ČERVENEC –
SRPEN 2 0 1 0
nezávislý měsíčník
č. 7, ročník XXXVII
cena 6 Kč

Vítání občánků 27. 5. 2010

Andrea Coupé

Karel Kohout

Ela Strolená

Nikol Grollová

Adéla Malá

Radek Zářecký

Martin Jindra

Eliška Straková

Jana Žáková

Dětský den v Zelené Lhotě
Dne 6.6.2010 proběhl dětský den, který pořádalo místní
SDH s dotací od MěÚ Nýrsko. Zároveň bychom chtěli
poděkovat sponzorům, kteří věnovali hodnotné ceny:
SVOP, Papírnictví Moller, Orvest, ZKD Sušice, paní
Úlovcová-prodejna, Family Frost.
Účastnilo se na 30 dětí jak místních, tak i z okolí. Děti
z Nýrska nebyly výjimkou. Soutěžilo se v mnoha
disciplínách např. skákání v pytlích, běh v holinkách
a dalších hrách. Průběh dne zpestřili místní hasiči
ukázkou požárního útoku. Děti si zkusily za dozoru
i stříkat proudnicí. Počasí se po několika propršených dnech udobřilo a děti si užily sluníčka při
soutěžních hrách a opékání špekáčků. Dětem se to moc líbilo.
Za SDH jednatelka Jiřina Kopačková

Další číslo Nýrských novin
Oznamujeme všem čtenářům, že další číslo Nýrských novin vyjde až první týden v září. Všem
čtenářům přejeme hezké léto a příjemnou dovolenou.
redakce NN

Teploslužby Nýrsko informují odběratele.
Městská výtopna Nýrsko informuje své odběratele, že po provedených technologických úpravách zdroje tepla je
možné od 1. července 2010 vyhovět vlastníkům domů i v nadstandartní dodávce teplé užitkové vody, např.
24 hodin denně.
Nyní je její dodávka minimálně od 05.30 do 24.00 hodin při nastavené průměrné teplotě 55 st. Celsia, pokud si
odběratelé nedohodli dříve změnu jinak. Jiná nastavení lze provést i nyní.
Informace: tel.: 376571446, 776896198, mail: vladimir.hostek@seznam.cz.
Případné požadavky za celý dům doručte, prosím, písemně na adresu: Teploslužby,spol. s r.o.,ul.Práce 104,
340 22 Nýrsko.
Vladimír Hostek, jednatel
Poděkování patří žákům 9. ročníku ZŠ a MŠ v Komenského
ulici pod vedením paní učitelky Jany Hoškové, kteří zpestřili
autobusové nádraží v Nýrsku. Doufáme, že se tato výzdoba
nestane v nejbližší době trnem v oku všem vandalům.
Mgr. L. Janoušek, tajemník MěÚ

V Bystřici si užívaly děti,
nyní je řada na dospělých
Tradiční Den dětí v Bystřickém parku proběhl poslední
květnovou neděli. Ačkoliv jsme se snažili vytvořit dětem co
možná nejhezčí oslavu jejich svátku, narušovalo naše snahy deštivé počasí letošního jara. Přestože dopolední
přípravy vrcholily za nepříjemného deště, počasí se nad dětmi smilovalo.
Již brzy po obědě jsme přivítali první dětské návštěvníky. Děti plnily celou řadu hravých úkolů: Hod na
Šotka, Chytání lízátek poslepu, Skákání v pytli, Opičí dráha, Hasičský kuželník a další, za jejichž splnění dostali
malí soutěžící dort, nanuk a plyšovou hračku. Především větší kluky jistě zaujala možnost vyzkoušet si řízení
čtyřkolky nebo střelbu z paintballové pušky na terč i na živý cíl. Naopak pro menší byl postaven nafukovací
skákací hrad. Ani DJ F. Šlechta, starající se o hudební doprovod, nelenil a připravil pro malé talenty pěveckou
soutěž o ceny. Nemohlo samozřejmě chybět občerstvení – pití a klobásy za lidové ceny. Více než stovku
nadšených dětských závodníků v doprovodu rodičů a několik desítek klientů místního Ústavu sociální péče
bohužel opět rozehnala odpolední bouřka. Přesto věříme, že si děti i rodiče odpoledne dosyta užili!
Za přípravu a zajištění dětského dne patří velký dík KDU-ČSL, Lesním stavbám Nýrsko s.r.o., členům
a kamarádům SDH Bystřice.
Členové sboru se věnují činnostem související s požární ochranou. Téměř samostatně udržují svěřenou
hasičskou techniku a spravují park. V květnu realizovali rozsáhlou zkrášlovací akci v hasičské zbrojnici s cílem
co nejdůstojněji připravit klubovnu, která slouží mimo jiné i coby volební místnost, na nadcházející volby. Velké
úsilí věnují přípravě mladých hasičů, kteří pravidelně sbírají vavříny a dorosteneckému družstvu, loňskému
účastníku mistrovství republiky. V létě objedou členové dvou soutěžních družstev mužů více než 30 soutěží
a posbírají mnoho úspěchů. Mimoto stíhají pořádat další kulturně společenské akce pro širokou veřejnost, jako
např. stavění májky nebo lednový lampiónový průvod s noční sáňkovačkou.
Nyní se již vše plně soustředí na přípravu nadcházející zábavové sezóny – Bystřického léta, která začala
19.6. Ukradenými Vjecmy. Postupně se kromě stálic MASHe a Sifonu představí Gulash a Veget, celé léto
uzavře na konci prázdnin Sonet. Více informací o akcích SDH Bystřice lze nalézt na internetové stránce:
www.sdhbystrice.xf.cz
Žádná z těchto činností by nebyla realizovatelná bez ochoty členů sboru, podpory našich sponzorů LS s.r.o.,
KDU-ČSL a vynikající spolupráce s Městským úřadem Nýrsko.

Bystřičtí hasiči v prvním pololetí na výbornou
Rok 2010 začal pro bystřické hasiče „teambuildingem“ -opékáním buřtů u zříceniny Pajrek- už na Nový
rok. V zápětí začala i sezóna hasičských soutěží, jejíž start si bystřičtí nenechali ujít ani letos. Lednový
dolnohradišťský IceCup byl vskutku ledový, přesto kluci ukázali, že požární útok bravurně zvládnou i za těžkých
podmínek. Horší to bohužel bylo s technikou – zpáteční cestu nevydržel loni instalovaný motor skříňové Avie.
Místo zimní údržby techniky bylo zapotřebí kompletní rekonstrukce. Plně funkční zůstal v zimě jen VW
Transporter. Urychleně byla provedena oprava požární stříkačky PS-12 určené k zásahům, postupně byla
zprovozněna historická PS-8. Poté, co byl sehnán a zrekonstruován nový motor, byla zpojízdněna i Avia. Tyto
práce provedli v krátké době členové sboru samostatně, na což mohou být patřičně hrdi. V květnu se vrátila
z vleklé opravy i druhá PS-12, čímž se stav technických prostředků vrátil na úroveň loňského podzimu. Strojníci
a velitelé se zúčastnili příslušných školení, poté si osvěžili nezbytné znalosti i ostatní členové jednotky požární
ochrany.
Jaro začalo VI. Bystřickým srandamačem letos nově pořádaným o Velikonocích – neformální hasičskou
soutěží, které se zúčastnilo 10 družstev. Všem hasičům i divákům se netradiční soutěž moc líbila. Předtím byl
upraven povrch parku a nachystáno zázemí – pódium, kiosky s občerstvením a sociální zařízení.
Velkou pozornost věnují v Bystřici výchově mladých hasičů. Vedoucí mládeže učí formou her kluky a holky
základům požární ochrany a požárního sportu, mimoto rozvíjejí obratnost, fyzickou kondici a znalosti dětí.
V zimním období se mladí hasiči zúčastnili setkání v Horšovském Týně, kde vyhráli starší kategorii, v Sušici,
vyhráli pro změnu mladší a starší skončili třetí a v Nýrsku, kde se jim opět dařilo, získali putovní pohár pro
celkového vítěze. Celoroční hra mládeže Plamen skončila v květnu na Rabí: povedlo se obhájit titul Nejlepší
kronika, mladší předvedli nejrychlejší požární útok, Katka Hájková a Petr Grassl získali titul pro nejlepší
jednotlivce.
Ze starších kluků bylo loni vytvořeno dorostenecké družstvo, které se hned v první sezóně dokázalo
probojovat na mistrovství republiky v Třebíči. V dubnu vážili dorostenci cestu až do Libereckého kraje, aby se
zúčastnili výborně obsazené Jablonecké haly. O měsíc později bojovali se stopkami na dorostenecké soutěži
v Plzni, kde obsadil Jakub Kieweg 8. místo. Ani letos kluci neponechávají nic náhodě a pilně trénují na obhajobu
titulu mistrů Plzeňského kraje, pro což se snaží SDH Bystřice společně se sponzory a MěÚ Nýrsko vytvořit co
nejlepší podmínky. Mimo jiné byla objednána nová požární stříkačka určená především právě dorosteneckému
družstvu.
I letos vídáme na hasičských soutěžích dvě družstva mužů. „95+“, mezi kterými hubené nenajdete. A rychlé
„Áčko“, které se soustředí na Pošumavskou hasičskou ligu. Poté, co loni ustanovili hned 3 rekordy okresní ligy,
pomýšlejí letos na mety nejvyšší. Krom toho by chtěli potrápit konkurenci v Západočeské lize a nakouknout do
vod tamní širší špičky.
Obdivuhodná je nevadnoucí aktivita starších hasičů. Navštěvují okresní Klub zasloužilých hasičů, navíc se
stále s nadšením podílejí na chodu a zabezpečení pořádaných akcí! Přejeme jim hodně zdraví a elánu.
Bystřičtí hasiči pořádají mnoho kulturně-společenských akcí, čímž oživují dění v okolí. Velmi efektní byl
lednový lampiónový průvod ke kapli Nejsvětější Trojice s noční sáňkovačkou. Největší radost sice vždy udělá
Den dětí, během kterého si děti užijí spoustu her a soutěží, ale letos bohužel nepřálo počasí. Žádná z těchto
činností by nebyla realizovatelná bez ochoty členů sboru, podpory našich sponzorů Lesní stavby Nýrsko s.r.o.,
KDU-ČSL a vynikající spolupráce s Městským úřadem Nýrsko, kterým tímto děkujeme.

Technické služby města Nýrska nabízí sekání
travnatých ploch prostřednictvím příkopového ramene
za cenu 630,- Kč/ 1 motohodinu (cena bez DPH).
Telefonní kontakty TS města Nýrska
725881694 – ředitel TS
725322151 – mistr, bytový technik
376571291 – účtárna
Šafránek Stanislav, ředitel TS města Nýrska

Další skvělé sportovní úspěchy žáků ZŠ Nýrsko, Školní ulice
V měsících květnu a červnu proběhla okresní finále v atletických soutěžích. Šlo o tyto soutěže – atletický čtyřboj,
Pohár Českého rozhlasu žáků 6. – 9.ročníku a atletický trojboj žáků 1. – 5.ročníku. Atletického čtyřboje se
zúčastnilo družstvo starších chlapců ve složení Lukáš Kopp, Petr Grassl, Petr Holobradý, Filip Jakubec a Ivo
György. Po velmi pěkných výkonech všech členů družstva obsadili chlapci krásné třetí místo. Stejného umístění
dosáhli žáci 4. a 5.ročníku v atletickém trojboji. Toto družstvo startovalo ve složení Monika Malá, Jana
Burešová, Jan Čanecký/ třetí místo v soutěži jednotlivců/a Václav Kaas. Žáci 1. – 3.ročníku se umístili na pátém
místě.
Ještě výraznějších úspěchů dosáhli reprezentanti školy v okresním finále Poháru Českého rozhlasu. Tato soutěž
se konala na atletickém stadionu v Sušici. Soutěže se zúčastnila dvě družstva dívek a dvě družstva chlapců.
Zatímco dívky nedosáhly na medailové umístění, chlapci opět zabodovali. Po vynikajících výkonech všech členů
družstev obsadili mladší žáci druhé a starší žáci třetí místo. V mnoha případech si naši závodníci výrazně
vylepšili svoje osobní rekordy. Družstvo mladších žáků startovalo ve složení – Tomáš Votava, Tomáš Nagy,
Ondřej Penc, David Novotný, Erik Kucharik, Jan Vaňkát. Družstvo starších žáků startovalo ve složení – Lukáš
Kopp, Petr Grassl, Filip Jakubec, Ivo György, David Vild, Patrik Weber, Martin Matoušek a Michael Jílek. Všem
žákům patří poděkování za vzornou reprezentaci školy. Poděkování patří i Mgr. Martině Novákové a Mgr.
Andree Luptákové, které žáky připravily na tyto soutěže.
Mgr. Emil Mašek, ředitel školy

Jaká asi bude jejich další cesta ?
I když tomu počasí moc nenasvědčuje, prázdniny jsou tu za malou chvilku. Škola nám končí, a jako každý rok,
tak i letos někteří žáci opouští známé prostředí své školy a vydávají se do nového, neznámého, ale velmi lákavého
života dospělých, kteří jsou odpovědní sami za sebe. Už tady nebudou rodiče nebo učitelé, kteří je povedou za
ruku, teď už musí jen oni.
Přejeme jim hodně krásných chvil,
splněných
přání,
zdolaných
překážek, spokojenosti a málo
karambolů a smůly.
Horní řada zleva :
Petra Vopalecká, Tereza
Burešová, Aneta Jonášová, Adéla
Buňatová, Damir Hamamdžič,
Martina Skočná, Ludmila
Benediktová, Michaela
Hofmanová, Vendula Lokajová,
Mgr. Miloslava Nagyová,
Veronika Böhmová.
Dolní řada zleva :
Petr Týkal, Ivo György, Lukáš
Kopp, Tomáš Kačírek.

Horní řada zleva:
Lenka Jarolímová, Monika Andělová,
Simona Švůgerová, Lenka Černá,
Anna Sýkorová, Klára Vokáčová,
Mgr. Eva Denková
Dolní řada zleva:
Petr Křesťan, Zdeněk Zamazal,
Michal Ivanič , Martin Matoušek,
Patrik Weber, Jaroslav Šimsa,
Julius Kulina, Filip Jakubec,
Tomáš Kurc.

Vpředu zleva:
Eliška Neumayerová, Marta Dvořáková,
Klára Jandová, Michaela Hošková,
Lenka Bednářová, Věra Andělová
Uprostřed zleva:
Jan Nový, Tomáš Bureš,
David Larva, Šárka Čiháková,
p.uč. Helena Aschenbrennerová
Vzadu zleva:
Denis Beňa, Vojtěch Němec,
Jakub Šlehofer, Marek Boháč

Vpředu zleva:
Miroslav Suchan, Lucie Jílková,
Petra Tryznová, Zbyněk Migl,
Dominik Ivan, Patrik Bílý
Uprostřed zleva:
p.uč. Jana Sudová, p.uč. Helena
Aschenbrennerová, Jakub Kopřiva
Vzadu zleva:
Vlastimil Macháček, OndřejKřížek,
Tomáš Řehoř, Jakub Raiser

Škola očima dětí
V týdnu od 24. května probíhal na naší škole plánovaný projekt, který nám ukázal, jak si školu a vyučování
představují žáci a také jejich rodiče.
Celý týden jste mohli sledovat na webových stránkách školy všechny netradiční vyučovací hodiny. Jak probíhaly?
Anglický jazyk - School uniforms
Úkolem bylo vytvořit ve škole prostředí, ve kterém by se žáci cítili ještě lépe než nyní. To by je motivovalo k lepším
školním výsledkům. Mohly by to být třeba školní uniformy? Žáci se zamysleli nad významem školní uniformy,
zvážili všechna pro i proti a pokusili se navrhnout vlastní model.
- An ideal classroom for English, My thoughts about a Berger schoul
Žáci se seznámili se školami v anglicky mluvících zemích a srovnávali je s podmínkami v České republice. Uvažovali
společně nad změnami vyučovacích prostor a pomůcek.
Německý jazyk – Vyučování v německy mluvících zemích a výroba pomůcek
Zeměpis - Škola v různých částech světa aneb ne každý má přístup ke vzdělání
Pomocí prezentace a atlasu žáci vyvodili příčiny negramotnosti, pomocí grafů vyhodnotili některé oblasti, vymezili
pojem negramotnost a činnost humanitárních organizací. Ve skupinách zpracovali vybranou školu v určité zemi.
Dějepis - Škola našich předků
Hodiny byly zaměřené na školy od středověku až do 19. století. Žáci na závěr psali slohovou práci na téma „Jaký
bych byl já učitel/učitelka.“
Pokračování na následující straně

„Občas přemýšlím o tom, jaká bych byla učitelka. Byla bych spravedlivá? Hodná? Uměla bych vyřešit všechny
problémy svých žáků? Nevím. Ale naši učitelé a učitelky to vždy tak dělali. Poradili s problémy, vyřešili hádky. Hodně
nás toho naučili a byli na nás vždy hodní, i když občas křičeli….
….Povolání učitele bych přirovnala k pilotovi, protože učitel, stejně jako
pilot, musí dbát na bezpečí lidí nebo dětí a musí zachovat chladnou hlavu
ve všech situacích. A proto bych chtěla všem, co si vyberou povolání
učitele, popřát hodně štěstí a pevné nervy.“
Lenka Bednářová 9.tř.
Matematika - „Dnes učím já“
V hodinách matematiky žáci předváděli nové vyučovací metody, které
sami vymýšleli, vyráběli si vlastní učební pomůcky (pracovní listy, testy,
písemné práce, prezentace) s využitím ICT.
ŠKOLA ZA POSLEDNÍ TÝDEN
"Za poslední týden jsme zažili mnoho nového, ale když to mám shrnout, tak se mi nejvíce líbila matematika, kde jsme
vyučovali podle sebe.
V dějepisu jsme se zase seznámili s celým školstvím od středověku.
Zeměpis tvořila výuka o negramotnosti v Africe, Asii a jinde ve světě.
Český jazyk probíhal poněkud neobvykle - navrhovali jsme si 9.třídu. Mohli jsme si vymyslet vše, třeba knihovnu nebo
odpočívací kout.
Všude nám kladli otázky a my jsme museli odpovídat rychlostí blesku.Byl to vyčerpávající týden, ale zvládli jsme to.
Snad se nám podaří školu zlepšit."
Dan Duda 8.tř.
Chemie – Spojení teorie a praxe
Žáci se zúčastnili exkurzí – Okula Nýrsko a.s., čistička odpadních vod v Nýrsku, úpravna pitné vody v Milencích.
Přírodopis – Ekologie
V hodinách přírodopisu pracovali s materiály ekologických hnutí – Greenpeace, Duha, Tereza…
Zajímavý týden
"Například v matematice jsme dostali určitá témata a připravili jsme si hodinu, ve které jsme měli právě zadané téma
vyučovat. V dějepise jsme si povídali o školách našich předků. V zeměpise jsme srovnávali naše školy a školy
například ve Švédsku, na Srí Lance, v Honkongu a mnoho dalších. ohli jsme dávat návrhy, co bychom chtěli změnit.
TENTO ŠKOLNÍ TÝDEN SE MI MOC LÍBIL!!!"
Belfa 8.tř.
Výtvarná výchova – „Škola snů“
Žáci malovali školu a třídu snů, maskota, školní tričko, areál školy.
Tělesná výchova – Netradiční sportovní hry
V rámci tělesné výchovy proběhl školní olympijský trojboj v těchto disciplínách
– hod břemenem, běh pozpátku s překážkami, skok o tyči do dálky.
Hudební výchova – „Více hudby do škol“
Fyzika – Modernizace výuky fyziky
Úkolem bylo zpracovat rozpočet na nákup vybavení učebny a kabinetu do
celkové výše 1 000 000 Kč.
Český jazyk – J.Š. Baar, Hanýžka a Martínek - „Škola v Klenčí“ "Učebna smíchu a kouzel" Žáci popsali podle svých představ takovou učebnu.
Učebna smíchu a kouzel (Popis)
"Vcházíme do dveří ve tvaru úsměvu. Už na první pohled je vidět, že místnost
má tvar květiny.V každém lístku je jiná věc pro kouzlení nebo pro pobavení.
V prvních třech lístcích je vybavení pro kouzlení. V prvním kouzelnické
hůlky.V dalším kouzelnické knihy a časopisy.V posledním lístku kouzel najdeme
přísady a návody pro vyrábění lektvarů.
Ve druhé části místnosti uvidíme tři lístky smíchu. V prvním je obrovská kniha
vtipů. V dalším lístku se schovávají mim a komik, kteří nás mají rozesmát. V
posledním lístku sedí papoušek s čarodějnicí a ti se pořád hádají a utahují si
sami ze sebe. Na podlaze se nachází velký žlutý smějící se smajlík.
Tuhle místnost bychom si přáli na naší škole."
Zsigová, Michálková
Po celý týden p.uč. Jiřina Mašátová sbírala materiály od žáků i od jejich rodičů a
prarodičů s cílem uspořádat výstavu, která se snažila zmapovat vývoj školy.

1. stupeň
Ve všech vyučovacích předmětech se uskutečnil společný projekt pod názvem: "Škola dříve a škola v budoucnosti".
Žáci se seznámili s výukou, pomůckami, knihami i učebnicemi z dob svých rodičů. Četli úryvky o staré škole z knih
Dějiny v obrazech a Kronika mého života. Besedovali o představách, jak bude asi škola vypadat v budoucnosti. V
hodinách výtvarné výchovy své nápady namalovali a ve slohovém cvičení psali na téma: "Škola snů", Škola
budoucnosti".
O. Sloup připravil pro spolužáky tabulku indiánského znakového písma a ostatní se pokoušeli napsat indiánský
nápis. Paní učitelky předvedly žákům psaní ozdobného písma (perem s násadkou), kterým dodnes píší naše babičky.
Žáci potom vymýšleli a vykreslovali písmena svého monogramu.
Zajímavá byla také hodina tělesné výchovy, kdy si žáci vyzkoušeli cvičení bez obuvi - "hezky bosky", jako dřív.
I na prvním stupni se do celého projektu velmi aktivně zapojili také rodiče. Zapůjčili do školy své staré fotografie,
školní pomůcky, slabikáře, knihy i vysvědčení. Všem moc děkujeme.
V rámci projektu „Škola očima dětí“ jsme zadali žákům naší školy dotazník s názvem „Můj nápad mění školu“.
Protože víme, že dětská fantazie a sny nemají konce, dali jsme prostor všem dětem naší školy přijít s nápady, které
by vedly ke změně letitého rázu naší školy. Jejich přání jsme pečlivě posoudili a pokusíme se některé z nich
zrealizovat. Naše žáky trápí malý počet počítačů, nejraději by chodili do školy s notebooky. Chtěli by dostávat
poznámky v tištěné podobě, prý by měli více času na pochopení látky. Rádi by vylepšili školní občerstvení, které by
si představovali jako relaxační místnost. Velmi nás překvapilo, že nemalý počet žáků naší školy by si přál nosit
školní uniformy, protože tím by se odstranily rozdíly mezi dětmi z bohatších a chudších rodin. (ne každý si může
dovolit značkové oblečení). Mnozí si přejí vymalovat třídu podle vlastního vkusu. Nejvíce nás zaujala myšlenka
vybudovaní venkovní třídy, kde by se žáci učili přírodovědným předmětům. Lukáš Hošek ze 6. třídy chce případné
problémy a požadavky řešit ve školním parlamentu, který by se vytvořil z řad učitelů a nejlepších žáků školy. Děti
touží též po atletickém hřišti, chybí jim běžecké dráhy. Nemohou se tedy připravovat na atletické závody tak
kvalitně jako děti klatovských škol. Lucie Houdková ze 4. přišla s tím, že největší změnou by bylo: Naučit všechny
žáky po sobě uklízet! V rámci dotazníku jsme oslovili i rodiče. Měli uvést, kterou pomůcku nejčastěji používali
učitelé v době jejich školních let. Jednoznačně zvítězilo ukazovátko s pravítkem, které byly i nástrojem mírnějších
tělesných trestů. Rodiče se nebáli i napsat rákosku, která by podle mnohých z nich i dnes byla účelná. Na začátku
příštího školního roku vybereme podle našich finančních možností nápady, které také zrealizujeme.

Fotbalové překvapení
Obrovského úspěchu dosáhlo několik mladších žáků
z Nýrska. Jan Kanecký, Roman Idlbek, Václav Kaas, Josef
Kubečka a Václav Svoboda se jako zástupci Okresního
fotbalového svazu Klatovy zúčastnili ve dnech 11. a 12.
května v Sušici bojů o jedno ze čtyř volných míst
republikového finále Danone – pohár národů. Tohoto
turnaje, se účastní děti ve věku od 10 do 12 let ze 40 zemí
celého světa a patronem je Zinedine Zidane.
Družstvo, které vedli zkušení trenéři Ludvík Fremut,
Václav Marek a Josef Juraši, se postupně od loňského
podzimu probojovávalo až do sušického semifinále. Tady
se utkali s výběrem okresu Liberec, který porazili díky
zvýšenému úsilí v druhém poločase poměrem 2 : 0. Dalším soupeřem byli hráči OFS Strakonice. V tomto zápase
bylo naše mužstvo tím lepším na hřišti, výsledek 2 : 0 byl zasloužený. Proti OFS Karlovy Vary se nám tolik
nedařilo, udělali jsme několik chyb, které byly po zásluze potrestány, a utkání skončilo naší porážkou 2 : 4. Příštím
protivníkem bylo silné družstvo MFS Praha. Po krátké době se ale naši hráči osmělili a pustili se ze všech sil do
boje. Chvíli byla převaha na jedné straně, chvíli zase na druhé. Nakonec jsme se rozešli smírným výsledkem 1 : 1.
V posledním utkání se naši hráči postavili mužstvu z Kutné Hory, které do té doby na turnaji nedostalo jediný gól.
Je jenom dobře, že se nám povedlo tuto statistiku změnit. Vítězství 4 : 2 posunulo naše kluky na finálové boje do
Prahy.
Den „D“ pak nastal ve středu 26. května za účasti reprezentantů České republiky Romana Hutníka a Daniela Zítky.
Na hřišti SC Xaverov v Horních Počernicích se proti nám postavili hráči SK Slavie Praha, Baníku Ostrava a výběr
Brna města. A že je o co hrát – vítězné družstvo postupuje v říjnu na turnaj v Jihoafrické republice. První tým, se
kterým jsme poměřili své síly, byl Baník Ostrava. Vedli jsme už o 2 branky, pak ale soupeři dokázali srovnat.
Výsledkem 2 : 2 zápas skončil. V utkání se SK Slávia Praha jsme se dostali do vedení 1 : 0 z penalty. Hra byla
velmi vyrovnaná, drželi jsme s ligovým mužstvem krok, ale soupeři stačili do poločasu z penalty vyrovnat a na
začátku 2. poločasu z rohového kopu vstřelili vítěznou branku. S MFS Brno jsme hráli 0 : 0. Střídali se v útocích,
útoky se přelévaly z jedné strany hřiště na druhou, ale žádnému z obou soupeřů se nepodařilo vstřelit gól. Celkovým
vítězem se nakonec stala Slavie, naši získali bronz. Nejlepším střelcem se pak stal Jiří Motl ze Sušice.

Tak jste si také asi důkladně oddechli!
No, myslím, že máte seno pod střechou! Trochu do toho Vondrákovým pršelo, ale dalo se to zvládnout. Malér nebyl
žádný. K tomu nikdy není daleko. Minulý rok se sousedka z dolního konce pěkně řízla o kosu. Ona je taková od rány.
Víte co udělala? Čím to léčila? Zašla za smrčky a řízanec si pořádně počurala. A víte, že se jí to zahojilo dobře?
Vondrák postavil před chalupou boží muka. To vám je taková novota, že co chvíli si někdo zajde kus cesty, jen aby se
na ně podíval. Plechového Krista, kterého na kříž Vondrák připevnil, dostali od paní Šlechtové. Povídala, že ho má na
půdě bez užitku, tak ať prý si ho vezmou.
Ale jednu starost u Vondráků mají. Začala jim liška chodit na slepice. Děda vyrobil sklopec, ale jestli se jim ji podaří
chytit, to se teprve uvidí. To znáte, půl roku se člověk piplá s kuřetem a najednou nic. Jenom pár peříček zbylo za
chalupou.
Teď vám je taková příležitost, jaká už dlouho nebyla! Jednak město začalo spravovat břeh Úhlavy, co vzaly povodně
letos v lednu, a také učitel ze Staré Lhoty, ten, jak on se jmenuje, Němec to je, ano, Blau, začal stavět chalupu
v Nýrsku u Optické továrny. Staví se vlastně dvě, protože jeho kamarád Watzlik ji staví hned vedle a dokonce podle
úplně stejných plánů. Tak to je příležitostí letos, vydělat si nějakou korunu navíc, kolik snad ještě nikdy nebylo.
Člověk má někdy pokušení, jestli by neměl začít vydělávat peníze jinak, než jak to dělal doteď. No, ale kdo vám
poradí! Kdo vidí dopředu, jak to bude třeba za tři roky! Jistější je, spoléhat na těch pár políček. Trochu medu, borůvek
a co? Hlavně, abychom si to léto užili.

K. Velkoborský

Den dětí v Nýrsku
V říši pohádek a další zábavy se ocitlo 397 našich
spoluobčanů, kteří přijali pozvání pořadatelů a zúčastnili se
oslav Dne dětí 5. června v areálu Pod sjezdovkou. Pro děti i
jejich rodiče byla připravena turistická vycházka na Pajrek
lemovaná hrdiny českých i zahraničních pohádek. Největší
překvapení čekalo až u zříceniny Pajrek, kde letos sídlil salon
„ U staré Mary“. Každé stanoviště připravilo pro děti soutěžní
disciplinu. V prostoru startu a zároveň cíle byla zajištěna
výtvarná dílna, střelba ze vzduchovky, vystoupili naši kynologové. Děti měly radost ze skákacího hradu. Úspěch akce
předčil naše očekávání, počasí nám přálo a nám nezbývá, než se těšit, že se příští rok pod sjezdovkou zase potkáme!
Pořadatelé: DDM Nýrsko a jeho příznivci, Město Nýrsko,
Turistický oddíl Nýrsko, Kynologický klub Nýrsko, oddíl malé
kopané, pan Tesař a kolektiv a další přátelé DDM.

Divadlo v zahradě
Letošní jarní počasí si s námi nepříjemně zahrálo. Deštivé dny
střídaly dny chladné, těch doopravdy hezkých bylo velmi
málo. Školní družiny a dům dětí tradičně připravují pro rodiče
i další diváky program Divadla v zahradě. Druhým rokem jsme
chtěli
využít
krásného
prostředí areálu Lesního divadla. Počasí nám to však nedovolilo
a my se museli přesunout do kulturního domu.
Děti si však s touto změnou poradily, divákům předvedly krásná
vystoupení. Čísla připravily se svými svěřenci vychovatelky
školních družin obou nýrských základních škol a vedoucí
zájmových kroužků DDM Nýrsko.
Fotografie dokládá pečlivou přípravu kulis a pomůcek. Ostatní
fotografie z akce najdete na internetových stránkách ve
fotogalerii DDM Nýrsko.
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Blahopřejeme !
Co nejsrdečněji blahopřejeme naší nejúspěšnější sportovkyni slečně Aleně Holé
k získání zlaté medaile a obhájení loňského titulu v kickboxu v kategorii K1 na
světovém poháru v Maďarsku a její nominaci na mistrovství Evropy v Ázerbájdžánu.

Cyklovýlety
v blízkém i vzdáleném okolí Nýrska
Dovoluji si vás pozvat na cyklovýlety v blízkém i vzdáleném okolí Nýrska. Tyto
výlety jsou určeny pro všechny přátele cyklistiky, a to zejména na horských nebo
trekových kolech. V žádném případě se nejedná o sportovní akci, ale o výlet, kde si
ukážeme krásy okolí Nýrska, nádherné výhledy, památky, přírodní zajímavosti.
Úterý (svátek) 6.7. v 08,19 hod. od Infocentra – Gross Falkenstein – D - (1315m.n.m)
Cyklobusem v 08,19hod. dojedeme na Špičák – Debrník – přejezd do Německa-Zwieslerwaldhaus – G.Falkenstein
– Debrník – Gerlova Huť – Hojsova Stráž – Nýrsko. Trasa okolo 70km, velké převýšení vhodné pro aktivní
cyklisty. Nezapomeňte s sebou občanský průkaz nebo pas a pojištění do zahraničí. Doporučuji horské, trekové kolo.
Sobota 24.7. v 09,00 hod. od Infocentra – Židovské památky v okolí
Nýrsko – Janovice nad Úhlavou – Strážov – Klatovy – Loučim - Nýrsko. Trasa okolo 60km, malé převýšení,
vhodné pro všechny cykloturisty. Pojedeme po asfaltových místních komunikacích – s výjimkou Loučimi, kde je
lesní cesta.
Sobota 14.8. v 08,19 hod. od Infocentra – Grosser
Arber – D - (1456m.n.m)
Cyklobusem v 08,19 hod. dojedeme na Špičák –
Železná Ruda – Bavorská Ruda – přejezd do
Německa – Brennes – Velký Javor – Malé javorské
jezero – Lohberg – Lam – Rittsteig – Zadní Chalupy
– Nýrsko. Trasa okolo 70km, velmi členitý profil –
značné převýšení, vhodné pro aktivní cyklisty.
Nezapomeňte s sebou průkaz totožnosti a pojištění
do zahraničí. Doporučuji horské kolo.
Sobota 28.8. v 09,00 hod. od Infocentra – Za
historií v okolí
Nýrsko – Klenová – Týnec – Bezděkov – Nýrsko .
Trasa okolo 40km, mírné převýšení, vhodné pro
všechny cykloturisty, zejména pro milovníky
kulturních památek. Pojedeme po místních
asfaltových komunikacích.
Sejdeme se také každou středu v 16,00 hod. u
Infocentra na krátkou vyjíždku okolím Nýrska
20 – 40km. Na trase se dohodneme na místě.
Nejedná se o sportovní akci!!!!
Na všechny výlety doporučuji kolo v dobrém
technickém stavu, přilbu na kolo, dobrou náladu.
V průběhu výletu zastavíme někde na občerstvení,
jinak je dobré mít s sebou pití a tyčinku nebo
sušenky. Zastávám názor, že co se nedá vyjet, se
nechá vytlačit a vždy se bude tempo řídit podle
méně zdatných.
Bližší informace:
František Bechyně

Tel. +420605412193

Mail: bechyne@posumave.cz

www.posumave.cz

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
V prostorách Informačního centra

14. 6. do 30. 7. – Výstava fotografií Václava Vetýšky… Šumava krásná i tajemná. Přístupná v otevíracích hodinách
informačního centra ( viz dole )

•

Ostatní akce

V prostorách areálu pod sjezdovkou v Nýrsku
17.7. KEČUP – rocková zábava
31.7. od 16.00 hod. - PIVNÍ SLAVNOSTI, k tanci, poslechu i k ochutnávce mnoho druhů piva hraje KOLOVANKA
od 20.30 hod. – ZVLÁŠTNÝ ŠKOLA
28.8. Rockotéka
připravujeme: 4.9. – NIGHTWISH revival
V prostorách Lesního divadla
3.7. Divadlo Kbel - „ Dědeček ,aneb musíme tam všichni " Začátek v 18 h.
10.7. Divadlo Nýrsko - ,,Dalskabáty,hříšná ves,aneb zapomenutý čert"
24.7. Divadlo Horní Bříza - ,,Hotel mezi dvěma světy"
7.8. Divadlo Nezdice - ,,Hastrmanská komedyje"
15.8. Divadlo Horní Bříza - ,,Jak se peklo zadlužilo a co z toho všechno bylo"
21.8. Divadlo Strašín - ,, Sluha dvou pánů"
29.8. Divadlo Nýrsko - ,,Dalskabáty,hříšná ves,aneb zapomenutý čert"
V prostorách mlýna pod nádražím
Každou sobotu od 1O-16 hod až do 31. července - Výstava prací výtvarníků z našeho regionu - výstava fotografií
s literárním doprovodem, grafik, plastik a řezeb, grafiky a malby.

KD Nýrsko oznamuje:
Přijímáme přihlášky do podzimního tanečního kurzu 2010, který proběhne v měsících říjen až
prosinec, o rozsahu šesti lekcí, jedné prodloužené a závěrečného věnečku.Předběžná cena kurzu je
1000 Kč. Zájemci se mohou hlásit v informačním centru nebo na telefonním čísle : 376 571 616 .
K dnešnímu dni( 16.6.) je nahlášeno 16 zájemců.K tomu, aby se kurz mohl uskutečnit, je třeba
nejméně 24 přihlášených. Přihlášky je možné podávat až do 10.9.2010 !

Informační centrum města Nýrska
Po, Čt, Pá 9.00 – 12.00 13.00 – 16.00

telefon: 376 571 616 , e-mail: ic@mestonyrsko.cz
Út 9.00 – 12.00 St 9.00 – 12.00 13.00 – 17.00

So 9.00 -12.00 (červenec,srpen )

Kulturní akce na hradě Klenová v roce 2010
Luboš Pospíšil a Bohumil Zatloukal
23. července 2010 od 19.00 hodin
„Se svým naléhavým přednesem nemá u nás mezi zpěváky konkurenci,“ napsal v recenzi na Pospíšilovo best of album
publicista Leoš Kofroň. Luboš Pospíšil zahájil svou hudební pouť v roce 1969 v řadách populárního C&K Vocalu a
brzy se stal jeho nejoblíbenějším členem. V létě 2007 se Pospíšil a jeho věrný souputník Bohumil Zatloukal obklopili o
dvě až tři generace mladšími muzikanty a připravili materiál pro znamenitou
desku Příznaky lásky. Aktuálně probíhá další koncertní šňůra k protagonistovým
šedesátinám a za rohem je nové studiové album. Na Klenové vystoupí duo Luboš
Pospíšil a Bohumil Zatloukal.
Klaunské odpoledne pro děti

31. července 2010 od 15.00 hodin

Balónková show pro velké i malé diváky, klauni, veselé písničky, povídání. Děti
se mohou přímo účastnit programu. Klauni modelují z balónků zvířátka, figurky
a všelijaké jiné věci. Doporučujeme!! Nadšené ohlasy z jiných míst jejich
vystoupení!!

