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V Í T Á N Í O B Č Á N K Ů 20.11.2008
Přání krásného prožítí Vánočních svátků a též poděkování patří paní učitelce Bradové a Pokorné, které spolu s
dětmi z MŠ v ulici Práce provází poutavým hudebním a recitačním pásmem každé Vítání nových občánků .

Justýn
Janov

Foto Martina Korbelová. Pokračování na následující straně.
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Daniel Legeza
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Informace z radnice
Městský úřad Nýrsko, Náměstí 122, 340 22 Nýrsko; tel.: 376 377 811, fax: 376 571 959, e-mail: info@mestonyrsko.cz
úřední hodiny: pondělí a středa 8:00 – 17:00 hod., úterý 8:00 – 15:00 hod., čtvrtek 12:00 – 15:00 hod., pátek 8:00 – 14:30 hod.

Uzavření Městského úřadu v Nýrsku
Město Nýrsko oznamuje všem občanům, že ve středu dne 31. prosince 2008 bude uzavřen provoz na MěÚ
Nýrsko.

Zpívání u vánočního stromu
Tak, jako každoročně, si dovolujeme pozvat všechny občany našeho města na tradiční zpívání u vánočního stromu na
náměstí. Touto akcí bychom rádi navodili atmosféru předvánoční pohody. Akce se uskuteční dne 17.12.2008 v 17
hodin. O program se postarají žáci obou základních škol v Nýrsku a děti ze Základní umělecké školy Nýrsko.
Pracovníci Technických služeb města Nýrska již vybrali vánoční strom, který se rozzáří od počátku prosince. Po celou
dobu vystoupení je zajištěno občerstvení.

Redakční rada
Na poradě starosty dne 24.11.2008 byla ustanovena redakční rada Nýrských novin. K tomuto kroku zastupitelé
přistoupili na základě ohlasů některých čtenářů Nýrských novin na články uveřejněné v tomto informačním
zpravodaji. Na některé příspěvky čtenářů by bylo nutné reagovat tak, aby čtenáři získali pohled z obou stran.
Smyslem tohoto zpravodaje není zaplnit jeho stránky nekončící polemikou obou stran, tak jak k tomu docházelo
v minulých letech. V případě potřeby zjednat nápravu nebo upozornit na nešvary jsou i další možnosti, např. veřejná
zasedání zastupitelstva města.

Upozornění bytové komise
Bytová komise Města Nýrska upozorňuje všechny žadatele o nájem bytu, že jsou povinni vždy na další kalendářní rok
obnovit svoji žádost písemným prohlášením doručeným do kanceláře Technických služeb města Nýrska, Strážovská
529 v termínu do 31.12. 2008. V případě, že žadatel neobnoví svoji žádost, bude v seznamu žadatelů přeřazován vždy
na konec seznamu uchazečů. Žadatel neobnovuje žádost v roce podání nové žádosti. Zároveň jsou žadatelé povinni
aktualizovat všechny údaje v žádosti (uzavření manželství, narození dítěte, změna bydliště) nejpozději do 1 měsíce od
data, kdy ke změně došlo.
za bytovou komisi D. Marková

Ze svodky Městské policie
Nebezpečná černá skládka
Na základě oznámení občanů řešili strážníci případ černé
skládky odpadu v zahrádkářské kolonii v lokalitě za „tírenskými
stohy“. Na místě bylo mezi běžnými odpadky nalezeno více než
dvě stovky použitých injekčních stříkaček. Nebezpečí nákazy
vážnou nemocí, například hepatitidou, či virem HIV, je při hře
dětí na takovém místě velmi vysoké. Tento nebezpečný
pozůstatek po partě narkomanů byl strážníky odstraněn a předán
k likvidaci odborné firmě.
Drzost pachatelů narůstá
Značnou dávku odvahy a drzosti projevil zatím neznámý
pachatel, který v noci ze 3. na 4. listopadu odmontoval a odcizil
čtyři kompletní kola z vozidla zaparkovaného na parkovišti za městským úřadem. Poberta si zřejmě počkal na noc,
kdy městská policie neměla službu, a riziko dopadení tím značně minimalizoval. Cizinci vznikla na vozidle škoda
přesahující 23 tisíc korun.
Hodina tělesné výchovy nestačila
Svůj temperament a energii si vybíjela skupinka pěti školáků na keřích na náměstí. Vrcholným číslem jejich dovádění
se stalo šplhání jednoho z nich po vzrostlé túji. Jejich dovádění ukončil příchod strážníků. Chlapci měli štěstí, že keře
nepoškodili, proto postačila důrazná domluva.
Srážka s alkoholem nebo s vozidlem?
Krátce před 20. hodinou dne 11. listopadu byl na vozovce u čerpací stanice Euro Oil strážníky nalezen ležící
šestatřicetiletý místní muž. Požitý alkohol vykonal své, strážníkům jen stěží odpovídal na otázku, co se mu stalo. Jako
důvod uváděl sražení vozidlem. Muž měl tržnou ránu na hlavě a pohmožděniny na rukou. Na místo byla přivolána
rychlá záchranná služba, která muže převzala a odvezla k ošetření. Případ byl předán policii ČR k došetření.
Útěk se nezdařil
Rozbité okno u vozidla BMW zaparkovaného v ulici Erbenova neuniklo pozornosti hlídce strážníků. Dotazem u
náhodných svědků byla hlídka nasměrována na skupinu mládeže, která měla jít směrem k čerpací stanici OMW. Tu
strážníci vzápětí dostihli. Pětice podezřelých se okamžitě rozprchla do všech stran. Strážníkům se podařilo zadržet
patnáctiletého „pražáka“ a o rok staršího mladíka ze Skelné Huti. Na místo byla přivolána policie ČR, která si věc
převzala k dořešení.
Jménem svým i jménem svých spolupracovníků z městské policie přeji všem spoluobčanům klidné prožití
vánočních svátků a hodně štěstí, zdraví a úspěchů v novém roce.
Milan Kolář, velitel MěP Nýrsko

Zima se blíží. Zimní období pro úklid začíná od 1.11. 2008 a končí 31.3.2009
Úkolem zimní údržby je zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na místních komunikacích vzniklých zimními
povětrnostními vlivy a jejich důsledky tak, aby zimní údržba byla zajišťována s přihlédnutím k občanským potřebám
na straně jedné a ekonomickým možnostem vlastníka místních komunikací na straně druhé. Jelikož v zimním období
není možno závady ve sjízdnosti a schůdnosti odstranit, ale jen zmírnit a vzhledem k tomu, že závady není možno
zmírnit okamžitě na celém území obce, stanoví Plán zimní údržby i potřebné priority údržby a to jak místně, tak i
časově. Tyto priority vyplývají z nestejné důležitosti místních komunikací a z technických možností provádění zimní
údržby.

Obecně závazné právní předpisy, kterými se řídí zimní údržba
a) Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)
b) Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „vyhláška“)
Zimní údržbou místních komunikací se rozumí zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na těchto komunikacích,
které byly způsobeny zimními povětrnostními vlivy a podmínkami (§ 41, odst. 1. vyhlášky).
Sjízdnost místních komunikací je takový stav těchto komunikací, který umožňuje bezpečnou jízdu silničních a
jiných vozidel přizpůsobenou stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu komunikací a povětrnostním
podmínkám a jejich následkům (§ 26, odst. 1 zákona).
Závadou ve sjízdnosti
na místních komunikacích se rozumí taková změna ve sjízdnosti, kterou nemůže řidič předvídat při pohybu vozidla
přizpůsobeném dopravnímu stavu a stavebně technickému stavu komunikací a povětrnostním situacím a jejich
důsledkům (§ 2, odst. 6 zákona).
Schůdnost místních komunikací a průjezdních úseků silnic
je takový stav těchto komunikací, který umožňuje bezpečný pohyb chodců přizpůsobený stavebnímu stavu a dopravně
technickému stavu komunikací, povětrnostním situacím a jejich důsledkům (§ 26, odst. 7 zákona).
Závadou ve schůdnosti
je taková změna ve schůdnosti, kterou nemůže chodec předvídat ani při pohybu přizpůsobeném stavebnímu stavu a
dopravně technickému stavu komunikace, povětrnostním situacím a jejich důsledkům (§ 26, odst. 7 zákona).
Ekonomické možnosti vlastníka místních komunikací jsou dány zejména výší finančních prostředků, které může
obec ze svého rozpočtu na zimní údržbu místních komunikací poskytnout.
Neudržované úseky místních komunikací jsou úseky, které se v zimě neudržují pro jejich malý dopravní význam (§
27, odst. 6 zákona) a pro technickou nebo ekonomickou nemožnost zimní údržby.
Vlastník nemovitosti, která v zastavěném území obce hraničí se silnicí nebo místní komunikací je fyzická osoba
nebo právnická osoba, která je povinna odstraňovat nebo zmírňovat závady ve schůdnosti na přilehlém chodníku a
odpovídá za škody uživatelům chodníku, jejich příčinou byla závada ve schůdnosti (§ 27, odst. 4 zákona).
Zimním obdobím se rozumí doba od 1. listopadu do 31. března následujícího roku. V tomto období se zimní údržba
místních komunikací zajišťuje podle plánu. Pokud vznikne zimní povětrnostní situace mimo toto období, zmírňují se
závady ve sjízdnosti a schůdnosti bez zbytečných odkladů přiměřeně ke vzniklé situaci a technickým možnostem
vlastníka (správce) místních komunikací. Technické služby města Nýrska zpracovaly i pro tento rok časové lhůty
stanovené plánem zimní údržby pro jednotlivé oblasti, které mají ve správě. Týká se to spádových obcí Bystřice, Stará
Lhota, Hodousice, Blata, Zelená Lhota a Nýrsko. Úklid je stanoven dle pořadí důležitosti do 3 pásem s výjezdem
nejpozději do 30 min.
Rozdělení místních komunikací dle důležitosti
I. pořadí - sjízdnost do 4 hodin
II. pořadí - sjízdnost do 12 hodin
III. pořadí - sjízdnost po ošetření I. a II. pořadí nejpozději do 48 hodin.
Základní povinnosti správce místních komunikací,
- zajistit včasnou přípravu na provádění prací spojených se zimní údržbou,
-v průběhu zimního období zmírňovat a odstraňovat závady ve sjízdnosti a schůdnosti s přihlédnutím
k ekonomickým možnostem vlastníka místních komunikací,
- řídit a kontrolovat průběh zajišťování zimní údržby komunikací,
- úzce spolupracovat při zajišťování zimní údržby s orgány obce, s policií popř. jinými orgány,
- kontrolovat provádění všech prací spojených se zimní údržbou.
Základní povinnosti uživatelů místních komunikací,
- přizpůsobit chůzi a jízdu stavu komunikací, který je v zimním období obvyklý,
- při chůzi po chodnících a komunikacích, kde se podle plánu zmírňují závady ve schůdnosti, dbát zvýšené opatrnosti
a věnovat pozornost stavu komunikace, chodníků, stezek (např. zamrzlé kaluže, náledí atp.),
- při chůzi po chodníku používat té části chodníku, která je posypána posypovým materiálem,
- při přecházení komunikací používat udržovaných přechodů pro chodce, na nichž jsou zmírňovány závady ve
schůdnosti.
Holý Zdeněk, ředitel TSM Nýrsko

Redakce Nýrských novin přeje všem čtenářům příjemné
prožití vánočních svátků a mnoho štěstí, zdraví a
úspěchů v následujícím roce

2009

ŠKOLA HROU - neobvyklý pátek 21.11.2008
v ZŠ Nýrsko, Školní ulice
Součástí celoročního projektu „Škola – základ života“, který
souvisí s 80. výročím otevření naší školy, se stal projektový den
21.11.2008, kdy klasické vyučování nahradily pro děti jistě
líbivější a zajímavější formy výuky, při kterých se změnily
klasické podoby tříd, více se soutěžilo, zpívalo, luštilo a šifrovalo,
pracovalo v týmech, dokonce občas také leželo na zemi. Objevily
se velmi originální nápady, za kterými byla vidět náročná příprava
vyučujících: v některých třídách se „přenesly“ do školního
prostředí v minulých stoletích, v I.A vyučovali chvíli žáci
8. ročníku, velmi originální byla při výuce anglického jazyka
scénka z Hollywoodu, kdy do VI.A zavítala i Paris Hilton. Takhle
nějak vypadaly první vyučovací hodiny pátečního dopoledne, po
kterých následovala tvůrčí část projektového dne.
Tato část vyučovacího dne byla zaměřena na kreativitu, trpělivost
a spolupráci jednotlivých tříd, případně skupin. Její příprava trvala
už od začátku školního roku, kdy jsme využili toho, že žáci školy
již několik let sbírají a odevzdávají k dalšímu zpracování plastové
uzávěry; ty jsme tentokrát využili k výtvarným účelům. Každá
třída se prezentovala svým velkoplošným mozaikovým obrazem
nebo prostorovým výtvarným dílem, které si děti samy navrhly.
V některých početnějších třídách vzniklo i několik výtvorů,
protože pracovalo několik týmů. Závěrečná výstava byla úžasná,
nápaditá, velkolepá, neopakovatelná, jedinečná, dokonalá …
Všechny výtvory můžete shlédnout na web stránkách naší školy.
Mgr. Alena Linhartová

POZVÁNKA:
Srdečně zveme všechny rodiče, přátele naší školy i nýrskou veřejnost, abyste si mezi námi
za dětského zpěvu zpestřili předvánoční čas. 18.12.2008 spolupořádáme v tělocvičně školy
od 17.00 hodin pěveckou soutěž SOLASIDO, která je obdobou známé soutěže SuperStar.
Za profesionálního hudebního doprovodu, který zajišťuje pořádající agentura, budou žáci
soutěžit ve zpěvu známých písní a za podpory svých třídních kolektivů i příbuzenstva se
pokusí o vítězství.

Co se děje v Domě dětí a mládeže ?
Pokud jste příznivcem Domu dětí a mládeže v Nýrsku, tak už víte o příležitostných akcích, které u nás můžete
navštívit v prosinci. A pokud ne, tak vězte že :
6. 12. 2008 – začíná kurz pečení a zdobení vánočních perníků
30. 12. 2008 – Silvestrovské mecheche – 14. 00 v tělocvičně Kulturního domu
A co právě probíhá nebo proběhlo? Mikuláš s čerty a anděly už prověřil děti na Mikulášské merendě, malí kuchtíci a
pekaři připravují vánoční pečivo v kurzu pečení a zdobení, účastníci Čekárny pracují na výrobě novoročních přání a
výzdoby domu dětí. Děti z kroužku Pon pon vystoupily na módní přehlídce v Dešenicích. Hráči deskových her
navštívili Festival deskových her v Nepomuku. Tento kroužek je velmi oblíbený a jeho příznivci byli pozváni na
festival dětské knihy jako prezentéři deskových her.
Členové kroužku plastikových modelářů se zúčastnili 22. 11.
2008 s velkým úspěchem dětské soutěže plastikových
modelářů v Klatovech. V soutěži byli nejúspěšnější Michal
Trefanec, Josef Kubečka, Jakub Ivanič, Dana Hermanová a
další.
Nejlepším soutěžícím byl vyhodnocen Michal Trefanec!
Jednoznačně se svojí prací porazil soupeře v kategorii
dioramata a zvítězil i v celkovém hodnocení. Děkujeme
zájmovému kroužku a zejména jeho vedoucímu panu
Miroslavu Miškovičovi za vzornou reprezentaci našeho
zařízení.
Pokračování na následující straně

DDM Nýrsko se poprvé ve své historii stal vyhlašovatelem základního kola postupové soutěže „ Dívka roku „.
Přihlášená děvčata během třech měsíců navštěvují přípravný kurz. Cílem je, aby byla na soutěž velmi dobře
připravená. V příštím čísle NN budeme čtenáře podrobně informovat o kritériích soutěže.
Na závěr přejeme Vám všem klidný čas adventu, příjemné svátky a šťasné vykročení do dalšího roku.
Kolektiv pracovníků DDM Nýrsko.

Mladší přípravka válí
Po úspěšné minulé sezóně (účast na mistrovství republiky) odstartovala letošní fotbalovou sezónu mladší
přípravka velice úspěšně. Malí fotbalisté (ročník 2000 a mladší) nenašli během podzimních zápasů přemožitele
mezi jednotlivými účastníky okresního přeboru a ani jednou neinkasovali. Vedou okresní přebor s plným počtem
bodů a skórem 65 : 0. Výsledky:
N – Klatovy „B“
20 : 0
Klatovy „A“ – N
0: 8
N – Sušice
8: 0
Horažďovice – N
0: 1
Mochtín – N
0 : 16
N – Luby
12 : 0
Nejlepšími střelci jsou Sebastien Böhm s 18
góly, dále Jakub Pavlík se 14 a Martin Bastl
s 12 vstřelenými brankami.
Po ukončení soutěže sehrála přípravka ještě
přátelský zápas s kvalitním týmem SENCO
Doubravka na jejich hřišti a vyhrála 3 : 0 branky: Böhm Sebastien 2x, Pavlík Jakub.
Od listopadu trénuje přípravka pravidelně ve
sportovní hale.
Horní řada zleva: Jiří Novák - vedoucí mužstva,
Martin Šmíd, Sebastien Böhm, Jakub Pavlík,
Ivan Pavlík - trenér, Kristián Pukač, Michal Vlček - trenér, Martin Bastl, Zbyněk Mašek
Dolní řada zleva: Jakub Sirotka, Benjamin Vacek - budoucí fotbalista, Adam Vacek, Michael Brož, František Hoidn, Radek
Sýkora, Marek Netrval, Patrik Šibík, Jaroslav Rašek.
Na snímku chybí: Pavel Vacek - trenér, Adam Brettschneider, Petr Ludvík, Ondřej Sloup, Šimon Švára a Štěpán Švec.

Mladší přípravka zve všechny malé zájemce o fotbal (ročník 2001 – 2003) na své tréninky.
Trénujeme každé pondělí v 16.00 hod. ve sportovní hale.
A je to tu zase. Máme za sebou první advent. V tuto dobu dávají děvčata do vázy větvičky třešní – barborky, aby
zjistila, jestli se do roka vdají. Hned příští večer ale chodí čerti a mikuláš s andělem. Nosí malým dětem dárečky a
odnáší do pekla ty neposlušné. Leda, že by se osvobodily nějakou pěknou písničkou nebo básničkou. Snad to všem
dopadne dobře. Pak to již v našich
domácnostech začne vonět. Maminky napečou
spoustu druhů výborného cukroví, až se nám
budou sbíhat sliny. A už je tu den D, na který se
těší všechny děti a jistě i dospělí. Nejpve se
postit, potom si pochutnat na večeři v kruhu celé
rodiny a po zazvonění zvonečku se ti nejmenší
rozběhnou nedočkavě k rozsvícenému stromku a
v jejich rozzářených očích vidíme radost,
překvapení, štěstí. Nastal čas pohody a klidu,
věřící
odcházejí
na
půlnoční
mši.
V následujících dnech se scházejí příbuzní,
známí, kamarádi, aby navštívili ty, na které
neměli po celý rok tolik času. Ale již přichází
poslední den roku a s ním i bujaré veselí. Tak to
nepřežeňte a vykročte tou správnou nohou, aby
se Vám všem v roce 2009 dařilo a byli jste
zdrávi.

Zachráněný čas
Přiblížit odkaz pana Hynka Pulánka dalším generacím města Nýrska
a okolí není snadné pro jeho rozsáhlost a přesto to lze učinit velmi
prostě, stejně jako pan Pulánek žil. Trpělivá, všechny detaily
postihující práce, která podporována každodenní pílí vytvořila dílo,
jež bude obdivovat a čerpat z něj ještě mnohý návštěvník, ale i zde
žijící občan.
Výstava, kterou od 29. 11. nabízí OS Muzeum Královského hvozdu
v Nýrsku, fotografické snímky z padesátých let je prvou sondou do
tohoto bohatství. Snímky, zdařilé jak po technické, tak po umělecké
stránce navíc někdy zachytily i to, co lidská zloba či nerozvážnost
vzápětí zničila.
Vypráví se milá historka. Kdosi z Nýrska se při cestě na výlet
zastavil v jakémsi zapadlém kostelíku a v šeravém prostoru uviděl
pana Pulánka nad fotoaparátem na stativu, na němž byla nastavena snad půlhodinová expozice ... Jeho touze
zachytit a uchovat každý pozoruhodný detail vděčíme za veliký archiv snímků, často jediných dokladů, mobiliáře
nejrůznějších církevních objektů, ale i prostých Božích muk či romantických pohledů, které jsou již minulostí. A
památný dopravní prostředek na všechna tato místa? Motocykl Pionýr.
Hynek Pulánek se narodil ve Vídni v r. 1923. Tam také, i přes zdravotní potíže způsobené chudobou po 1. sv.
válce, vystudoval česko – slovenskými rodiči upřednostňovanou českou střední školu. Po válce jej to však táhlo do
Čech. Z Vídně do Prahy? Přirozeně. Jenže se to nezdařilo, a tak padla volba na osidlované pohraničí. Nastoupil do
nýrského Kartofodu a do podkrovního bytu, na dnešním nábřeží Kpt. Kufnera, si mohl vzít i své rodiče. Brzy přešel
do rozvíjejícího se podniku Okula Nýrsko a vedle své práce účetního se vypracoval na absolutního znalce historie
této továrny. Jeho dílem je též kronika továrny, uložená ve Státním archivu. S přibývajícím věkem se již nedalo
odolávat zdravotnímu omezení při běžném režimu plného pracovního zapojení, a tak v r. 1972 odchází do
invalidního důchodu. Dalších třicet let jeho života však nebylo o stýskání. Vznikly dokonalé genealogické práce
majitelů hradu Pajreku a zámků v Bystřici a Dešenicích. Své badatelské výsledky si nenechával pro sebe. Množství
článků v tisku a odborných sbornících je toho dokladem. A když už se velmi schylovalo k zahájení muzejní
činnosti v Nýrsku, jeho nadšení bylo tak nakažlivé! A protože celý jeho život byl o slovech i skutcích, může se
naše sdružení pyšnit i odkazem jeho veškeré badatelské práce. Vždyť vlastně jeho přítomnost v Nýrsku neskončila!
Karel Velkoborský, ředitel OS Muzeum Královského hvozdu v Nýrsku
Předkládáme Vám další vyznání našeho
vzdáleného čtenáře pana Karla Papeže z Ostravy
Nýrsko ty moje lásko
oděná v nevěstin šat
kdy pára od pusy táhne se
a zima štípe v líc
po nábřeží Úhlavy
prošel bych se rád
co víc bych mohl chtít...
já chtěl bych kráčet věčně
tam mezi vámi
v tom ráji lesů luk a strání
nesu si na vás vzpomínku
čistou jak na svou maminku
a za to vřelý dík...

Prodám řadovou garáž v Nýrsku o rozloze 19 m2, elektřina vlastní, cena dohodou.
Kontakt na tel.: 605353535

Městská knihovna Nýrsko
telefon: +420 376 571468
e-mail: knihovna@mestonyrsko.cz
e-mail: rjirikova@mestonyrsko.cz
www.knihovnanyrsko.cz www.sumavanet.cz/icnyrsko
Městská knihovna Nýrsko pořádá
V sále městské knihovny
29. 11. - 16. 12. - Přehlídka výtvarných technik, výstava prací žáků ZŠ Nýrsko, Školní ul .
Výstava bude přístupná od Po – Pá 9.00 -12.00 13.00 -16.00, St - zavřeno
4., 11., 18., 12. od 16.30 - Adventní čtení pro děti
11. 12. od 19.00 - Česká mše vánoční (Hej, mistře), Jakub Jan Ryba - Železnorudský smíšený sbor o.s.
Vánoční zvonek - přineste do knihovny vlastnoručně vyrobený nebo ozdobený zvonek a pomozte nám ustrojit náš
vánoční stromeček. Zdobit začínáme 27.11.2008
V sále kulturního domu
4.12. od 19.00 – SPLNĚNÁ PŘÁNÍ JITKY ZELENKOVÉ : Vánoční koncert, kde zazní nejhezčí vánoční
koledy a nejznámější písně z jejího repertoáru. V rámci koncertu vystoupí s krátkým pásmem i místní dětský sbor
pod vedením Lenky Kolářové a společně si s paní Zelenkovou zazpívají.
Předprodej vstupenek v Informačním centru města Nýrska

Ostatní akce v Kulturním domě Nýrsko
6. 12. od 20.00 – Podzimní taneční kurz 2008 - Závěrečný věneček
25. 12. od 20.00 – Vánoční ples

Informační centrum města Nýrska
telefon: 376 571 616 , e-mail: ic@mestonyrsko.cz
Po – Pá 10,00 – 12,00 13,00 – 15,00
poskytuje a nabízí: informace týkající se turistiky, cykloturistiky, ubytování, kulturních pořadů, autobusových i
vlakových spojů, programy kina ve Kdyni i Klatovech atd. Nabízíme prodej různých turistických map, průvodců,
pohlednic, letecké snímky Nýrska. V případě zájmu umístíme na webové stránky města sportovní, kulturní akce
pořádané místními zájmovými organizacemi a poskytneme jejich zveřejnění v Informačních centrech (v Železné
Rudě, Horažďovicích , Klatovech ....)
Kdo má zájem, může si u nás vystavit propagační materiál - zdarma. Uvítali bychom zejména nabídky z oblasti
ubytování a stravování.

Nabídka:
nově v prodeji
Klatovsko - turistický průvodce s volnými vstupenkami cena: 149,- Kč ( vstupenky lze uplatnit do konce r. 2009 )
Šumava bez hranice - v českém (199,- Kč) i německém (349,- Kč) jazyce
knihy:
Bavor v rohu aneb kronika hradu Pajrek
Šumava - Rozkvetlá (očima fotografa Jana Kavaleho ) ,
Nýrsko ve století proměn (vydalo: Občanské sdružení Vlastivědné muzeum v Nýrsku)
Nýrsko toulky minulostí města – Martin Kříž
Velký atlas rybářských revírů ČR
V prodeji dřevěná turistická známka města Nýrska No. 886, štítek na hůl s motivem hradu Pajrek, suvenýr
z Nýrska v podobě keramické píšťalky.
Nýrské noviny – nezávislý měsíčník
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Dost bylo Vánoc !?
Vánoce všude! V televizi, na ulicích, na limonádách. Člověk se málem bojí otevřít sardinky… Hlasatelé v televizi se
tváří „svátečně“, z mnohých stran zaznívá, že normální je prožívat „vánoční idylu“. Sentiment teče proudem. Ale
honba za „idylou Vánoc“ přináší i své hořké plody. Nervy se napínají. Stres, uštvanost a nervozita dostávají navrch.
„Rodinné svátky“ jitří bolest lidí z rozpadlých rodin, lidí opuštěných, lidí nezakotvených. Na vlně Vánoc se vozí
obchodníci, politici, zloději… Podoba dnešních Vánoc se tak stává karikaturou Vánoc původních. Zkuste letošní
Vánoce prožít trochu jinak.
ČÍM VÍCE DÁRKŮ, TÍM VÍCE RADOSTI?

Říká se, že Vánoce jsou svátky dětské radosti. Dětem přirozeně dělají dárky radost. Někdy ale podlehneme představě,
že platí jakási přímá úměra: čím více dárků a čím více zatíží náš rozpočet, tím více radosti. Věřte mi, není tomu tak!
DÁREK JE TOTIŽ PŘEDEVŠÍM OSOBNÍ POSELSTVÍ

Dárek není jen ona věc, která se dává a která má hodnotu vyjádřitelnou v penězích. Je to především osobní poselství,
které říká “mám tě rád“. A něco takového se vlastně ani penězi vyjádřit nedá. V dárku - pokud je myšlen upřímně a
vskutku jako dárek - dáváme totiž sami sebe. A to je velká, slavná věc, kterou bychom měli o Vánocích zažít.
POKOJ A RADOST JE CENNĚJŠÍ NEŽ UMYTÁ PODLAHA A HUSA V TROUBĚ

A když se o Vánocích jeden druhému dáváme - měli bychom se dávat pěkně, mile, abych tak řekl v pěkném balení, tj.
v pohodě a dobré náladě. Neměli bychom se tedy tím předvánočním shonem, uklízením, vařením a pečením dát
zaskočit a utahat. Vždyť ono na tom zase tak strašně moc nezáleží, jestli se zrovna něco nepovedlo podle našich
představ, jestli jsme něco nestihli. Říkávám, že Ježíš se narodil ve chlévě, a tak je mu jedno, jestli máte uklizeno, touží
po společenství s Vámi, stejně tak, jako lidé okolo Vás.
DÁREK NAD DÁRKY

Máte příležitost dát dětem, dárek nad dárky. Totiž jistotu, že máme rádi nejen je, ale že se máme navzájem rádi i my
dospělí kolem dokola. Takovýto dárek jistoty lásky v rodinném společenství se nikdy neztratí, nezkazí, nezestárne,
nezapomene. Na něj budou do konce života vzpomínat.
NESTYDĚT SE ZA PROJEV LÁSKY

Říká se také, že o Vánocích se otvírají lidská srdce. Ano, je tomu tak - co to však znamená? Je to doba, kdy si dospělí
vzájemně projevují více lásky, kdy ji více dávají najevo a nestydí se za ni. Je to také velká příležitost k odpuštění a k
usmíření všude tam, kde došlo k nedorozumění a k hořkostem. Nepropásněte ji.
DOPORUČENÍ PRO RODIČE

Děti toho velice mnoho dostanou. Naskýtá se příležitost, aby také mohly sami více dávat. Aby samy mohly zakoušet
radost a uspokojení z toho, že mohou někoho obdarovat a způsobit radost. Prostě udělat něco dobrého z vděčnosti za
to, co sami z lásky a bez zásluhy přijali. Je to příležitost učit děti překonávat sobectví.
A NA CO O VÁNOCÍCH NEZAPOMENOUT?

Ani při všech těch vánočních starostech a radostech, při světle vánočních svíček a dětských očí, bychom neměli na
něco zapomínat: o Vánocích slaví křesťané po celém světě narození Ježíše Krista. Tehdy před dvěma tisíci léty
vstoupilo do lidských dějin něco zcela zvláštního, vzácného, jedinečného - jako výzva nejen celému lidstvu ale
především Tobě.
Odvahu prožít letošní Vánoce trochu jinak přeje
Petr Vaňkát , pastor Křesťanského společenství Nýrsko

ZAPOMENUTÉ KULTOVNÍ MÍSTO
Šumava byla uzavřena do sebe, stejně jako já. Kráčela jsem po kamenitém náspu ostrohu, pravděpodobně
umělé mohyly, majíc za zády kapli, lidově zvanou Medvědí, zasvěcenou Svatému Bernardovi. A ačkoliv se blížil
Lugnasad, svátek slunečního boha, tenhle lesní kout, sevřený jako pěst, s podivně vyhlížejícími stromy, působil
nepochopitelně chladně. Na dosah komplexu obrovitých menhirů, mi najednou prolétlo hlavou, že jsem právě
vstoupila do světa neznámých sil těchto kamenů a mrtvých.
cestou prapředků
K místu samotnému se dnes už neváže žádný významný mýtus
a ti, kteří jej znali, si ho již dávno vzali s sebou do říše
zapomnění. Plechová cedule přilehlé kaple sice hlásá příběh o
člověku, který zde přemohl medvěda, ale nestvrzuje, že by dal
onu kapli postavit na výraz díků právě on, a jedním dechem se
ještě stručně dodává, že jde o místo s geologickou zvláštností.
S touto krátkou poznámkou jako přívrženec geomancie mohu
jen souhlasit. Napověděl mi to již vzhled některých stromů,
vyrostlých pravděpodobně na zemských energetických uzlech.
Ovšem, pokud mám opravdu pochopit vyšší spirituální
význam tohoto zapomenutého kamenného sakrálního díla,
vím, že budu muset poodhrnout mlhavý závoj dávných dob a
vzít v úvahu i širší souvislosti.
Pokračování na následující straně vloženého listu.

moc světců
Snad nikoho nepřekvapím sdělením, že v likvidaci, překrývání či pohlcování pohanských míst se kdysi neblaze
vyznamenávala církev. (Mimochodem, podobného osudu jí pak neušetřil zákon karmy, za dob komunismu.) Pohanská
kultovní místa horlivá církev buď chytře překrývala svatými patrony, a to takovými, kteří svojí působností, ovládali
význam daného místa, nebo, pokud se jednalo o lokality velmi pozitivní, zabírala je čistě jen pro sebe, aby jí posloužily,
co by aktivní vstupy, obzvláště vhodné pro esoterní učení, a kde dala projevit obrovská moc. Kapličky na počest
Svatého Bernarda rostly jako houby po dešti především v nebezpečných horských průsmycích. Nevím však, proč nikde
na zdech této strážné kapličky není vymalován typický kryptogram JHS, vytvořený a užívaný tímto světcem? Možná ti,
kteří později přestavovali původní kulatý půdorys kaple do čtvercového, toto logo již nepovažovali za aktuální. Ale
zanechali nám vzkaz jiný v zakódovaném letopočtu. Jenže mnohem důležitější v této chvíli bude uvědomit si, že Svatý
Bernard je především pomocníkem proti posedlosti v hodině smrti, odvážlivec, který vrážel ďáblovi do hrdla hůl!
trůny pohanů
Mohla bych se skoro vsadit, že určitě i na tomto místě mýtila církev dílo ďáblovo a jemu vše podléhající! Postávám, pár
desítek metrů od kaple, a rozhlížím se po té spoustě roztroušených menhirů. Zavrhuji variantu, že může jít o keltské
sídliště, neboť úplně chybí obranné valy. Navíc, na náspi podlouhlého tvaru, se dají zřetelně odlišit dvě kultovní
seskupení kamenů. V domněnce, že se jedná o mohylu se dvěma obětišti, mne pak utvrzují dva vybrané kameny,
ocejchované s největší pravděpodobností církví. Dnes už nesou sice jen pouhé stopy otisků po odcizených pečetících
výjevech, ale i tak si dovedu představit, jaké votivní motivy asi obsahovaly. První vytlačený tvar, po vyloupnuté
destičce, připomínající malé románské okénko, je vtisknut na povaleném hlavním kameni menšího obětiště; tento
nejspíše definoval ženskou energii, kterou církevní autorita beze sporu jistě zakryla samotnou Panenkou Marií.
..a spousty kamenů
Druhý otisk po zmizelé desce, v podobě úzkého gotického okna,
se nalézá na zadní stěně nejvyšší stély, ve druhém obětišti.Tento
vztyčený, falusovitý centrální kámen, těsně zaklíněný mezi
horizontálními kamennými obry, bez pochyby znázorňuje prvek
mužský. Dá se proto předpokládat, že církev tento silový egregor
s určitostí zapikolovala motivem Ježíše Krista. U tohoto většího
obětiště si nemohu nevšimnout ještě o něco menších, vztyčených
kamenů, přitesaných do podoby vlčích zubů, ale ztrácejících se
ve změti stolovitých valounů různých velikostí a rozličných
energií. Další typy kamenů bych přiřadila ke kamenům
doprovodným, ale v této enklávě už jen stěží rozeznám, které by
mohly být svržené či vyvrácené, na kterých se podepsal i zub
času a které se ještě nacházejí na místech původních. Rozladěný
kamenný prasymbol už jen z tohoto důvodu může vykazovat magnetické anomálie. A přičtu-li zbytkovou
energii mohyly, soudíc podle velikosti pahorku, pravděpodobně s vícero jejími záhrobními obyvateli, nedivím se, že
kdysi rituálně očišťované a udržované místo je dnes schopné vyvolávat u některých jedinců neblahé mentální vjemy;
což by mohlo býti důvodem, proč upadalo pomalu v zapomnění.
vzkaz z před Věku ryb
Co se týče mé osoby, vím, že se na toto místo vrátím o svátku Samainu, (na Dušičky), kdy se paralelní světy k sobě
přibližují, jejich brány otevírají; proto, abych navnímala již zapomenuté skutečnosti. Posvátné místo je totiž celistvý
organismus, jenž nese svůj smysl sám v sobě, a bylo pošetilé, mu ho brát. Chtěla bych i část z toho napravit. Vždyť
tento úžasný komplex spojoval a spojuje, moudrost astronomie, filozofie našich předků, mystéria života i smrti, sílu
imaginace a divinace. Vybavuje se mi živá vzpomínka na mou nedávnou návštěvu Carnacu. Pochopila jsem tehdy, že
megalitické stavby žijí ve skutečném souladu s krajinou, že posilují určitý rys Matky Země, že v dobrém slova smyslu
vytváří důležitý vztah mezi Duchem a hmotou.
védsko-slovanské náboženství
Pomyslně se rozhlížím, jak je tomu v tomto krásném šumavském koutě? Vzdušnou čarou kousek ode mne stráží další
pahorek Svatá Kateřina, také jedna z bojovnic proti uctívání model; sympatičtěji se jeví Sv. Linhart, kterého z
pantheonu svatých ani neznám, ale vím, že celá staletí shovívavě přihlíží, jak se na jeho kopci odvíjí rity žehnání koní,
spojené s pohanským zaoráváním Brahmova vesmírného vejce. A protilehlá kaplička Svaté Trojice, pro niž si církev
vypůjčila jméno od velebeného Triglava a kde z paty základů trčí obrovské skalní útvary? Zrovna tento svatostánek nad
mým rodným Nýrskem, se dívá do dálek z půlkulatého pahorku, podobnému pupíku na břiše Matky Země. Vždyť
z tohoto místa se také paprskovitě rozbíhají další ley linie, jak do vnitrozemí, tak ke dvěma hraničním vrcholům
Ostrého, odnepaměti nazývanými Prsa Matky Boží. Usmívám se. Protože přede mnou leží oslavné tělo Matky Země a s
ní tu na dalších vrcholech dlí i boženstva Luzný, Roklan, Prenet, Javorník, dokonce samotný Svaroh (Svarog), praotec
všech Bohů, nejvyšší bůh božího řádu, ten, který po všechny časy otáčí Vesmírným kolem; ten jenž s Perunem je
zároveň i Svantovítem. Modř od něj pochází, říkávali prapředci. A za každým z nic stojí určitá kosmická síla! Ano,
největší kredit má ten, kdo je milován, a jehož jméno neupadlo v zapomnění. Miluji tenhle kraj… a chci si vzpomenout!
napsala Soňa Křečanová, foto Gustav Böhm, Václav Hovorka

