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„Čím déle vlaštovky u nás
v říjnu prodlévají, tím déle
pěkné a jasné
dny potrvají.“

„Když dub
hojné ovoce
dává, tak má
velká zima
a množství
sněhu být.“
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„Jestli sníh
napadne toho
měsíce a kolik
dní trvat bude,
tak stálá bude
zima.“

„Jaký den svatý
Havel ukazuje,
taková zima se
objevuje.“

Aktuálně z radnice

Problematika odpadů II.
Minule jsme se věnovali nepořádku u kontejnerů na
separovaný odpad. Dnešní pokračování se zaměří na
komunální odpad, který produkujeme my všichni.
Svozová firma provedla v první polovině letošního roku inventuru používaných nádob (popelnic) na komunální odpad. Výsledek se projevil hned na faktuře
z července, na které se objevily platby za vývoz popelnic o velikosti 240 litrů, a to přesto, že na takto veliké
popelnice není stanoven ceník. Pracovníci úřadu se na
problematiku zaměřili a zjistili, že zhruba ve sto případech dochází k porušování městské vyhlášky. Ta určuje, kolik může občan s trvalým bydlištěm v Nýrsku
a spádových obcích vyprodukovat odpadu za týden.
Pro příklad uvádíme, že čtyřčlenná rodina má užívat
popelnice o velikosti 110 litrů a má nárok na týdenní
vývoz. Ze stanovených pravidel se odvozuje i výše poplatku, který jednotliví občané platí.
S ohledem na zjištěné skutečnosti budou vlastníci nemovitostí, u kterých bylo zjištěno porušení vyhlášky,
upozorněni na tuto skutečnost. Pokud nedojde
k nápravě, nebudou od 1. 1. 2020 těmto vlastníkům
popelnice vyváženy.
Při kontrole, která proběhla i u osob právnických
a podnikajících fyzických osob, byly zjištěny obdobné
nedostatky. Ty bude ve stejných termínech řešit pra-

covnice technických služeb našeho města.
Další problémy jsme objevili při ukládání odpadů do
sběrného dvora. Odpady jsou naváženy prakticky bez
jakéhokoliv omezení. Problematikou se budou zabývat
zastupitelé na nejbližší poradě a s výsledkem budou
občané seznámeni v dalším čísle novin.
Samostatnou kapitolou zůstává likvidace trávy a dalších odpadů ze zahrad a městských ploch. I zde musíme zavést důsledné třídění tohoto odpadu. Zelený odpad kromě větví ze stromů a ze živých plotů jsme
schopni zpracovat v kompostárně. Pro větve a části
živých plotů budeme hledat další způsob zpracování.
Proč to všechno?
V letošním roce zaplatíme na odpadech cca 5,4 milionů
korun. Město od občanů, podnikatelů a poskytovatelů
plateb ze systému zpětného odběru (EKO-KOM) získá
cca 3,4 milionů korun. Rozdíl ve výši 2 milionů korun
je financován z rozpočtu města a každý rok narůstá. Na
nás všech je, abychom rozhodli o tom, jestli uvedené
2 miliony doslova vyhodíme do odpadu na skládky,
nebo je využijeme na smysluplné projekty pro nás
všechny. Například by bylo možné pořídit tři až čtyři
nová dětská hřiště, 80 metrů komunikace
s oboustranným chodníkem nebo 500 metrů vodovodního potrubí.
(red)

Stavební parcely
V současné době již Město Nýrsko nemá volné stavební parcely na stavbu rodinných domů. Vedení města se
proto rozhodlo, že z vlastních prostředků připraví zasíťované stavební parcely u fotbalového hřiště. Dle
územního plánu je nejprve nutné zpracovat zastavovací studii. Ta bude hotova do konce letošního roku. Původně plánovalo vedení města zasíťování osmi parcel
za tribunou s příjezdem ulicí U Cihelny. Vzhledem
k velké poptávce po stavebních pozemcích se zastupitelé rozhodli pro zasíťování stavebních pozemků po
obvodu celého fotbalového hřiště. Vznikne přibližně
25 nových stavebních parcel s hlavní přístupovou cestou z ulice Komenského. V druhé polovině příštího
roku tak začnou stavební práce v dané lokalitě. Celkové náklady se předpokládají ve výši 20 milionů korun,
s nimi se počítá v rozpočtu Města Nýrska na rok
2020 – 2021.
(red)
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Oprava vstupu do kulturního domu
Budova kulturního domu byla postavena v šedesátých
letech minulého století na místě původní sokolovny.
Před několika lety byla zrekonstruována tělocvična
a následně střecha nad ní. V loňském roce proběhla
rekonstrukce
sociálního
zařízení
v restauraci.
I v letošním roce bude Město Nýrsko v opravách pokračovat. V druhé polovině října bude zahájena rekonstrukce hlavního vstupu. Dojde k opravě schodiště
včetně vybudování bezbariérového přístupu, k výměně
venkovních i vnitřních dveří, které zhotovila firma
Dobler Invest s. r. o. Po celou dobu rekonstrukce bude
zajištěn přístup do budovy vedlejším schodištěm. Veškeré stavební práce a úpravy byly předem konzultovány s ředitelkou Domu dětí a mládeže Nýrsko Pavlínou
Karlovskou. Tato část rekonstrukce by měla být hotova
do konce listopadu letošního roku. Stavební práce pro-

vádí Lesní stavby s. r. o. Město Nýrsko počítá
s uvolněním cca 2 milionů korun na tuto akci.
V příštím roce plánuje vedení města opravu jevištní
techniky včetně elektroinstalace.

(red)

Parkování u zdravotního střediska
V letech 2008 - 2010 proběhala investiční akce, kterou
město řešilo problematiku tehdy nevyhovujícího zdravotního střediska. V té době byly zaměstnancům
a praktickým lékařům vyhrazeny čtyři parkovací místa.
Prakticky ve stejném termínu byl postaven soukromým
investorem bytový dům, pro který bylo na parkovišti
s cca 35 parkovacími místy vyčleněno 16 parkovacích
míst formou věcného břemene. V průběhu uplynulých
let jsme na základě žádosti lékařů vyhradili další tři
parkovací místa pro potřeby personálu. V posledních
dnech čelí zaměstnanci úřadu telefonátům dalších zá-

jemců o vyhrazení parkovacích stání v této lokalitě.
Město Nýrsko zatím nebude tyto výzvy akceptovat,
protože má za to, že v docházkové vzdálenosti do
5 minut je dostatek parkovacích míst. Ta jsou jednak
v ulici prap. Veitla, v Křižíkově ulici a také u moštárny. Kromě toho by realizací dalších rezervací ubylo
parkovacích míst pro pacienty. Při řešení této záležitosti si město udělalo malou analýzu docházkových vzdáleností lékařů a personálu ordinujících v Klatovech
a můžeme konstatovat, že docházková vzdálenost
v Nýrsku je standartní.

(red)

Uplynulá sezona na koupališti
V letošním roce bylo nýrské koupaliště otevřeno 58 dní,
první návštěvník prošel turniketem 14. června po
13. hodině a naopak poslední opustil brány koupaliště
1. září před 19. hodinou. Letošní rok se na celkové návštěvnosti velmi podílelo počasí, které provozu koupaliště příliš nepřálo. Po horkém a slunečném červnu
a červenci následoval chladný a zamračený srpen. Díky
němu prošlo bránou koupaliště o 8 500 návštěvníků
méně než v loňském roce. Celkové tržby v této sezoně
činily 530 tisíc korun a náklady se vyšplhaly na cca
970 tisíc korun. I přesto jsou na příští rok v plánu mnohé investice, které ještě zvýší komfort koupaliště. Dojde
k instalaci závlahového systému v hodnotě téměř
300 tisíc korun, tím dojde k ušetření mzdových pro-

středků. Závlahový systém je plně automatický
s možností nočního zavlažování, což přispěje ke komfortu návštěvníků koupaliště. Na toaletách budou instalovány elektrické vysoušeče rukou, snížíme tím odpad
papírových ručníků. Během roku dojde také ke zlepšení
informačního systému ve městě, aby přijíždějící návštěvníci byli lépe navigováni na vyhrazené parkoviště
v Tylově ulici. Nejmenší dětičky se mohou těšit na rozšíření hracích prvků. Rozšířeno bude také občerstvení,
místo malého látkového stánku bude postaven dřevěný,
okolo kterého bude dlažba pro lepší a snadnější úpravu.
V příštím roce se všichni zaměstnanci budou snažit, aby
za příznivého počasí mohla být sezona zahájena již na
začátku června.

(red)
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Kulturní akce ve městě
Po dotazníkovém šetření, které se zabývalo vaším názorem na kulturu, vyplynulo, že vy, občané města,
nejvíce postrádáte více možností pro společná setkání
při poslechu hudby. V pátek 6. září jsme se tak po
dlouhé době setkali všichni společně na náměstí.
O hudební doprovod se postarala jihočeská kapela
Seven a dívčí trio Inflagranti. Bohaté občerstvení pro
vás připravili zaměstnanci Technických služeb města
Nýrska společně s místními hasiči. I v dalších letech
se můžete těšit na obdobné kulturní zážitky na našem
náměstí.
(red)

Zpráva ze zastupitelstva
V pondělí 23. září proběhlo již 5. zasedání Zastupitelstva města Nýrska. Na programu tohoto zasedání bylo
projednání závěrečných účtů Dobrovolného svazku
Údolí pod Ostrým a také Dobrovolného svazku Úhla-

va. Zastupitelé dále schválili Plán rozvoje sportu, změnu pravidel pro pořizování Územního plánu Nýrsko,
rozpočtové opatření a také nákup pozemků. Přítomno
bylo dvanáct zastupitelů a čtyři občané města.
(red)

Finanční výbor

Zpráva finančního výboru
V polovině září proběhlo další z plánovaných zasedání
Finančního výboru města Nýrska. Rád bych vás proto
opět informoval o projednaných záležitostech. Během
roku dochází vždy k neplánovaným změnám
v rozpočtu, a to na straně příjmů i výdajů. Jedná se
vždy o položky, které při schvalování rozpočtu na nový
rok nelze předvídat, a proto je třeba průběžně aktualizovat rozpočet města tak, aby odpovídal skutečnosti. Na
zářijové schůzi finančního výboru bylo projednáno již
čtvrté rozpočtové opatření, které změny v rozpočtu odráží. Na straně příjmů se jedná zejména o navýšení příjmů z dotací na pečovatelskou službu, přijatou dotaci
na digitální povodňový plán, zahrnující například měřiče vodní hladiny nebo rozhlas. Dále jsou pak navýšeny
i předpokládané daňové příjmy, které obdržíme do konce roku od státu. U výdajů se jedná zejména o navýšení

výdajů na odpady, příspěvku technickým službám nebo
zvýšení rozpočtu na opravy.
Pokud někdy vyrážíte na procházky po našem městě,
určitě jste si všimli dokončovacích prací na nově vybudovaném kolumbáriu na hřbitově. Bylo tak třeba stanovit nařízením města maximální cenu hřbitovních služeb. Tedy, aby byla stanovena cena za nájem a cena za
služby i za nově vybudované kolumbárium. Společně
s tím pak prošly revizí i stávající ceny, neboť během let
docházelo k významnému růstu nákladů na údržbu
hřbitova. Chceme, aby i nadále byla péče o něj prováděna ke spokojenosti pozůstalých, cena však musí zůstat přijatelná pro všechny. To je nepřekročitelná podmínka.
Přeji vám všem krásný a klidný podzim a spoustu zábavy při nadcházejícím nýrském posvícení.
David Křížek
předseda finančního výboru

Nýrské posvícení se koná 12. - 13. října.
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Povinné čipování psů
Povinnost opatřit psa čipem ukládá majitelům novela
veterinárního zákona a současně také nařízení EU
o neobchodních přesunech zvířat v zájmovém chovu,
a to od 1. ledna 2020. Těm, kteří toto nařízení nesplní,
hrozí pokuta až do výše 20 tisíc korun. Neočipovaným
psům navíc nebude z pohledu zákona uznána platnost
očkování proti vzteklině, i když vaše zvíře očkováno
bylo a má to řádně zaznamenané v očkovacím průkaze.
Štěňata musí být označena mikročipem nejpozději
v době prvního očkování proti vzteklině, tedy nejpozději v půlroce věku. Povinnost nechat psa očipovat se
nevztahuje na majitele zvířat s čitelným tetováním, které bylo provedeno před 3. červencem 2011.
K čipování se používá speciální mikročip o velikosti
zrnka rýže, který je zvířeti vpraven pod kůži pomocí
jehly. Zdravotních komplikací se bát nemusíte. Obal
čipu je vyrobený z biokompatibilních materiálů, aby se
eliminovalo riziko reakce organismu na cizí těleso. Při
čipování zaplatíte za cenu čipu a za práci veterináře,
který čip aplikuje. Ceny čipů jsou rozdílné, průměrně
se pohybují od 200 do 450 korun. Zvlášť pokud víte, že
se psem budete cestovat do zahraničí nebo zde u nás

blízko státních hranic, neměli byste na pořízení čipu
šetřit. U dražších čipů máte jistotu, že jsou opatřeny
kódem země. Český kód, kterým mají být označena
všechna zvířata čipovaná v České republice, je 203 CZ.
Dále váš pes dostane svůj vlastní autentický kód přidělený pouze jemu. Při zaběhnutí či odcizení psa jej bude
možno dohledat v celé České republice stejně jako na
území Evropské unie.

Ilustrační foto

(red)

Přeshraniční spolupráce

ZOO v Lohbergu oslavila 30 let od svého vzniku
Již 30 let je zoologická zahrada v Lohbergu domovem
divokých zvířat, která běžně žijí nebo v dřívějších dobách žila na Šumavě a v Bavorském lese. „Schau mir
in die Augen“ (Podívej se mi do očí) – toto motto vítá
každoročně desetitisíce turistů, kteří místní zoologickou zahradu navštíví. A za oněch 30 let jich bylo více
než 2 miliony, přičemž jednu čtvrtinu návštěvníků tvoří
turisté z Čech. Jednou z myšlenek při vzniku domácí
zoologické zahrady byl i výzkum a ochrana živočichů.
V současné době tak v zahradě žije více než 400 zvířat,

z nichž některé druhy jsou stále více ohrožené. Ve středu 18. září se konala oslava tohoto výročí za přítomnosti významných hostů. Po slavnostním přivítání, kterého se ujal starosta Lohbergu Franz Müller, následovala komentovaná prohlídka zahrady. V rámci této prohlídky byl jeden z domů pojmenován po zakladateli
zoologické zahrady Dr. Hansi Aschenbrennerovi. Této
významné události se zúčastnili také zástupci našeho
města, starosta Miloslav Rubáš a místostarostka Soňa
Hladíková.
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EKO - KOM

Startovací kufříky pro prvňáčky
Při příležitosti nastávajícího školního roku obdržel
každý žák první třídy startovací balíček obsahující
kufřík na výtvarné potřeby či školní pomůcky a navíc
zajímavé předměty, jako je box na svačinu, šňůrka na
klíče, ořezávátko, guma, voskové pastelky, reflexní
přívěsek, vak na sportovní pomůcky apod.
Tento kufřík vznikl díky spolupráci našeho města
s neziskovou společností EKO-KOM, a. s., jako odměna za vaši účast na třídění odpadů. Tato sada nejenže
udělá malým žáčkům radost a ušetří nějakou korunu
jejich rodičům, ale také je nenásilnou formou povede
k ekologickému chování, zejména k třídění odpadů.
Na obalu kufříku je vyobrazen průvodce dětským světem třídění odpadů Tonda Obal, se kterým se děti budou moct také v budoucnu ve škole setkávat. Tonda
Obal je totiž „patronem“ školního vzdělávacího programu, který již více než 20 let realizuje právě společnost
EKO-KOM, a. s. Jen ve školách se s lektory tohoto pro-

gramu setkává přes 100 000 dětí ročně. Jistě se tedy
s Tondou setkají v budoucnu i vaši prvňáčci.
Pro více informací o školním vzdělávacím programu
navštivte také www.tonda-obal.cz.

(red)

Hasiči

Hasičské soutěže
Na přelomu srpna a září se v našem městě uskutečnilo
hned několik hasičských soutěží. Jako první proběhl
v sobotu 31. srpna Memoriál Václava Nejedlého. Tato
soutěž, která se konala na cvičišti v hadravské čtvrti, se
skládá vlastně ze dvou samostatných soutěží. Ráno od
10.00 hodin proběhlo 9. kolo Pošumavské hasičské ligy
v požárních útocích podle pravidel platných v našem
okrese Klatovy. Této soutěže se zúčastnilo 11 družstev
mužů a 7 družstev žen. V letošním ročníku se bohužel
této soutěže nezúčastňuje tolik družstev jako dříve, ale
v našem 9. kole byla i tak velmi početná účast. Bohužel domácím se příliš nedařilo, a tak naši muži obsadili
až 7. místo a ženy 4. místo. Mezi muži se podařilo zvítězit družstvu ze Zahorčic. Mezi ženami zvítězila
Hadrava. Odpoledne se pak konal samotný Memoriál
Václava Nejedlého, který se koná na počest jednoho ze
zakládajících členů našeho sboru. Soutěž jako každý
rok sponzorovala paní Čermáková, jeho dcera. Tato
soutěž probíhá dle pravidel požárního sportu. Velký
náboj této soutěži ještě přidává to, že probíhá útok dvou
družstev najednou vyřazovacím způsobem. Pro diváky
je tak tento souboj velmi atraktivní. V kategorii mužů
se podařilo zvítězit družstvu z Oprechtic před Zahorči-

cemi. Naši muži zde vybojovali pěkné třetí místo.
V kategorii žen se soutěž skvěle vydařila našemu družstvu žen, které zvítězily.
V sobotu 7. září se pak na cvičišti u hasičské zbrojnice
uskutečnilo 3. kolo Chodské veterán ligy. Pravidelně se
jí zúčastňuje 8 družstev mužů a 2 družstva žen. Naše
družstvo se už před několika lety do této soutěže zapojilo především díky výborným vztahům s hasiči
z Pocinovic. Právě po dohodě s nimi se nakonec letos
jedno z kol této zajímavé soutěže přesunulo k nám do
Nýrska. Povolen je start mužů od 40 let a žen od 35 let.
Bohužel na rozdíl od soutěže konané o týden dříve se
tentokráte příliš nevydařilo počasí. Ale ani to nemohlo
pokazit předvedené sportovní výkony. Našim ženám se
podařilo zvítězit a muži vybojovali krásné druhé místo
za družstvem hasičů z Mráčnice. Druhé místo
v průběžném celkovém pořadí také patří našim mužům
před závěrečným 4. kolem, které se uskuteční
v Krchlebech. Rádi bychom na tomto místě poděkovali
sponzorům této soutěže, kterými bylo Město Nýrsko
a Okula Nýrsko, a.s.
pokračovaní na str. 7

Jan Kolář
JSDHO Nýrsko
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Hasiči
pokračování ze str. 6

Muzeum Královského hvozdu

Sliby chyby
Tak to dopadlo právě tak, jak jsem si nepřál.
V minulém čísle našich novin jsem se neudržel a prozradil něco o velmi pozoruhodné stopě, na kterou jsme
se s muzeem dostali díky všímavosti místních lidí. Sliboval jsem, že to všechny, kteří historii města sledují,
zvedne ze židle. Ale k tomu, aby se zpráva potvrdila,
bylo třeba někam v okolí zajet a odpracovat tam několik hodin na detailním prozkoumání místa Říkal jsem
si: „Máme měsíc do dalšího vydání novin, to se podaří!“ Tak. A ono se to nepodařilo. Teď mám ostudu jenom proto, že jsem více snil, než reálně uvažoval. Tak
prosím o trpělivost, snad se to za ten další měsíc podaří
a budeme moci o té zajímavosti informovat později.
Naštěstí máme zajímavých zpráv o naší práci dost, tak
sáhnu po jedné starší.
Kontaktovali nás lidé ze sdružení českých ochotnických divadel, že prý jeden z jejich aktivistů byl tady
u nás na výletě a vlezl do jedné chátrající budovy někde v Zelené Lhotě. Našel tam na plátně malované pozadí pro nějakou divadelní hru. Ani blíže nenapsal, co
bylo na pozadí namalováno, ale co bylo ještě horší,
nenapsal, o jakou budovu se jedná. Která budova by
vás napadla, když napsali bývalý hostinec v Zelené
Lhotě? No jistě! Tu hospodu na dolním konci,
v devadesátých letech ji koupil nějaký Holanďan. Do
dnešních dnů připomíná zašlý život této obce. Sám
jsem tam ještě někdy s rodiči zašel na limonádu, protože jsme měli v téhle obci rekreační chalupu, takže si
podobu lokálu vybavuji. Prolezli jsme s Honzou Burghauserem hospodu důkladně od sklepa až na půdu, ale
nic jsme nenašli. Nešlo mi to na rozum. Taková věc,
jako je srolované pozadí scény, přece není drobnost,
abychom ji přehlédli. Pak nám najednou blesklo hla-

vou, že se ten nálezce z neznalosti mohl splést a myslel
nějakou hospodu v okolí, o které předpokládal, že patří
do Zelené Lhoty. V úvahu připadal pouze dnes už neexistující zájezdní hostinec u Větrovců, který ale patří
k obci Milence. Tak jsme vlezli také tam a opravdu na
půdě při okrajové pozednici jsme našli hledanou scénu
srolovanou na téměř pětimetrové tyči, na okraji se už
trochu rozpadávala. Představuje alpskou krajinu
s jezerem a chatou a ze zadní strany má napsaný letopočet 1894. Je to skutečně pozoruhodné, že bez jakéhokoli slušného zacházení, pod děravou střechou (zrovna
sem naštěstí neteklo) vydržela takováto památka na
někdejší ochotníky sto dvacet pět let.
Proč o tom píši právě teď? Nález jsme měli víceméně
uložený provizorně až do nedávna, protože jak vyrobit
levně nějaké pouzdro na takovou věc. A pak jsem dostal nápad použít papírovou rouru, na kterou se navíjí
koberce a jiné látky. Ve firmě Linako v Klatovech mi
laskavě jednu takovou rouru věnovali, a tak už je vše
zachráněno. Na fotografii si můžete pozadí prohlédnout. Věřte mi, velmi bych si přál přenést se v čase
zpátky a být na takovém ochotnickém představení.

Karel Velkoborský
Muzeum Královského hvozdu
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Sport

Okresní kolo v přespolní běhu
Ve čtvrtek 19. září proběhlo okresní kolo základních
škol v přespolním běhu. Již po páté se konalo v Nýrsku
v areálu Pod Sjezdovkou a přilehlém okolí. Vzhledem
k těžbě dřeva v lesích pod Pajrekem nebylo tento rok
možné využít lesní terén. Učitelé ze Základní školy
v Komenského ulici tak vytyčili trať podél in-line
dráhy. Na start se postavilo v šesti kategoriích celkem
226 žáků a žákyň. A jak se vedlo žákům nýrských
škol? V kategorii nejmladších dívek doběhla nejlépe

Základní školy ve Školní ulici, svým krásným a hlavně
rychlým během dosáhl 3. místa. Na stejném místě pak
v součtu bodů skončilo i celé družstvo mladších žáků.
V kategorii starších žákyň (8. – 9. třída) bohužel žádná
z žaček našich škol nestartovala. Kategorie starších
žáků byla pro naše školy nejúspěšnější, obsadili všechna první tři místa. Na stupínek nejvyšší vystoupal Václav Bořánek (ZŠ Školní ul.), 2. místo obsadil Matěj
Brandner (ZŠ Komenského ul.) a 3. místo zásluhou

Pavlína Hlaváčová ze Základní školy ve Školní ulici,
která se umístila na 10. místě, v té samé kategorii hochů si pro nejlepší umístění, 5. místo, doběhl Gabriel
Göndör ze Základní školy v Komenského ulici.
V kategorii nejmladších žákyň (6. – 7. třída) si nejlépe
vedle Natálie Šotová, také ze Základní školy
v Komenského ulici, která obsadila 4. místo. Celé
družstvo po součtu bodů obsadilo krásné 2. místo.
V kategorii mladší žáci si nejlépe vedl Šimon Švec ze

Adama Vyčichla putovalo opět na Základní školu ve
Školní ulici. V součtu bodů všech závodníků družstva
obsadila 1. místo Základní škola v Komenského ulici
a zajistila si tak postup do krajského kola. Ani družstvo
druhé školy se v této kategorii neztratilo, obsadilo celkové 3. místo. Jménem redakce všem závodníkům gratulujeme ke skvělým výkonům.

(red)

Sjezd Úhlavy
Už tradičně byla první zářijová sobota vyhrazena pro
ČPV (Český pohár vodáků) na Úhlavě. Po loňské odmlce kvůli nižšímu stavu vody se letos konal 31. ročník. Startuje se pod nýrskou přehradou, desetikilometrová trať o obtížnosti WWI končí před vesnicí Úborsko. „Naše závody jsou vyhlášené množstvím jezů,
kterých je tu devět. Adrenalinovým zážitkem může být
pro některé jez zvaný Železňák, který své jméno získal
podle železné konstrukce. Nachází se v samotném centru Nýrska a je vysoký zhruba čtyři metry,“ říká ředitel
závodu a předseda pořádajícího oddílu Lubomír Ulč.

V době plastových lodí se dají bez problémů sjet
všechny jezy, ale v minulosti tomu tak nebylo. Právě
zmíněný Železňák se musel obnášet. Ne každý si troufl
na „Bokovku“, jez, který se s laminátovými loděmi
musel jezdit bokem. I dnes mohou ti, kteří si netroufnou, všechny jezy přenést.
Na Úhlavu každoročně přijíždí na tři až čtyři stovky
vodáků. „Málokdy jsme měli vyloženě špatné počasí,“
říká Lubomír Ulč. Letos kvůli nepřízni počasí se vydalo na trať „pouhých" 274 závodníků a okolo 50 neregistrovaných vodáků.

Pokračování na str. 9
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Pokračování ze str. 8

přijížděli nadšenci z celé republiky, dokonce i z Německa.
Původně trať končila až v Janovicích, později se zkrátila. Úsek z Úborska už totiž mnoho vodáckých zážitků
nenabízel. Co se ještě změnilo, je doba pořádání. Původní termín byl v jarních měsících, teď už má závod
řadu let vyhrazený zářijový termín a bývá první akcí po
prázdninách. Zdaleka není ale akcí poslední, následují
závody na Teplé a Střele nebo na Hamerském potoku.
Do organizace akce se zapojuje celý oddíl, pořadatelé
rovněž děkují všem majitelům jezů i pozemků za jejich
poskytnutí.
Díky optimálnímu stavu vody se mohla voda
z přehrady pouštět i v neděli, ale není tomu tak
vždy. Výsledky závodů byly spočítané ještě ten den
večer.
Plzeňský oddíl TJ ČSAD převzal pořádání závodu od
klatovských vodáků, kteří ale tradici ukončili na konci
sedmdesátých let. „První rok jsme uspořádali jen splutí,
přijela ale spousta lidí a akce se ujala,“ vzpomíná Jiří
Sika, další ze členů TJ ČSAD. I když celkový počet
účastníků byl v prvních letech nižší než dnes, i tehdy
Gabriela Anna Jirochová

JUDO v Nýrsku
Judo je styl japonského bojového umění a nejvíce rozšířený úpolový sport na světě. Zásady juda jsou zdvořilost, odvaha, upřímnost, čest, skromnost, respekt, sebeovládání, přátelství. Judo je také jemná sebeobrana
a průprava pro ostatní sporty, jako je fotbal, hokej, basketbal atd.
Judo Klatovy, z.s. vzniklo v roce 2015, takže jsme poměrně mladý klub. U jeho vzniku byl Ing. Tomáš Nováček, který je zároveň předsedou klubu, Rudolf Kortus, DiS., hlavní trenér, a Ing. Vlaďka Nováčková je
sekretářkou klubu.
Klub sídlí na ZŠ Klatovy, Plánická ulice a zároveň má
tréninky na ZŠ Karla Klostermanna v Železné Rudě.
Nově chceme rozšířit tréninky na ZŠ Nýrsko, Školní
ulice. Zároveň všichni naši členové klubu mohou trénovat ve všech tělocvičnách dle rozvrhu. Důvody, které nás k tomu vedou, jsou přiblížit se dětem a rodičům
a ukázat jim výhody tohoto sportu.

V Klatovech trénujeme nejmenší děti už od 4 let. Jinak
máme zastoupeny všechny věkové kategorie.
Dalšími trenéry v klubu jsou Radim Kortus, Tomáš
Rackovský, Tomáš Nováček a Anna Kubová, zároveň
jsou i závodníky.
Nejúspěšnějším judistou je zatím Jan Nováček, který
byl v roce 2018 druhý na MČR mladších žáků. Účastníme se soutěží po celé ČR a další nadějní judisté se
nám již vyvíjejí.
Během roku pořádáme různá soustředění spojená
s judem (lyže, airsoft, běh, kolo) a o prázdninách soustředění, na kterých si začínající judisté zvyšují svoji
technickou odbornost (žlutý, oranžový, zelený pásek
atd.).
Naším cílem je, aby judo děti bavilo a těšily se na tréninky, rády s námi jezdily na soustředění a závody. https://judo-klatovy.webnode.cz/

Rudolf Kortus
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Sbor dobrovolných hasičů Hodousice

Závod minikár v Hodousicích
V sobotu 21. září 2019 se v Hodousicích uskutečnil
závod minikár. Zúčastnit se mohl každý, kdo si vyrobil
vlastní vozidlo. Podmínkou byla jen brzda, alespoň tři
kola a vozidlo nesmělo mít motor. Závodník před
jízdou nesměl požít alkohol. Startovalo se nad tzv. Řáholcem a cíl byl pod kopcem u rybníka. Celkem se jelo
dvakrát. Jednou jen rovně z kopce na rozjezd, podruhé
musel každý projet připravený slalom. Spanilou jízdou
všech jezdců byl závod ukončen. Soutěžilo se ve dvou
kategoriích – děti a dospělí. V kategorii děti svou rychlostí zvítězil Aleš Strnad, v kategorii dospělí Zdeněk
Kulík. Velká účast nemístních občanů, ať už z řad jezdců nebo diváků, potěšila především pořadatele, Sbor
dobrovolných hasičů Hodousice, kteří měli pro všechny připravené také malé občerstvení. Diplom za nejoriginálnější stroj si tentokrát odnesl pan Petr Šperl. Jeho
„káru“ zvanou Titanic jako nejzajímavější odhlasovali
sami diváci.
Takový závod se v Hodousicích konal již počtvrté
a
každým
rokem
hodousické
hasiče
víc
a víc těší stále narůstající počet hostů. Letos k tomu
jistě přispělo také skvělé počasí. Doufáme, že i násle-

dující ročníky budou alespoň stejně vydařené jako tomu bylo letos.

Olga Hrachová

Zajímavosti

Letos již podeváté u kapličky sv. Martina na bývalých Zadních Paštích
Když jsme se společně sešli u obnovené kapličky prvně
11. 11. 2011, moc jsme si přáli, aby se toto neformální
setkání dobrých lidí a milovníků Šumavy stalo tradicí.
V polovině listopadu může být na Šumavě všelijak.
A tak nás každoročně mile překvapujete hojnou účastí.
Jsme tomu moc rádi a těšíme se na vás.
Loni jsme představili první ze série skleněných hrnků.
Letos připravujeme druhý. Zase na něm bude „něco“ ze
Šumavy, co má zároveň spojitost s naším spolkem. Zakoupením hrnku přispějete na náš dosud nejnáročnější
projekt po všech stránkách – Úpravu pietního místa na
Stodůlkách.
Věříme, že se vám i druhý hrnek bude líbit. Připomínáme jen, že se jedná o skleničku s ouškem J a je třeba
i tak s ním zacházet.
U kapličky sv. Martina na bývalých Zadních Paštích se sejdeme v sobotu 9. 11. 2019, tentokrát už ve
12:00 hodin, aby bylo víc času na odpolední náročný
program.
Obr. 1

Po návratu do Dobré Vody na vás čeká tradiční bramboračka, od 16:00 hodin varhanní koncert v kostele
sv. Vintíře při svíčkách a nově od 17:00 hodin krátká
bohoslužba faráře Jendy Kulhánka za sv. Martina.
Z Plzně pojede autobus, který na zvláštní povolení zajede až na bývalé Stodůlky (ke kapličce 2,5 km). Při
velkém počtu zájemců vypravíme ještě další autobus
s delší pěší trasou pro turisticky zdatnější účastníky
(celkem ke kapličce a do Dobré Vody je 14 km).
Se starostou Hartmanic je domluvena kyvadlová doprava malého autobusu pro přepravu méně pohyblivých
účastníků akce.
Přihlášky na autobus a požadavky na další informace
posílejte na e-mail: sumavske.cesty@centrum.cz. Ve
výjimečných případech i na telefonní čísla (nejlépe
SMS): 603 26 50 34 a 724 00 66 25 .

Obr.2

Jana Kolářová
Šumavské cesty, z. s.
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Zajímavosti

Webový portál Sociální služby v Plzeňském kraji
Na začátku letošního roku vydal Plzeňský kraj katalog
poskytovatelů sociálních služeb v našem kraji. Publikace popisuje systém sociálních služeb na území Plzeňského kraje a představuje jednotlivé poskytovatele. Obsahem katalogu jsou kontakty na poskytovatele sociálních služeb a stručný popis všech registrovaných sociálních služeb, které jsou poskytovány právě v našem
kraji. Jsou v něm aktualizována všechna data s veškerými informacemi, které případný klient nebo zájemce
může potřebovat. Aby tyto všechny informace byly
ještě dostupnější, byl vytvořen webový portál Sociální
služby v Plzeňském kraji, který je přístupný na adrese:
http://socialnisluzby.plzensky-kraj.cz

Portál bude přinášet aktuality z oblasti sociálních služeb od poskytovatelů těchto služeb, od obcí a pochopitelně od kraje. Obsahuje všeobecné informace o sociálních službách a konkrétní informace o všech registrovaných sociálních službách poskytovaných na území
Plzeňského kraje. Součástí webu je i sekce Poradna,
která slouží k zodpovězení položených dotazů právě
z oblasti sociálních služeb.

(red)

Rugby Šumava Nýrsko

Nýrsko vs. Petrovice
Ani poslední víkend v září hráči Rugby Šumava Nýrsko nezaháleli. Tým mužů totiž čekal v neděli poslední
zápas v této sezoně na hřišti soupeře v Petrovicích.
Historie klubu RK Petrovice sahá až k roku 1950, kdy
hrávali na různých hřištích na území Prahy. Od roku
1980 po stovkách brigádnických hodin zrekultivovali
zaniklé fotbalové hřiště Petrovic a dnes patří
k nejhezčím v České republice. Nicméně tento klub má
bohatou a dlouhou historii oproti nýrskému klubu.
Vždyť Rugby Šumava Nýrsko v letošním roce odehrálo teprve třetí sezonu. I přes prohru 57:33 měli ze svého výkonu radost. Věděli, že na hřišti nechali vše, co
mohli. Po skončení přišlo i velké uznání od soupeřů,
k jak velkému zlepšení u nýrských hráčů došlo. Vždyť
v průběhu utkání nechybělo daleko k vyrovnanému
stavu. Snad možná jen právě ještě pořád chybějící zkušenosti tomuto výsledku nepřály. I když mají Petrovice
dlouhou historii a velkou základnu, přece jen jim pár
hráčů v kategorii U14 chybí. A tak jim na pomoc na
nedělní zápas proti Tatře Smíchov, která ještě hrála na
domácí půdě, vyrazili dva hráči a dvě hráčky
z nýrského klubu. Jmenovitě to byli Maxmilián Novák,
Matěj Marek, Zuzka Marková a Zuzka Zeithamlová.
Všichni čtyři zaslouží velkou pochvalu za to, jak se
tohoto úkolu zhostili. Byli pro tým Petrovic velkou
posilou, Zuzka Marková přispěla v druhém poločase
i položením pětky. Jen málo chybělo petrovickému
béčku k vítězství v tomto utkání.

Tým Rugby Šumava Nýrsko zve všechny příznivce
rugby i ty, kteří tento sport vůbec neznají na:

(red)
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Inzerce

Reala Lakomá s.r.o.
realitní kancelář Cheb
Nabízí k prodeji pension s bytem, restaurací a vinárnou, včetně pozemku
s parkovištěm a zahradou v Nýrsku.
Cena k jednání: 4.700.000 Kč.
Telefon: 603281321, 603505580
e-mail: lakoma@reala-lakoma.cz
www.reala-lakoma.cz
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Čtvrtletník
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Čtvrtletník
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Inzerce
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Inzerce

Město Nýrsko
Nabízíme k prodeji nebytové prostory včetně spoluvlastnického podílu ke společným částem budovy v bytovém
domě čp. 225 v Nýrsku o výměře 102,62m². (bývalé
prostory papírnictví Moller).
Cena 1.000.000 Kč.
Prohlídku prostor je možné dohodnout na tel. čísle
376 571 291.
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