
a latinskoamerickou Fiestu. Ve Vinoři jsme se setkali
s obrovským obdivem a chválou, která nám přislíbila
další spolupráci nejen mezi samotnou Vinoří, ale i
mezi Ametystem a KUFREM.

Eva Koryťáková

Sport

Rybáři si užili závody
15. září se konaly rybářské
závody na bystřickém rybníku. Mlha se
válela po hladině
rybníka
a zanedlouho ji
začaly protínat
sluneční
paprsky. Voda se
vlnila, jak dopadaly nástrahy na konci vlasců na dno. Kolem rybníka sedělo 31 rybářů, kteří měli stejný cíl – vyhrát závod. O co zde šlo? Soutěžilo se o největší úlovek

a také o to, kdo nachytá nejvíc centimetrů ryb. Ve
dvou kolech se tak utkali rybáři, každý s jinou taktikou a návnadou, někdo chytal spíše malé plotice, někdo se zaměřil spíše na velké kapry. Největší úlovek
ulovil Ondřej Prodan, kterému se podařilo chytit kapra o délce 78 cm. V počtu centimetrů se umístil na
prvním místě Josef Mazánek, na druhém místě Miloslav Bauml a na třetím Radek Maršálek. Celou akci
připravili nýrští rybáři. Letos poprvé ji měli na starost
ti mladší. Rádi by poděkovali sponzorům - členům
rybářského svazu a panu Liebzeitovi, kteří věnovali
ceny pro nejlepší rybáře.

Soňa Klugová, red.
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Běžec doktor Kuchař navštívil Nýrsko
„Běh okolo Česko-Slovenska
11. 5. – 28. 10. 2018 u příležitosti
100 let samostatného česko-slovenského státu aneb běh z Dětmarovic do Dětmarovic“ je projekt
doktora Petra Kuchaře. Jednou
z jeho zastávek bylo i Nýrsko. Vyzpovídala jsem ho, aby občanům
našeho města představil sám sebe a
svůj projekt.
Mohl byste se našim čtenářům
představit?
„Narodil jsem se v Dětmarovicích
na Zálezí v roce 1951. Vystudoval
jsem Lékařskou fakultu v Hradci
Králové – vojenský směr, tehdy
Vojenský lékařský a doškolovací
ústav Jana Evangelisty Purkyně,
nyní (od roku 2004) Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity
obrany. Promoval jsem v roce
1975 na Karlově univerzitě v Praze. Po pětileté praxi u bojového
útvaru jsem pracoval jako lékař
internista v Ústřední vojenské nemocnici v Praze do roku 1993, kdy
jsem odešel z armády. Od té doby
provozuji svou soukromou ordinaci v Praze 5.
Pravidelně běhám asi od roku
1985, to mě nalákali pacienti na
běh Běchovice – Praha a od té doby jsem postupně zvyšoval dávky
kilometrů přes půlmaraton a maraton až k ultraběhům. Nejdelší můj
běh byl v roce 2010, a to 276 km
za 48 hodin (bohužel s šestihodinovou přestávkou – spal jsem po
prášku na spaní, vzal jsem si ho,
abych usnul, neboť na stadionu
byla diskotéka). Zatím mám uběhnuto 226 maratónů (poslední byl
letos v Praze 6. 5. 2018), prostě už
běhám menší porce. Protože jsem
začal běhat maratony ve svých 43
letech, už jsem se s časem nedostal
pod 3 hodiny, takže osobák maratonu jsem si udělal v roce 1999 ve
svých téměř 48 letech, a to
3:04:27. V posledních letech běhám s naší fenou – křížencem belgického ovčáka jednak rekreačně,
jednak i canicross.“
Do svého projektu jste zapojil
ještě dva členy. Mohl byste nám

je představit?
„Prvním členem naší osádky je
moje obětavá manželka Věra Kuchařová, bez které by se tato akce
nemohla uskutečnit. Narodila se
v Praze. Vystudovala Vysokou
školu ekonomickou v Praze a pracuje jako OSVČ. Jejím koníčkem
je práce s dětmi, chodí do vodáckého oddílu, založila u nás na škole kroužek „Objevovatelé“, pořádá
různé akce a tábory pro děti. Občas
si jde zaběhat – se mnou nebo
s naší fenkou, tak 3 – 5 km. Občas
si zaběhne i čtvrtmaraton.
Druhým členem je Kamilka – kříženec belgického ovčáka. Byla
nalezena s tržnou otevřenou ránou
břicha a se zlomenou pravou přední. Byla operována, pravá přední
byla zdrátována – prostě si užila
a pak se ocitla v útulku, kde jsme ji
vybrali v říjnu 2015 pro našeho
známého ve Švýcarsku, který přišel o fenu labradora. Ale ten ji odmítl, proto zůstala u nás, protože je
mazlivá a hlavně ráda běhá, i když
má pravou přední trošku kratší.
Máme za sebou i několik canicrossových závodů a nebyli jsme nikdy poslední.“
Kdy jste přišel na nápad uskutečnit tento projekt a proč startujete z Dětmarovic?
„V roce 2009 po uběhnutí 169 km
během 24 hodin mne napadla myšlenka oslavit 100 let samostatného
Československa v roce 2018 během
podél
hranic
ČeskoSlovenska. Dětmarovice jsem si
vybral proto, že jsem se narodil
v této příhraniční obci. U rodného
domku jsem plánoval onoho
11. května 2018 začít svůj běh.“
Jak dlouho vám zabrala příprava na tuhle výzvu?
„Přípravou tohoto běhu se zabývám od léta 2016. Koupil jsem si
všechny turistické mapy českého
a slovenského pohraničí a po večerech studoval trasu, kterou jsem si
pak zvýrazňovačem na mapách
vyznačil. Taky bylo třeba naplánovat etapy, to nebyla žádná legrace,
aby nebyla některá etapa příliš

dlouhá, myslím přes 30 km. Stejně
se na některých etapách musí podílet i manželka.
Pak jsme s manželkou přemýšleli,
jak si vytvořit zázemí, a přišli jsme
s nápadem koupit si obytný vůz.
Přes velké rozmýšlení a konzultace
s odborníky jsme si vybrali Fiat
Ducato 2.3, který jsme si upravili
tak, aby se v něm dalo spát a byl to
náš pojízdný domov. Nechali jsme
ho i polepit reklamou.“
Kolik kilometrů máte před sebou a kolik jste toho již uběhli?
„Čeká nás ještě dlouhá cesta. Na
začátku toho všeho jsme měli před
sebou kolem 3 tisíc kilometrů. Za
sebou máme kolem 1700 kilometrů. Celou trasu jsme rozdělili na
115 etap. Do celého plánu máme
započítané i dny na odpočinek,
protože v kuse by se to nedalo
uběhnout.“
Jak se vám běželo na Šumavě?
Šumava je krásná. Běží se tady
skvěle. Člověk je v lese a ty lesy
tady jsou úžasné. Všude je stín,
vůně jehličí, příjemná atmosféra.
Když se podívám zpětně, tak každá část republiky byla něčím úžasná. Jedna z nejnáročnějších etap
probíhala na Moravě. Všude jen
vinice a pařící slunce. Je to pak
hodně únavné, proto jsem rád za
tohle prostředí.“
Odkud jste startoval a kam dnes
chcete doběhnout?
„Dnes, 21. srpna, jsem startoval
z Hamrů, kde jsme přenocovali.
Běžel jsem dolů do Nýrska. Vzal
jsem to kolem přehrady a ze Staré
Lhoty jsem běžel kolem Lesního
divadla a teď stojíme na náměstí
a najíme se. Pak budeme pokračovat na Všeruby. Někde tam si najdeme ubytování, možná se vrátíme o kousek zpátky do Kdyně.
Uvidíme, kam až doběhnu.“
Děkujeme za rozhovor a držíme
palce, aby vše probíhalo bez
komplikací a váš cíl byl co
nejdříve na dohled.

Soňa Klugová, red.
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Soustředění malých a mladých ragbistů
Myslím, že mnoho z vás si již v Nýrských novinách
přečetlo nejeden článek o novém možném sportu
v našem městě, a to ragby. Přesně před rokem začal
nábor nových malých ragbistů. Během celého uplynulého roku poctivě trénovali, zúčastnili se mnoha turnajů v různých kategoriích, kde nesbírali jen nové zkušenosti, ale také vozili skvělá umístění. Tyto úspěchy
a fair play hra lákala stále více dětí.
Na poslední srpnový týden jejich trenéři naplánovali
soustředění v Brandýse nad Labem. Jeho hlavní cílem
bylo nejen ještě více stmelit už tak kamarádský
a soudržný kolektiv, ale hlavně se zdokonalit ve všech
fázích ragbyového sportu. Hra totiž není jen o tom,
chytit míč a běžet, ale hráč musí umět a správně běhat, číst hru, komunikovat a v neposlední řadě samozřejmě nahrát v danou chvíli na správné místo. Pro
děti tak byly po tři dny připraveny dvoufázové tréninky na hřišti s umělým povrchem, které se nacházelo
nedaleko ubytování. Soustředění nebylo však jen
o dřině. Za každý úspěch a snahu je na místě i odměna, čehož si je hlavní trenér Roman Kodera moc dobře
vědom. Proto po velké dřině zajistil pro děti zpestření

v podobě tréninku s reprezentací jižních států USA
a také exkurzi na ruzyňské letiště, tedy správně řečeno
na Letiště Václava Havla, kde jsme mohli vidět místní
hasičskou základnu s neskutečným vybavením, ale
také přistávání a vzlet letadel nebo výstup a nástup
cestujících. Pro děti byl však větším zážitkem právě
trénink s reprezentací USA, který byl opravdu nezapomenutelný, podepsaná trička a fotografie se svými
ragbyovými vzory byla jen třešnička na dortu. Po
skončení tréninku nám jeden z hráčů USA ukázal povzbuzující taneček, ale naše děvčata mu zdatně konkurovala svými tanečky. Při odjezdu domů jsme ještě
navštívili sobotní zápas, který sehráli právě hráči USA
s reprezentací České republiky. Byla to neskutečná
podívaná. Naši malí a mladí ragbisté doslova hltali
s pusou dokořán každý moment tohoto zápasu. Bylo
mi ctí být součástí tohoto soustředění. Pevně věřím, že
nebylo první ani poslední. Vidět děti, jak táhnou za
jeden provaz, jeden druhému pomáhají, mají radost ze
všeho, co pro ně připravíte, je to nejhezčí, co si trenéři
mohou přát.
Martina Bastlová, IC

Muzeum Královského hvozdu

Máme toho kolem sebe víc
Minulý měsíc jsem psal o naší práci na lokalitě
s výjimečným počtem vytesávaných kamenů. Snad
bych mohl pokračovat, ale dlužím vysvětlení k naší
snaze porozumět lokalitě nad Svatou Kateřinou. Toto
místo není nikde zvlášť popsáno, takže jsme i my zpočátku nevěděli, proč tam můžeme nalézt někde dokonce i dvojité obranné valy, ale zjevně ne zcela dokončené a beze stop nějakého dlouhodobějšího užívání.
Dnes už to víme. Díky tomu, že jsme narazili
v kronice města na poznámku Josefa Blaua, jsme
mohli dokonce určit i bližší dobu. V té totiž zemřel
poslední habsburský panovník Španělska, a tak ostatní
vládnoucí rody, všelijak mezi sebou propojené, se
snažily vládu ve Španělsku převzít. Jiní však byli proti
tomu. Tak vznikly trochu podivně slepené dvě koalice
napříč Evropou. V prvé se spojila Francie s větší částí
Španělska (bez dodnes horkého Katalánska). Proti
nim se postavilo seskupení Svaté říše římské včetně
země rakouských Habsburků a Bavorska, dále Anglie
a Nizozemsko.
Proto se žhavou hranicí konfliktu stala i oblast naší
hranice s Bavorskem. Vzhledem k neprostupnosti pohraničních hor, zvláště pro větší vojsko, stačilo chránit
jen území pro přechod příznivější, a to je v naší oblasti prostor Svaté Kateřiny. Nýrští občané dostali rozkaz
nastoupit na obranu hranice, jak to ve svých poznámkách potvrzuje i badatel Hynek Pulánek. Pochopitelně
se během této služby museli starat o vystavění obranných pozic, stejně jako to na druhé straně dělali Bavo-

ři. Protože se ovšem nakonec bojovalo na jiných místech Evropy, zde u nás bylo obranné ležení opuštěno
a vlastně zůstalo nedokončeno až na to, že po druhé
světové válce valy upravila a prodloužila česká armáda jako protitankové zábrany. Proto vedle protitankového valu, doplněného pověstnými „ježky“, vidíme
o kousek dál téměř čtyřmetrové příkopy
s dvoumetrovými valy po obou stranách. Nad pozemky pana Přerosta je vlevo ještě dokonce vidět průchod,
který měl kdysi pokračování na louce za ním, kde měl
vzniknout kontrolovaný hraniční přechod. Na tyto stavební úpravy se můžete jít podívat, ale doporučuji až
po sklizení trávy, a to ze strany od německé hranice,
ale pozor, vede tam páska elektrického ohradníku.
V každém případě hluboký příkop a valy byly pro nás
velkým překvapením a věřím, že si to také užijete.
Ještě se jen letmo vrátím k oné lokalitě s kameny.
Zcela jednoznačně se jedná o místo význačné etnografické hodnoty, které dosud nikdo nezpracoval, a vlastně je až na zlomky, které z prostoru pocházejí, neznámé. Obrázky na kamenech vznikaly po dobu téměř
100 let a to nepočítáme, že o některých máme důvod
se domnívat, že jsou mnohem starší. Určitě toto místo
najdete na hlavní výstavě našeho muzea, zmapované
a nafotografované tak, jak se nám to do roka podaří.
Držte nám palce. Stačí ale jen v době, kdy je nebudete
potřebovat.
Karel Velkoborský, muzeum
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FRANZ WANCURA - rodák z Nýrska ve víru Velké války
V letošním roce si nebudeme připomínat jen 100 let od založení
naší republiky, ale také musíme
vzpomenout 100. výročí skončení
první světové války, pro kterou
ovšem tehdy užívali obvykle název
Velká válka. Těžko mohli tušit, že
o dvacet let později přijde ještě
daleko ničivější válka.
Je pochopitelné, že
také život občanů našeho města Velká válka výrazně poznamenala. O tom ostatně
dodnes svědčí seznam
padlých a zemřelých
ve válce, který byl na
jejich památku původně umístěn na kašně
pod kostelem a dnes
je v obnovené podobě
umístěn vedle nově
zrekonstruované kašny. Muži, o kterém pojednává tento článek, se válku podařilo přežít,
přestože právě v říjnu roku 1918
nebyl od smrti daleko.
Franz Wancura se narodil 5. dubna
roku 1895. Jeho matkou byla tehdy
neprovdaná Barbora Tremlová.
Když byl druhý den pokřtěn, zůstala kolonka se jménem otce
prázdná. Jeho původní jméno bylo
Franz Treml. Ale po třech měsících se jeho otec Franz Wancura
s Barborou Tremlovou oženil
a Franz přijal příjmení svého otce.
S největší pravděpodobností se
ještě před válkou dal na vojenskou
dráhu, protože se s jeho jménem
setkáváme po vypuknutí války
v důstojnické hodnosti v řadách
Kaiserschützenregiment Nr. II
(Pluk císařských střelců č. II). Tato
válka však kromě jiného přinesla
také to, že se mimo moře a pevninu přenesla také do vzduchu. Letectvo jako zcela nová zbraň lákala
mnoho mladých mužů a také Franz
Wancura se v průběhu války
k letectvu přihlásil. Byl přijat a po
výcviku
byl
přidělen
k Fliegerkompagnii, zkráceně Flik,
34 (letecká rota 34). Zde působil
v období od 29. srpna 1917 do

3. listopadu 1917. Následně působil do 26. března 1918 u Flik 39.
Obě jednotky byly nasazeny na
italské frontě.
Zde se v červnu chystala poslední
ofenziva rakousko-uherské armády, jejím cílem bylo prolomit italskou frontu na řece Piavě. Italská
armáda byla silně otřesena před-

chozí úspěšnou ofenzivou u Kobaridu a řeka Piava se stala záchytným bodem, kde se italská armáda
za vydatné pomoci britských
a francouzských spojenců snažila
zotavit. Několik dní před samotnou
ofenzivou byl Franz Wancura převelen k ryze stíhací jednotce Flik
14. V této jednotce bylo zvykem,
že si jednotliví piloti svá stíhací
letadla Phönix D. I označovali prvním písmenem svého příjmení.
Z té doby také pochází fotografie,
na které je třetí v řadě osobní letoun poručíka Franze Wancury
označený výrazným W. Podobenku jeho samotného se mě bohužel
zatím nepodařilo získat.
Ofenziva na řece Piavě začala
15. června. Již brzy ráno vzlétla
průzkumná letadla, aby jednak řídila dělostřeleckou palbu a jednak
informovala velitelství o tom, jak
se císařským jednotkám daří překročit řeku. Do vzduchu samozřejmě vzlétly také jak nepřátelské, tak
císařské stíhací jednotky. Okolo
osmé hodiny ráno se dostali stíhači
jednotky Flik 14 do ostrého souboje se sedmi britskými stíhači na
letounech Sopwith Camel. Nutno
podotknout, že britští stíhači na

těchto strojích patřili na italské
frontě k absolutní špičce a každé
setkání s nimi bylo velmi nebezpečné. Franzi Wancurovi se podařilo jednu britskou stíhačku sestřelit. Dopadla nedaleko jedné
z dělostřeleckých baterií poblíž
Fonzaso. Ale britští stíhači nezůstávají nic dlužni své pověsti
a sestřelují jeho kolegu ze stejné jednotky Hanse Folka. Ten pád
svého letadla nepřežil.
Ofenziva na Piavě se
nakonec
nezdařila,
přišly velké záplavy,
které nedovolily řádně
zásobovat jednotky,
kterým se podařilo
samotnou řeku překročit. Po této ofenzivě se císařské jednotky stáhly zpět za řeku
a válka ustrnula na jednom místě
téměř až do rozkladu habsburské
monarchie.
Poručík Wancura byl za boj
z 15. června navržen na stříbrnou
medaili za odvahu první třídy pro
důstojníky. Nadále působil v rámci
Flik 14. A právě u této jednotky
měl 24. října 1918 při přistání těžkou nehodu, při které utrpěl vážná
zranění. Nicméně měl štěstí
a dokázal se z těchto zranění vyléčit.
Další jeho osudy už jsou bohužel
také dost zahaleny mlhou zapomnění. S největší dávkou pravděpodobnosti se po válce do Nýrska
již vůbec nevrátil, protože další
zmínky
o
něm
pocházejí
z Vídeňského Nového Města.
Z úředních dokumentů pouze vyplývá, že si v květnu roku 1919
nechal změnit jméno na Franz
Abele (pravděpodobně přijal jméno manželky po svatbě) a v létě
téhož roku přestoupil z katolického
vyznání na evangelické. Poslední
záznam pochází z 16. září 1939,
kdy se podruhé oženil ve Vídni.

Jan Kolář
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Čtení na pokračování

Připomeňme si - pokračování 3
Národní přírodní rezervace Bílá strž a Černé a Čertovo jezero

Předchozí díl putování po MCHÚ
(maloplošné chráněné území)
v našem regionu nás zavedl do
vyšších nadmořských výšek Královského hvozdu a tady také ještě
chvíli zůstaneme. Nacházejí se zde
totiž dvě lokality, které mají nejvyšší stupeň ochrany v rámci
MCHÚ, a to národní přírodní rezervace (NPR). Abychom to vzali
pěkně podle abecedy, začneme
Bílou strží. Ta byla poprvé zřízena
v roce 1972 a její statut byl pak
upřesněn vyhláškou č. 107/2010
Sb. v roce 2010. Je situována na
severovýchodních svazích Královského hvozdu v nadmořské výšce
735 – 1086 m a na rozloze necelých 76 ha. Předmětem ochrany je
dle výše uvedené vyhlášky
„hluboce zaříznuté skalnaté údolí
Bílého potoka s četnými stupni,
peřejemi a vodopádem, včetně přirozených lesních porostů tvořených zejména květnatými bučinami, horskými acidofilními bučinami a azonálními smrčinami, typy
přírodních stanovišť a druhy, pro
které byla jiným právním předpisem vyhlášena EVL (evropsky významná lokalita) Šumava a které
se nacházejí na území NPR.“
Kromě turisticky nejatraktivnějšího 13 m vysokého vodopádu je
specifickým rysem rezervace složení a struktura lesních porostů.
Nejstarší stromy zde dosahují
téměř 250 let a jsou pravděpodobně první generací po původním
pralese. Poslední úmyslné těžby
zde proběhly zřejmě na přelomu

19. a 20. století, od té doby
se zde nehospodaří, zpracovávají se pouze jednotlivé
kůrovcové stromy do 50 m
od komunikace. Díky tomu
zde můžeme být svědky
postupného vývoje směrem
k vytvoření smíšeného, věkově i prostorově různorodého přirozeného lesa. Mezi
významné rostlinné druhy
rezervace patří žebrovice
různolistá, mléčivec alpský, podbělice alpská, vranec jedlový a plavuň pučivá, ze živočichů pak jmenujme datlíka tříprstého, rysa ostrovida, plcha zahradního a puštíka
bělavého.
NPR je veřejnosti přístupná okrajově po značených turistických
trasách a po dřevěném chodníku
s vyhlídkovou terasou nad vodopádem.
Nedaleko Bílé strže se jihovýchodním směrem rozkládá v našem regionu patrně nejznámější rezervace, a sice NPR Černé a Čertovo
jezero. Byla zřízena knížetem Vilémem Hohenzollernem na popud
jednoho z prvních ochránců šumavské přírody Huga Connwentze
a také lesmistra hohenzollernských
velkostatků Julia Komárka již
v roce 1911. K oficiálnímu vyhlášení pak došlo v roce 1933, posledním právním aktem pak je vyhláška č. 326/2010 Sb. Předmětem
ochrany jsou podle této vyhlášky
„přirozená lesní společenstva horských smrčin, kyselých bučin, ledovcových karů, sutí a balvanitých polí a stojatých
oligotrofních vod ledovcových jezer, vzácné a ohrožené druhy rostlin a živočichů, zejména populace kriticky ohrožené šídlatky jezerní včetně jejího biotopu,
typy přírodních stanovišť
a druhy, pro které byla jiným právním předpisem
vyhlášena EVL Šumava
a které se nacházejí na úze-

mí NPR.“
Dnešní tvář rezervace, zejména její
výšková dominanta Jezerní hora
s oběma karovými stěnami, je poznamenána několika disturbancemi, které ji postihly v posledních
desetiletích. V polovině 90. let to
začal lýkožrout smrkový, kdy při
snaze o jeho eliminaci vznikly
menší seče, které postupně rozšiřovaly následné vichřice v letech
1998, 2002, 2007, a její současnou
podobu dotvořil zatím poslední
Herwart na podzim 2017. Ve výškách nad 1200 m a v obou karových stěnách se polom nezpracovává a dřevo zůstává na místě.
Mohou tak být sledovány relativně
přirozené samovolné trendy vývoje lesních i nelesních formací.
Hodnotou rezervace však není jen
tato možnost, ale také jedinečné
rostlinné a živočišné druhy. Černé
jezero ukrývá v hloubce 2,5 – 6 m
u nás jedinou populaci šídlatky
jezerní, v ledovcovém karu roste
hořec šumavský, vrba velkolistá,
sítina trojklanná, vranec jedlový.
V rezervaci pravidelně hnízdí sokol stěhovavý, linduška horská,
kos horský, datlík tříprstý a jedno
z posledních útočišť zde našla populace tetřeva hlušce.
Veřejnosti je rezervace přístupná
pouze po značených turistických
cestách, do jezer není možné vstupovat. Podrobné informace o vzniku jezer a další údaje najdete na
informačních tabulích u obou jezer.

Text + foto: Jarmila Karlovská
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Představujeme

Seznámení s MŠ Palackého a pestrý život zdejších školáků

Malebná mateřská škola se nachází
v Nýrsku v Palackého ulici. Byla
postavena v osmdesátých letech.
Její interiér se skládá ze dvou tříd
v patře nad sebou a přilehlé hospodářské části, kterou tvoří kancelář,
kuchyně a sklady. Před budovou
školky se nachází dvě propojené
zahrady, přičemž v zadní části je
zahrada rozlehlejší, děti zde mají
více atrakcí. Zahrada před budovou školky je skromnější, a děti si
zde za pěkného počasí hrají
v odpoledních hodinách, aby si je
příchozí rodiče mohli pohodlně
vyzvednout. V přední části zahrady z pravé strany vstupního chodníku stojí dřevěné lavičky a stoly,
které slouží dětem v čase svačiny.
Na levé straně přístupové cesty
mají děti k dispozici malé pískoviště
a
dřevěný
domeček
s hračkami. Na zadním dvorku se
nachází zahradní nábytek, chatka
s hračkami, velké pískoviště,
klouzačka a jiné zábavné konstrukce. Kromě jiných rozmanitých
atrakcí si děti oblíbily i několik
prostých pařízků břízy, na kterých
sedávají nebo je používají jako
herní stolečky.
Kolik k vám do školky dochází
celkem dětí a jaká je maximální
kapacita?
„Máme přesně dvacet pět dětí na
třídu, což je ze zákona maximum.
Celkem tedy máme padesát dětí,
přičemž každý rok žádáme o výjimku, abychom mohli počet dětí
navýšit.“
Jak vypadá klasický den ve
školce?
„Ráno nám rodiče děti přivezou a

ty si pak následně
samy
spolu hrají do
první svačiny.
Po svačině si
hrajeme společenské hry, do
kterých
jsou
zapojeny
všechny
děti
z jedné třídy,
nebo děti vedeme k nějakým pracovním činnostem, kdy malují či něco vyrábí.
Pokud nám počasí přeje, jdeme se
v době mezi 10 – 12 hodinou projít
někam do přírody. Po návratu
z procházky nastává čas oběda, po
kterém následuje polední klid. Až
si děti odpočinou, jdeme za pěkného počasí společně ven na přední
dvorek. V opačném případě si děti
do příchodu rodičů hrají uvnitř.“
S příchodem září dětem vždy
začíná trochu jiný režim. Mají
potíže se adaptovat, nebo si na
školkový režim rychle zvykají?
„Řekla bych, že ty pocity jsou
u dětí smíšené. Děti se samozřejmě
do školky těší, čekají zde na ně
kamarádi, pestrý výběr zajímavých
aktivit a her. Na druhou stranu zde
máme každý rok nějaké slzičky
a dětem se po maminkách stýská.
Já pracuji ve školce řadu led, a tak
musím říci, že je to naprosto přirozené.“
Mají
od
ostatních dětí
rozdílný program předškoláci?
„Neřekla
bych, že by
měli jiný program. To ne.
Program
je
pro všechny
děti stejný a
děti mezi sebou ani nerozlišují, kdo
je
a kdo není
předškolák.

Když však máme čas dopoledních
společenských aktivit, dbáme na
to, aby předškoláci dostávali složitější úkoly než menší děti. Mladší
děti se pak mohou, ale nemusí zapojit. Děti práci dělají ve skupinkách a dohlížíme na to, aby dělaly
takovou činnost, která všem prospívá, rozvíjí je a podporuje jejich
samostatnost.“
Já osobně vaše skupinky mnohokrát potkávám ve zdejších přírodních lokalitách. Chodíte často
do přírody?
„Pokud se ta možnost naskytne,
tak se s dětmi samozřejmě snažíme
venku v přírodě trávit co nejvíce
času. Na procházky chodíme nejčastěji do blízkého lesa, nebo se
projdeme v okolí města. Děti se
také často a dostatečně vyřádí na
atrakcích zdejšího Areálu pod sjezdovkou. Procházek ve zdejší přírodě využíváme nejvíce, protože právě z její pestrosti děti čerpají nejvíce poznatků.“
Chtěla byste našim čtenářům
něco sdělit na závěr?
„Všichni máme svou školku rádi,
je nám v ní dobře, tak ať to tak
zůstane i nadále.“
Rozhovor nám tentokrát poskytla učitelka MŠ Jiřina Boublíková, které naše redakce mnohokrát děkuje.

Rostislav Lussier
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Pozvánky

Středeční počteníčko vzniklo ve spolupráci s Ambulancí
klinické logopedie PhDr. et Mgr. Markéty Štochlové.
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Čtvrtletník říjen - prosinec
2. 10.
Úterý
14.00

VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU
studijní téma: České dějiny a jejich
souvislosti II., studijní poplatek: 300 Kč
Městská knihovna Nýrsko

3. 10.
Středa
15.00

HRNEČEK
Hravá Nevšední Četba Knih
pro děti 1. - 4. třídy, kapacita 10 dětí
Městská knihovna Nýrsko

4. 10.
Čtvrtek
16.30

POHÁDKOVÉ ČTENÍ SE SKŘÍTKEM
a výtvarnou dílnou
Městská knihovna Nýrsko

6. 10.
Sobota
12.00

BITVA U NÝRSKA
rekonstrukce bitvy z roku 1468
Louka v Erbenově ulici

6. 10.
Sobota
15.00

VZPOMÍNKOVÁ AKCE U PAMĚTNÍHO
KAMENE
Park paměti u Lesního divadla

6. 10.
Sobota
17.00

„JOSEF HOLUB - MUŽ ZKUŠENOSTÍ“
vernisáž výstavy
Muzeum Královského hvozdu

6. 10. až
25. 11.

„JOSEF HOLUB - MUŽ ZKUŠENOSTÍ“
výstava
Muzeum Královského hvozdu

13. - 14. 10.

NÝRSKÉ POSVÍCENÍ
náměstí

13. - 14. 10.

VÝSTAVA ZAHRÁDKÁŘŮ
sobota 11.00 - 17.00
neděle 10.00 - 17.00
moštárna

13. - 14. 10.

VÝSTAVA CHOVATELŮ
areál chovatelů

13. 10.
Sobota
10.00

MEMORIÁL MALÉHO MIŠÁKA
soutěžní výstava
KD - DDM

13. 10.
Sobota
14.00

ZAHÁJENÍ KURZU TANCE
KD - DDM

13. 10.
Sobota
20.00

POUŤOVÁ ZÁBAVA
hraje skupina MIDI Tábor
KD - DDM

15. 10. až
15. 11.

20. 10.
Sobota
10.00

ZIMA JOSEFA LADY
výstava reprodukcí děl Josefa Lady
přístupná v po 9-12 a 13-18, st 9-12 d čt 9-12
a 13-16
Městská knihovna Nýrsko
KONFERENCE K OSOBNOSTI
SPISOVATELE JOSEFA HOLUBA
v sále MěK Nýrsko
Muzeum Královského hvozdu

21. a 27.10.,
10. a 17. 11.
a 24. 11.

LEKCE KURZU TANCE
neděle 14.00
KD - DDM

24. 10.
Středa
8.30 a 10.00

MAXIPES FÍK
divadelní představení pro děti, vstupné 50 Kč
KD - DDM

25. 10.
Čtvrtek
18.00

KONEC 1. SVĚTOVÉ VÁLKY A VZNIK
ČESKOSLOVENSKA V NÝRSKU
přednáška Štěpána Čadka
Městská knihovna Nýrsko

26. 10.
Pátek
17.00

100. VÝROČÍ VZNIKU ČESKOSLOVENSKA
slavnostní zasazení lípy republiky s doprovodným
programem
park u náhonu

28. 10.
Neděle
10.00

TVOŘIVÁ NEDĚLE
podzimní a zimní vyrábění, pořádá MěK Nýrsko
KD - DDM

2. 11.
Pátek
17.30

TRADIČNÍ LAMPIONOVÝ PRŮVOD
sraz na náměstí

3. 11. , 1. 12
Sobota
19.00
8. 11.
Čtvrtek
18.00
9. 11.
Pátek
17.00

19. 11. - 18. 1.

LEKCE KURZU TANCE
prodloužená
KD - DDM
KONGO
extrémní expedice do extrémní země
beseda s Tomášem Kubešem
Městská knihovna Nýrsko
MALÁ MUZIKA NAUŠE PEPÍKA
vstupenky v předprodeji v MěK Nýrsko
pořádá MěK Nýrsko
KD - DDM
POHLEDY MÉ DUŠE
Silvia Janeček Photography - výstava portrétních
fotografií
Městská knihovna Nýrsko

29. 11., 6. 12.,
ADVENTNÍ ČTENÍ
13. 12. a 20. 12.
čtení pro děti s výtvarnou dílnou
Čtvrtek
Městská knihovna Nýrsko
16.30
2. 12.
Neděle
14.00

MIKULÁŠSKÁ MERENDA
zábavná rodinná show
KD - DDM

2. 12.
Neděle
17.00

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
vánoční trh, kapela Tricken Bruders
náměstí

5. 12.
Středa
16.30

ČERTOVSKÉ ROJENÍ, ANEB MOŽNÁ
PŘIJDE I MIKULÁŠ
náměstí

8. 12.
Sobota
14.00

LEKCE KURZU TANCE
karneval
KD - DDM

11. 12. a 13. 12. VÁNOČNÍ KONCERT ZUŠ
18.00
Základní umělecká škola Nýrsko
12. 12.
Středa
18.00

ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY
Kapela Capra di Fossa
náměstí

16. 12.
Neděle
15.00

VÁNOČNÍ BESÍDKA
vánoční trhy, vánoční divadlo a vystoupení
KD - DDM

16. 12.
Neděle
18.00

ADVENTNÍ KONCERT ZUŠ
kostel sv. Tomáše

17. 12.
Pondělí
18.00

VÁNOČNÍ KONCERT VĚRY KLÁSKOVÉ
A ONDŘEJE POURA
kostel sv. Tomáše

21. 12.
Pátek
19.00

LEKCE KURZU TANCE
závěrečná
KD - DDM
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Inzerce

Reala Lakomá s.r.o.
realitní kancelář Cheb

Prodej slepiček

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

Červený Hrádek prodává slepičky Tetra hnědá,
Dominant ve všech bar vách a slepičky Green
Shell - typu Araukana. Stáří 14 – 19 týdnů.
Cena 159 -195 Kč/ks.
Prodej: 24. října a 21. listopadu 2018
Nýrsko - u vlak. nádraží od 17.50 hod.
Výkup králičích kožek - cena dle poptávky.
Info: Po-Pá 9.00-16.00 hod.
Tel.: 601 576 270, 728 605 840
www.drubezcervenyhradek.cz

Nýrské noviny - 45. ročník
Měsíčník města Nýrska
UZÁVĚRKA :
Listopadové číslo Nýrských novin vyjde ve čtvrtek 1. listopadu 2018.
Uzávěrka příjmu příspěvků od dopisovatelů je v pondělí
15. října 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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