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Kolumbárium
V tomto roce plánuje město
Nýrsko stavbu kolumbária
na místním hřbitově. Již
v loňském roce bylo vybudování schváleno zastupitelstvem, v současné době je
zpracována
projektová
dokumentace a vydáno stavební povolení. Celý projekt
bude rozdělen do dvou, či tří
etap, protože postavit najednou
až 150 schránek
na urny není zapotřebí. Kolumbárium bude umístěno
v blízkosti smuteční síně.
Cílem výstavby je umožnění

cenově
dostupné pietní
uložení uren. V současné
době je totiž pro některé lidi
problém ostatky svých blízkých důstojným způsobem
uložit. Náklady i na malý
pomníček jsou velmi vysoké, pohybují se v řádech
dvaceti až čtyřiceti tisíc korun. Dalším problémem je
nedostatek místa na našem
hřbitově. Výstavba kolumbária se osvědčila i v řadě
dalších měst, proto je tento
způsob určitě
dobrým
řešením.

Rekonstrukce
teplovodních rozvodů
V prosincovém vydání Nýrských
novin jste se zajisté dočetli
o převzetí zařízení veškerých
instalací kotelny. V tomto roce
bude probíhat již zmíněná realizace teplovodních rozvodů,
jejich celkové náklady dosáhnou
12 mil. Kč.

Rekonstrukce čp. 124

Ilustrační foto

Již v minulých letech proběhla rekonstrukce domu
čp. 123, ve kterém v současné době sídlí Kulturní
a informační centrum města Nýrska. V tomto roce
proběhne rekonstrukce sousedního domu čp. 124. I zde
v rámci navržených stavebních úprav bude zřízeno
obytné podkroví. Vzniknou zde dva byty, jeden o rozloze 80 m² v podobě 3+kk a druhý s výměrou 53 m²
v podobě 2+kk. Nebude chybět ani nová střecha a fasáda, která bude domu zateplena deskami s polystyrenu.
Architektonické řešení bylo projednáno s městskou
architektkou Ing. arch. Janou Svítkovou.
(red)
2

Aktuality z radnice
Oprava kulturního domu
zaměříme na problémy, které
jsou dlouhodobé a skutečně palčivé, což jsou již zmíněné elektrické
rozvody, systém vytápění a jevištní systém. Od těchto záležitostí začneme a postupně se dostaneme až k vnějšímu plášti budovy,
který v některých částech dělá
ostudu i v současné době. Kulturní dům je v našem městě využíván
každodenně, od roku 2011 v něm
sídlí Dům dětí a mládeže Nýrsko.

Letošní rok začnou postupné opravy kulturního domu.
Opravu
potřebují
rozvody elektřiny, topení,
jevištní
technika i fasáda
budovy.
V následujících
letech je úmyslem investovat do budovy nemalé finanční prostředky. V tuto
chvíli ještě není možné říci,
o jaké náklady se bude jednat, protože není hotová
celková projektová dokumentace. V první řadě se

Zasíťování stavebních pozemků
Během tohoto roku dojde k zasíťování tří stavebních parcel pro rodinné domy u fotbalového hřiště, které mají
už i své zájemce. Celkové náklady přijdou na zhruba čtyři miliony korun. V předchozích letech se myšlenka
ubírala ke spolupráci s developery, bohužel jsme ani s jedním z nich nenašli společnou řeč. Z tohoto důvodu
budeme zasíťování pozemků města hradit z vlastních finančních prostředků.

Plánované opravy 2019
ZŠ Nýrsko, Komenského ul.
Na veřejném zasedání předložil zastupitel a současně
také ředitel ZŠ a MŠ Nýrsko v Komenského ulici
Mgr. Ivan Pavlík dlouhodobou koncepci směřovanou
na rozvoj školy a obecně školství v našem městě.
Hlavním a nezastupitelným úkolem je poskytování
předškolního a základního vzdělávání dětem a žákům
v souladu s předpisy o předškolním a základním
vzdělávání. V současné době je však jedním velkým

problémem nevyhovující a zastaralé sociální zařízení
v ZŠ Nýrsko, Komenského ul. Z tohoto důvodu bude
v letošním roce nutná revitalizace sociálního zařízení
školy. Dojde tak ke snížení podhledů, oddělení jednotlivých WC vysokými laminovanými deskami
s výměnou WC i pisoárů, nainstalování nové elektroinstalace v podobě pohybových čidel na LED svítidla
a v neposlední řadě výměna zárubní a dveří.

Oprava střechy na kotelně
Jak již bylo zmíněno, instalace kotlů v kotelně dle platné legislativy byla dokončena. Letošní rok je však
nutno ještě opravit celou střešní krytinu, která nebyla dostatečně způsobilá už před rekonstrukcí. Obnova střechy tak neproběhne kvůli zásahům při instalaci nových kotlů, ale musí být vyřešeny dlouhodobé problémy se
zatékáním.

(red)

Svoz komunálního odpadu

Cena tepla

Letošní rok se cena za svoz odpadu zvedá
o 4% z původních 575 Kč na 600 Kč. Jedná se
o reakci na zvyšování plateb od svozové služby
v důsledku zvyšování cen pohonných hmot
i mezd. Splatnost jednorázového poplatku je
prodloužena do 30. 6. kalendářního roku, což je
o celé dva měsíce déle, než bylo v letech minulých. Ke zvýšení poplatku dojde i pro právnické
osoby a fyzické podnikající osoby. Ceny ve
sběrném dvoře zůstávají beze změny.

Z nových ceníků teplárenských společností, které
byly dosud zveřejněny, vyplývá, že teplo podraží
v průměru o 10%. V našem městě se cena tepla
zvýší o 3% díky investicím do nového zařízení
kotelny. Zdražování je důsledkem nárůstu cen elektrické energie, uhlí i mzdových nákladů. Pro představu uvádím příklad: roční celková platba domácností se pohybovala ve výši cca 20 000 Kč,
tzn. nárůst o 3% = 50 Kč/měsíčně.
(red)
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Aktuality

Informace finančního odboru Městského úřadu Nýrsko
k úhradě místních poplatků v roce 2019
1) Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Poplatník
- fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt,
- cizinec, který pobývá na území ČR déle než 3 měsíce,
- vlastník stavby určené nebo sloužící k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu, ve kterých není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba.
Sazba poplatku: 600,- Kč/1 osoba/rok 2019
Sazba poplatku: 180,- Kč pro studenta ubytovaného na internátě, koleji, v nájemním bytě (po doložení prohlášení a potvrzení o studiu).
Úlevy a osvobození od poplatku jsou uvedeny v článku 6 obecně závazné vyhlášky města Nýrska č.1/2018.
Poplatník je povinen prokázat existenci skutečností zakládajících nárok na osvobození nebo úlevu nejpozději do
konce roku 2019, jinak nárok na osvobození nebo úlevu od tohoto poplatku zaniká.
Potřebné tiskopisy lze vyzvednout v kanceláři č. 7 na MěÚ Nýrsko nebo stáhnout na http:/www.sumavanet.cz/
munyrsko/ v sekci formuláře pro podání.
Lhůta pro úhradu poplatku: leden - červen 2019.
Způsob platby:
- v hotovosti v pokladně MěÚ Nýrsko, kancelář č. 7,
- převodem z účtu: číslo účtu, variabilní symbol a částku v Kč lze zjistit v kanceláři č. 7
nebo dotazem na e-mail: pokladna@mestonyrsko.cz; poplatníci, kteří sdělili svoji e-mailovou adresu, obdrží
podklady k platbě na uvedený e-mail,
- složenkou pro poplatníky, kteří poplatek neuhradili v pokladně nebo převodem do doby zahájení tisku složenek,
v průběhu dubna a května 2019. Na složence nelze provést sloučení poplatků pro celou rodinu jako při platbě
v hotovosti nebo převodem.
Platby za jednotlivé členy rodiny lze rozložit do více měsíců při dodržení termínu splatnosti do 30. 6. 2019.

2) Poplatek ze psů
Poplatníkem je držitel psa, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území
města Nýrska.
Poplatek se platí ze psů starších tří měsíců.
Sazby jsou uvedeny v obecně závazné vyhlášce č.5/2010.
Splatnost: do 30. 4. 2019, popř. 2. splátka do 31. 8. 2019 u poplatků přesahujících 200,- Kč.
Platba: v hotovosti v pokladně města, kancelář č. 7, převodem na účet, popř. složenkou doručenou v dubnu 2019.
Bližší informace k jednotlivým místním poplatkům můžete získat na MěÚ, kancelář č. 7, dotazem na e-mail: pokladna@mestonyrsko.cz, popř. v obecně závazných vyhláškách.
Luďka Bechyňová
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Aktuality

Vodné a stočné
Dosud zveřejněné ceníky vodárenských společností ukazují na očekávané zdražení vody v tomto roce o 4% až
5%. U vodného tak dojde k nárůstu o 0,30 Kč/m³ a u stočného o 0,79 Kč/m³. Pro obyvatele Staré Lhoty a Zelené Lhoty je provozovatelem kanalizace Dobrovolným svazkem obcí Údolí pod Ostrým stanovena cena stočného
na základě podmínky poskytovatele dotace na rok 2019 ve výši 39,55 Kč/m³, v roce 2018 to bylo 37,21 Kč/m³.
Jedná se tedy o nárůst o 6,29%.
(red)

Kultura

Náměstí ozdobil stříbrný smrk
Pracovníci technických
služeb našeho města
přivezli 29. listopadu na
náměstí vánoční strom.
Po celou dobu adventu
tak střed města zdobil
10 metrů vysoký stříbrný smrk, který vyrostl
v areálu Základní umělecké školy Nýrsko.

Rozsvícení vánočního stromu

Otevírací doba MěK
PO
8-12 13-17
ÚT zavřeno 13-16
ST
8-12 13-17
ČT
8-12 13-16
PÁ
zavřeno

Otevírací doba IC
PO
ÚT
ST
ČT
PÁ

10-11.15
10-11.15
10-11.15
10-11.15
10-11.15

12-16
12-16
12-16
12-16
12-16

Letošnímu rozsvícení vánočního stromu na našem
náměstí v neděli 2. prosince počasí příliš nepřálo.
Déšť a vítr však naše obyvatele neodradil. Samotnému rozsvícení předcházel zvonkový průvod, který se
vydal od kostela sv. Tomáše skrz město až na náměstí. V čele průvodu kráčel hudební doprovod v podobě
kapely Tricken Bruders, jež doprovázela i následující program. Úderem páté hodiny odpolední pronesl
úvodní slovo moderátor Richard Jandovský. Poté na
podiu přivítal starostu města Miloslava Rubáše, který

všem přítomným popřál klidné svátky i to, abychom
se tu za rok zase všichni sešli. Požehnání vánočnímu
stromu se letošní rok ujal farář jednoty bratrské Petr
Vaňkát. Následovalo společné odpočítávání, po kterém náš nádherně zdobený strom rozsvítili andělé.
Nechyběl ani tradiční vánoční trh lemující náměstí a
nabízející mnoho zboží s vánoční tematikou.
V nepříznivém počasí zajisté přišel k chuti svařák či
medovina
u stánků s občerstvením.

(red)
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Kultura

Čertovské rojení aneb možná přijde i Mikuláš
Část našeho náměstí se 5. prosince
ve večerních hodinách proměnila
v peklo a nebe. Opět po roce k nám
zavítal rej čertů, který přišel zkontrolovat, zda se hříšníci z minulého
roku polepšili, či nikoliv. Děti tak
musely znovu stoupnout na pekelnou váhu u vrchní pekelnice, která
ihned odhalila množství hříchů a
podle toho rozhodla, zda mohou jít
dál za Mikulášem a andílky, nebo
si je nechají v pekle, protože čerti
mají pomocníků stále málo. U Mikuláše byla za pěknou básničku či
písničku připravena malá odměna.
V pekle nakonec nikdo nezůstal.
Všechny děti slíbily, že už nebudou
zlobit, budou se dobře učit a nebudou ošklivé na své sourozence a kamarády. Takže si myslím, že nás čeká krásný a klidný rok.

(red)

Betlémské světlo
Třetí adventní neděli jsme se již po osmé zapojili do řetězce
předávání Betlémského světla. Krátce po sedmnácté hodině,
kdy jsme světlo převzali na vlakovém nádraží od skautů, jsme
jej dopravili na náměstí. Tam již probíhal program, který zahájila divadelní skupina Festung z Klatov krátkým představením
„Jak jsme nesli dárky Ježíškovi“. Po zbytek celé akce hrála
domažlická EXUSIA, která vnesla na celé náměstí i do srdcí
návštěvníků klid a pohodu.
Lidé postupně přicházeli, dali si svařáček, poslechli hudbu,
popovídali si s přáteli, popřáli si krásné svátky a při odchodu si
do přinesených lampiček převzali Betlémské světlo. Kdo vlastní svíčku neměl, ten od nás světlo dostal.
Tato akce byla tento rok pořádána ve spolupráci s Klubem Alfa
Nýrsko z. s.
Ráda bych za náš tým dobrovolníků a nadšenců poděkovala
především vám, našim návštěvníkům, za vaši celoroční a několikaletou přízeň a popřála vám v novém roce mnoho zdraví,
pohody a životních úspěchů.
Lenka Vyskočilová

Uzávěrka příjmu příspěvků je v úterý 15. ledna 2019.
Redakce Nýrských novin sídlí v budově
Kulturního a informačního centra města Nýrska.
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Kultura

Vánoční koncert v kostele sv. Tomáše
Adventní čas byl pro naše občany opět zpestřen
mnoha kulturními akcemi. Jednou z nich byl vánoční
koncert v kostele sv. Tomáše. Letošní rok přijala
pozvání Věra Klásková, absolventka Univerzity Jaroslava Ježka v Praze, disponující školeným mezzosopránem, který jí umožňuje zpívat v místech
s dobrou akustikou bez zvukové aparatury. Ti, kteří
17. prosince zavítali do místního kostela, si tak mohli
vychutnat
přirozenou
barvu
jejího
hlasu
v bezprostřední
blízkosti.
Interpretuje především tradicionály z Britských
ostrovů (hlavně irské), ale také hity americké folk a
country music, evropské koledy, vlastní skladby a trochu swingu. Na koncertech většinu písní zpívá anglicky,
v širším repertoáru má i moravské lidové písně a české folkové skladby. Doprovází se na kytaru, příležitostně
i na klavír, často s ní hraje na další kytaru Ondřej Pour. Jejími silnými zbraněmi jsou komorní kultivovaný
projev, pěvecký výraz a citlivě respektovaná atmosféra textu písně, která je umožněna dobrou znalostí jazyka.

Vánoční besídka v DOZP Bystřice
V Domově pro osoby se zdravotním postižením v Bystřici nad Úhlavou se v úterý 11. prosince 2018 uskutečnilo již tradiční předvánoční setkání. Vše ale začalo zapalováním svíček na adventním věnci, kdy čtyři hosté vysvětlili, co která svíčka znamená a představuje. Jde o svíčky - pokoj, láska, přátelství, naděje.
Kroužek taneční terapie s imobilními klienty si připravil andělské vystoupení. Následovala pohádka „Co
takhle svatba, princi“, kterou sehráli klienti a zaměstnanci domova. Paní ředitelka poděkovala všem za přízeň
během celého roku 2018, a to nejen za materiální, finanční, ale i osobní. Domov Bystřice se všemi jeho zaměstnanci i klienty přeje všem v roce 2019 hodně zdraví, štěstí a pohody.
Romana Larvová

Česko zpívá koledy
Pohodovou předvánoční atmosféru zpestřil další ročník
celorepublikové akce Česko zpívá koledy pod záštitou
Deníku. Naše město se do tohoto ojedinělého projektu
zapojilo již po šesté. Společně jsme se tak 12. prosince
sešli na našem náměstí, abychom si pod taktovkou skupiny Capra di Fossa zazpívali šest koled. Letošní rok
zazněly: Nesem vám noviny, Narodil se Kristus Pán,
Půjdem spolu do Betléma, Štědrej večer nastal, Pásli
ovce Valaši, Vánoce, vánoce přicházejí, ale i mnoho
dalších.
(red)
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Muzeum Královského hvozdu

Co nás čeká v novém roce?
To kdybychom věděli! Dokonce i to, o čem si
myslíme, že je jasné, se může odehrát právě naopak. Ne,
ne, nebojte se, nebudeme filozofovat. Jen chci říci, že
ani v plánech naší muzejní party není záruka, že se něco
bude odehrávat tak, jak předpokládáme. Jednak proto,
že jsme parta amatérů, kteří sice už za pochodu nasbírali
nějaké zkušenosti, ale také proto, že právě bádání
v historii je věc velmi ošidná. Ostatně nejeden ze starší
generace si vzpomene na zmatky, které jsme se
v dějepise učili. A mladší?
Mají už těch
zkušeností
určitě
také
dost.
Tak
konkrétně!
Jednotlivé
obrázky
v nově nalezené Kamenné
galerii, to je
kapitola sama
pro sebe. Dáte
mi za pravdu,
že vyznat se
v nějaké krátké
době
v obrázcích,
kterých je tam
veliké množství a které jsou někdy i nevýrazně vytesané, ani není možné. Stává se, že si při každém prohlížení všimneme nějakého nového detailu. Nedávno jsem
fotografie ukazoval paní Čermákové, protože se nemohla zúčastnit schůze, kde jsme si je prohlíželi. Přepínám
z obrázku na obrázek a ona najednou povídá: „Počkejte,
na minulém obrázku jsem zahlédla ciferník s rafičkami
nastavenými na osm hodin a sedm minut. A tady na tom
obrázku je vidět jiný ciferník a čas je tam stejný!“ Kroutili jsme nad tím společně hlavou. Později jsme našli
mezi ostatními obrázky ještě další dva hodinové ciferníky, i když poměrně nezřetelně vytesané, a na nich je
velmi pravděpodobně zachycen stejný čas. Proč je tam
uveden stejný čas v roce 1887 i v roce 1881? Musel to
být velice důležitý údaj, když si někdo dal tu práci vytesat tuto informaci do kamene. Do velmi tvrdého kamene! Když už jsme u té obtížné práce, navštívili jsme pana Václava Fialu, známého klatovského sochaře,
s jediným kamenem, který jsme z lesa odnesli, aby jej

pro jeho menší váhu z lesa neodnesl někdo jiný, a ptali
se ho na techniku, případně nástroje, kterými obrázky
vznikaly. Kroutil hlavou nad tím i on. Vytesané linky
jsou totiž často tak precizní, že nenesou ani stopy po
ostří nástroje. Nemohl nám říci, jak to bylo tesáno. Bude
se na to ptát u svých známých a na kusu stejného materiálu bude zkoušet, jak by to zvládl on. Bádání je navíc
komplikované i tím, že zatím máme jen náhledové fotografie, protože jiné povinnosti a pak i počasí nám zabránily v průzkumu
pokračovat.
Všechny obrázky
musíme
nafotit
natolik kvalitně,
aby bylo vidět, co
je na nich zobrazeno.
Když jsme o nalezeném místě říkali
archeologům
v okolí, žádný se
na místo neměl
čas jít podívat
osobně. Tak jsme
odkázáni na naše
snažení. Ale přece! Katedra historie Západočeské
univerzity v Plzni
Koně - pošta
nám slíbila, že se
Kamenné galerie ujme v rámci studentské práce
v jarním semestru. To bude ohromná pomoc, protože se
snáze mohou obrátit na nejrůznější odborníky, aby se
zeptali na případné nejasnosti, například, proč jsou některé obrázky datované letopočty, ale jiné ne, zda vznikly ve stejném období, nebo se autoři chtěli odlišit od
obrázků, které už tam někdo vytesal před nimi, pokud
ano, kdy to bylo. Je tomu už sto roků, dvě stě, nebo
i více? Některé obrázky vypadají velmi primitivně. Pan
Fiala řekl v legraci, že podobné obrázky viděl ve španělských jeskyních obývaných dávno před naším letopočtem. Je to jen legrace? Odborníci, kterým jsem některé
snímky ukazoval, se k žádné dataci nepřiklonili. Ale oni
tam nebyli!
Ještě jsme před takovou záhadou nestáli. Nezbývá, než si přát, aby alespoň na pár dní v úrovni Zelené Lhoty sešel sníh a my se mohli do těch končin vydat
znovu. Ovšem už teď má Nýrsko pozoruhodnost, jaká
v jeho okolí široko daleko není!
Karel Velkoborský
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Čtení na pokračování

Připomeňme si – pokračování 6
Přírodní rezervace Městišťské rokle a Datelovská strž
Naši minulou pouť jsme ukončili
v Zelené Lhotě a nyní se potřebujeme dostat přes hřeben Můstek –
Prenet na jeho severovýchodní
svah. Kudy jinudy bychom měli jít
než
přes
samotný
Prenet
a v některých místech si připadat
jako dávní kupci, kteří tudy dopravovali do českých zemí zejména
sůl, ale i další zboží. Cesta po hřebenu Pancíř – Můstek – Prenet byla
totiž v dávné minulosti součástí systému Zlaté stezky a je známa pod
názvem Vysoká či Výšinná. Prenet
je v souvislosti se clem vybíraným
na této cestě zmiňován již roku
1040, v roce 1408 zde pak byla založena
kaple
sv.
Kunhuty
s poustevnou. Pod kaplí je dodnes
zachována studánka, nad níž kdysi
stávala kaplička sv. Walburgy. A
protože místo bylo zasvěceno hned
dvěma světicím, konaly se tu i dvě
poutě – v květnu a v září, což na
počátku 18. století vedlo ke zvětšení
kaple sv. Kunhuty do podoby kostelíka. Podrobnější informace včetně
toho, že se zde v roce 1765 (některé
prameny uvádějí 1762) udála loupežná vražda, kdy zdejšího poustevníka Ondřeje Webra zabil potulný
mnich, si ostatně můžete sami přečíst na informační tabuli. Rozloučíme se s tímto místem a budeme pokračovat po hřebenové cestě
k vrcholu Prenetu (1071 m) a dále
na křižovatku nad Šmidrkalem. Zde
vyjdeme krátký strmý svah kolem
pomníčku
Karla
Teischla
(informace na tabuli na zmíněné
křižovatce) a odbočíme po lesní
cestě vlevo. Po malé chvíli se nám
díky vykácenému lesu otevře
úchvatný výhled na Strážov a Klatovy s jejich širokým okolím. Ale to
nás dělí již jen několik stovek metrů
od cíle – přírodní rezervace Městišťské rokle. Před námi se totiž
postupně začne objevovat planina
Suchých Studánek, která je jednou
z jejích součástí. Kromě této planiny tvoří rezervaci hluboce zaříznuté
stržové údolí Městišťského potoka
(Jelenky) na severním až severový-

chodním svahu mezi Prenetem
a Můstkem. Svah je v těchto místech vlastně amfiteátrově modelovanou kotlinou připomínající svým
tvarem velký ledovcový kar. Údolí
Jelenky je velice úzce zahloubené
v rokli ve tvaru písmene V s velmi
strmými svahy, které porůstá místy
pralesovitý porost, tzv. hercynské
směsi (smrk, jedle, buk). Nenechme
se však mýlit vzhledem. To, co dnes
vypadá jako prales, bylo koncem
18. století, kdy je podle Místopisného slovníku Šumavy datován vznik
Suchých Studánek, odlesněnou

studánka pod kaplí na Prenetu

a zabydlenou krajinou. Dnešní les
začal vznikat až někdy v druhé polovině 19. století a jeho podoba je
dokladem toho, co dokáže divoká
příroda. Jako důkaz ne zase tak dávného osídlení tu ostatně najdete staré cesty, zbytky starých náhonů
a kamenné základy domů. I na planině samotné jsou patrné pozůstatky
někdejších usedlostí, které dnes již
zarostly vegetací. Nejvyhledávanějším místem a středobodem planiny
je však renovovaná mariánská kaplička se stále vyzdobeným oltáříkem, památkami na zdejší významné obyvatele a hustě popsanou pamětní knihou. Nepochybuji o tom,
že mnozí z vás toto, řekla bych přímo kultovní, místo navštívili, a tak
by mě docela zajímalo, jestli to máte jako já a někteří (jak vyplývá ze
zápisů v pamětní knize) jiní návštěvníci. Kdykoliv totiž na Suchých Studánkách pobývám, cítím
kolem sebe neskutečnou pohodu,
pocit míru a bezpečí, vlídnosti
a laskavosti. Těžko se to slovy vyja-

dřuje. Vždy mě pak napadne, že
i zdejší někdejší obyvatelé, byť byl
jejich život v této odlehlé a klimaticky drsné (severní svah, nadmořská výška 1000 – 1100 m) lokalitě
tvrdý, museli žít stejně vyrovnaný,
harmonický a svým způsobem
šťastný život.
Ale opusťme již kouzelné území
Suchých Studánek a sejděme po
modré a posléze zelené turistické
trase do další části rezervace – míst
zvaných Paseka. Údolí mezi masivem Můstek – Prenet a Plošinou
tvoří mozaika extenzivně obdělávaných luk a pastvin a postupně zarůstajících neobdělávaných ploch
v různých stadiích sukcese. Také
zde objevíte ruiny několika bývalých usedlostí dnes již úplně zarostlých dřevinnou vegetací. Zaujmou
vás zcela jistě i staré stromy na původních kamenných snosech či podél bývalých cest a hranic pozemků.
V nedávné době i tady byla obnovena drobná kaplička připomínající

Suché Studánky

někdejší osídlení. Ale to jsme již
téměř v osadě Městiště, před níž asi
tak 1 km mineme starý hamr, jehož
vznik se datuje kolem roku 1850
a který hamerník pan Denkscherz
udržoval v provozu až do své smrti
v 70. letech 20. století.
Do přírodní rezervace Městišťské
rokle, která byla zřízena na výměře
169 ha v roce 1994, patří ještě přirozený suťový ochranný les na příkrém svahu asi 500 m západně od
planiny Suchých Studánek zvaný
Divák.
pokračováni na str. 9
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Lesní porosty přírodní rezervace
jsou složeny zejména ze smrku
ztepilého, jedle bělokoré, buku lesního a na suťových stanovištích
ještě javoru klenu, v bylinném patře je třeba zmínit podbělici alpskou, vranec jedlový, plavuň pučivou a žebrovici různolistou. Na
prameništích a potočních nivách
zaslouží pozornost mokrýš vstřícnolistý a mléčivec alpský, na rašeliništích pak suchopýr pochvatý
i úzkolistý a borůvka bažinná. Na
loukách,
pastvinách
i neobdělávaných plochách roste

např. prstnatec májový, upolín evropský, vemeník dvoulistý, koprníček bezobalný, pryskyřník platanolistý, lilie zlatohlávek i cibulkonosná, prha chlumní. Z méně běžných
živočichů se vyskytuje sýc rousný,
kulíšek nejmenší, sluka lesní,
chřástal polní, ťuhýk obecný,
bramborníček hnědý či křepelka
polní.
Celá přírodní rezervace Městišťské
rokle je veřejnosti přístupná po
značených cestách a zpevněných
komunikacích.
Budeme-li pokračovat z Městiště

přes Datelov do Děpoltic, můžeme
se ještě zastavit pod poslední datelovskou chalupou v drobné přírodní rezervaci Datelovská strž. Ta
byla vyhlášena v roce 2003 na výměře necelých 6 ha. Tvoří ji mozaika různorodých stanovišť se
samovolně vzniklým lesním porostem pestrého druhového i věkového složení v terénním zářezu bezejmenného přítoku Jelenky. Tato
rezervace je veřejnosti volně přístupná.
Jarmila Karlovská

Lesní divadlo

„Chudý a boháč“ v Lesním divadle Nýrsko
Třetí adventní sobotu se probudilo jeviště Lesního divadla v Nýrsku ze zimního
spánku pohádkou Boženy
Němcové. Příběh chudé vdovy a bohatého kmotra mlynáře jsme jemně doplnili
tóny klasických vánočních
koled a také méně tradičních
písní, které se však vztahují
k zimě či vánočnímu času.
Adventní atmosféra tak měla
vše, co má mít – klid, pohodu, dobrou náladu, setkání
s přáteli, drobné sněhové vločky snášející se z nebe

a mrazivý vzduch prolnutý vůní hřebíčku a cukroví. Za
soumraku,
ač
zmrzlí
s červenými tvářemi, jsme odcházeli šťastni domů. Je skvělé,
že máme stále pro koho hrát.
Díky vám za návštěvnost a kolegům
za
odvahu
a houževnatost. Myslím, že výsledky jejich odhodlání byly
zejména v červenci a srpnu na
jevišti znatelné.
Divadelní spolek Lesní divadlo
Nýrsko vám všem přeje v pevném zdraví úspěšný rok 2019.
Dana Tomanová

Spolky

Svaz zdravotně postižených Šumava - klub Nýrsko
Tradiční předvánoční schůze ukončila rok 2018. Letošní posezení se konalo o něco dříve než v minulých
letech, a to již 29. listopadu.
Děti z Duhové školky si pro
nás opět připravily krásné
vystoupení v podobě říkanek
a písniček, které nás velmi
potěšilo a rozesmálo. Celý
podvečer nás pak svým hudebním vystoupením bavil
pan Jandovský.
Během roku jsme navštěvovali naše členy při životních
jubileích. S klubem seniorů
a s klubem českých turistů
mnozí z nás navštívili zajímavá místa Šumavy, ale

také hrady, zámky či muzea. Rádi máme i divadlo,
a tak jsme přes léto nemohli chybět v Lesním divadle
v Nýrsku na představeních
divadelních spolků. Stále mezi sebou máme studenty, kteří
pokračují ve studiu celoživotního vzdělávání Virtuální
Univerzity
třetího
věku.
V květnu jsme se opět zapojili
prodejem květinek do projektu Liga proti rakovině.
Přeji všem našim členům
i čtenářům Nýrských novin do
nového roku hodně štěstí
a pevné zdraví.
Hana Žufanová
10

Městská knihovna

Pohádky máme rádi
V roce 2018 jsme se celkem desetkrát setkali s dětmi
a jejich rodiči při společném odpoledním čtení pohá-

dek spojeném s tvořivou dílnou. Zúčastnilo se 154 dětí
a 126 rodičů, což svědčí o udržitelnosti a smyslu tohoto projektu, který běží již několik let. Novinkou letošního ročníku byla návštěva pohádkové bytosti, která
o sobě vždy přečetla pohádkový příběh, a dětský zážitek z četby se tak umocnil. Malí posluchači upevňovali čtenářské návyky a dovednosti, jako je vnímání,
pozornost, porozumění obsahu. V rámci tvořivých

dílen si děti vyzkoušely různé výtvarné techniky, stříhaly, lepily, skládaly, mačkaly, malovaly. Pracovaly
s řadou výtvarných materiálů - papír, karton, dřívka,
tempery, sklo a další. Procvičily si tímto jemnou motoriku, zručnost a uplatnila se rovněž fantazie. Rodiče
s dětmi spolupracovali a pomáhali s obtížnějšími úko-

ny. Rok plný pohádek jsme v adventním čase zakončili čtením příběhů se zimní a vánoční tematikou. Při
posledním setkání čekala na malé posluchače i nadílka
od Ježíška. Projekt byl podpořen Plzeňským krajem.
Za ovocný dárek děkujeme panu Vyskočilovi.

Mluvím, mluvíš, mluvíme
Žežicha se neříká, Žvanda a Melivo, Mařenka už říká
Ř!, Logopedické písničky, Povíš mi to?, Jazykové
hrátky se zvířátky… to je jen zlomek
titulů se zaměřením na procvičování
řečových dovedností, výslovnosti
a rozšiřování slovní zásoby, které obsahuje knihovní fond nýrské knihovny. Abychom přispěli
k upevňování správného návyku čtení u dětí,
k rozvíjení čtenářských dovedností,
k umění vyprávět zážitky a příběhy, sdílet své dojmy
a vědomosti, vznikla volnočasová aktivita pro děti
1. až 4. ročníků s názvem HrNeČeK (Hravá nevšední

četba knih). Děti se pod vedením logopedky Markéty
Matějkové zábavnou a nenásilnou formou učí pracovat
s textem, s mateřským jazykem, obohatí si slovní zásobu a zdokonalí se
v komunikaci se svými vrstevníky.
V tom jim napomáhají i různé deskové
logopedické hry.
Grafomotorické
schopnosti vylepšují drobným tvořením. Hrneček navštěvuje pravidelně
sedm dětí. Projekt podpořil Plzeňský
kraj. Od 9. ledna 2019 se budeme nově scházet od
15.00 hodin každou středu v dětském oddělení městské knihovny. Nově příchozí jsou vítáni. Těšíme se na
vás!

Do knihovny pro deskové hry
Hrajete si rádi? Navštivte naši knihovnu a vyberte si
zábavu pro volný čas. Nově nabízíme půjčování společenských her strategických, postřehových, vzdělávacích, párty, rodinných, kooperativních pro různé
věkové kategorie. Za jakých podmínek si lze hry vypůjčit? Musíte být registrovaným uživatelem knihovny. 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 neu-

možňujeme. 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.
Jarmila Poupová, MěK
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Spolky

Klub seniorů
Tento rok jsme naplánovali slavnostní ukončení na
středu 12. prosince. Stejně jako v letech minulých nás
navštívil
starosta
města
Miloslav
Rubáš

s místostarostkou Soňou Hladíkovou. Seznámili nás,
jaké investiční akce se plánují na příští rok i jaké byly
dokončeny v roce uplynulém. Velmi nás potěšilo, že
s námi strávili čas.
A jaké aktivity jsme uskutečnili uplynulý rok? Mezi
nejpovedenější akce určitě patřil zájezd na hrad Křivoklát a také prohlídka státního zámku Kozel. Vzhledem
k tomu, že mezi sebou máme i členky, jimž už věk
či zdravotní stav nedovoluje účast na celodenních výletech, uspořádali jsme krátké výlety na chudenický zámek a do muzea v Kolovči. Velmi rádi navštěvujeme
různá představení, nechyběli jsme ani na koncertu ke
Dni seniorů v Plzni. V Domově pro osoby se zdravot-

ním postižením v Bystřici nad Úhlavou naše oči potěšil
personál s klienty jejich pohádkou „Ať žijí duchové!“.
„Ať žije marnost!“, to je název dalšího skvělého představení ochotnického divadelního spolku v Janovicích
nad Úhlavou, které jsme si samozřejmě nenechali ujít.
S manželi Švojgrovými jsme virtuálně procestovali
některé státy USA a také Transsibiřskou magistrálu.
Pan Vetýška nás seznámil se svými výlety ve Vyso-

kých Tatrách a krásou Krkonoš. Tradičními akcemi
každého roku je Den matek, kdy nám zahrál harmonikář Miroslav Marval, a účast na Plese seniorů
v Klatovech. Letošní nejzajímavější přednáška byla od
MUDr. Zuzany Kováříkové. Měla velký úspěch, proto
plánujeme pokračování i v následujícím roce.
Jaroslava Trefancová

Kluziště - provozní doba
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Čtvrtletník
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Čtvrtletník
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Přehled akcí

Na podzim roku 2019 se
můžete těšit na divadelní
představení
Můžem i s mužem.
O předprodeji vstupenek
budete včas informováni .
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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
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Nýrské noviny - 46. ročník
Měsíčník města Nýrska
UZÁVĚRKA :
Únorové číslo Nýrských novin vyjde v pátek 1. února 2019.
Uzávěrka příjmu příspěvků od dopisovatelů je v úterý
15. ledna 2019.
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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