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Dalskabáty, aneb nadmíru
vydařené představení

Úvodní slovo
Vážení čtenáři,
v tomto měsíci končí další čtyřleté období v životě našeho města. Končí volební období zastupitelstva, které vzešlo z vůle Vás, občanů našeho města. Mohu konstatovat, že se jednalo o velmi složité
období poznamenané celosvětovou hospodářskou a finanční krizí.
Přesto jsme dokázali město rozvíjet, majetkově posílit a finančně
stabilizovat. To vše bez dopadu
na naše spoluobčany, kterým jsme
naopak pomohli překonat složité
finanční období.
Dovoluji si poděkovat za spolupráci všem zastupitelům města,
zaměstnancům městského úřadu
a pracovníků jednotlivých organizací zřizovaných nebo spolufinancovaných městem. Vám, občanům
města, pak děkuji za podporu v mé
práci.
Ing. Miloslav Rubáš,
starosta města

Z obsahu
Odešel autor románu
Červený Nepomuk - 4
Nýrští ochotníci na domácí scéně Lesního divadla.

Fenoménem posledních let se nejen v našem okrese stala vystoupení amatérských divadelních spolků. Některé z nich navazují na letitou tradici, která však byla dlouhou dobu přerušena. Někde se takový spolek udržel po
celá léta a jsou i místa, kde se do hraní pustili od úplných začátků. Nýrsko,
jak jistě víte, patří do té první skupiny. Pamatujeme si vyprávění těch, kteří
u toho byli, hrály třeba ještě jako děti v nějaké pohádce. Pak ale spolek zanikl. O to větší jsme měli radost z nadšení a elánu rodiny Maškových při otevření Lesního divadla. Určitě je s tím spojeno hodně práce i starostí, nutné
jsou i organizační schopnosti, aby se dařilo repertoár udržet co nejpestřejší.
Osobně si myslím, že se jim to letos docela povedlo.
(dokončení na straně 3)
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INFORMACE
Z RADNICE
Komunální volby
Kde můžeme volit zastupitelstvo města?
Řádné volby do do zastupitelstev obcí se uskuteční ve
dnech 15. a 16. října 2010. Hlasovat bude možno v pátek
15. 10. 2010 od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu 16. 10.
2010 od 8.00 do 14.00 hodin.
Volební okrsek č. 1
Volební místnost: Městský úřad, Náměstí 122, 340 22
Nýrsko - pro voliče s trvalým pobytem v Nýrsku ulice: Dobrovského, Domažlická, Erbenova, Hodousická,
Chodská, Kaplířova, Klatovská, Křižíkova, Luční, Nádražní, Náměstí, Raisova, Riegrova, Rybářská, Strážovská, Školní, U Banky, U Radnice, Úzká, V Lukách, Vrchlického.
Volební okrsek č. 2
Volební místnost: Kulturní dům, Prap. Veitla 23, 340 22
Nýrsko - pro voliče s trvalým pobytem v Nýrsku ulice:
Jiráskova, Klostermannova, Kpt. Kufnera, K Zahradám,
Milenecká, Práce, Prap. Veitla, Sídliště I, Sídliště II, Vančurova a Thámova
- pro voliče s trvalým pobytem ve Staré Lhotě.
Volební okrsek č. 3
Volební místnost: ZŠ a MŠ Komenského 250, 340 22 Nýrsko - pro voliče s trvalým pobytem v Nýrsku ulice: Baarova, Boženy Němcové, Československých legií, Dvořákova, Elišky Krásnohorské, Havlíčkova, Husova, K Cihelně,
Karla Čapka, Karla Hynka Máchy, Kollárova, Komenského, Mikoláše Alše, Nerudova, Palackého, Petra Bezruče,
Pod Lesem, Smetanova, Šmilovského, Šumavské nábřeží,
Tylova, Tyršova, Žižkova.
Volební okrsek č. 4
Volební místnost: Bystřice nad Úhlavou čp. 31 – hasičská
zbrojnice - pro voliče s trvalým pobytem v Bystřici nad
Úhlavou, ve Starém Lázu.
Volební okrsek č. 5
Volební místnost: Hodousice-společenská místnost Na
Řáholci - pro voliče s trvalým pobytem v Hodousicích a
Blatech.
Volební okrsek č. 6
Volební místnost: Zelená Lhota 17 - hostinec U Jakuba - pro voliče s trvalým pobytem v Zelené Lhotě
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky, a to plat-
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ným občanským průkazem nebo cestovním pasem České
republiky a dosáhl alespoň druhý den voleb věku nejméně 18 let.
Voleb do zastupitelstva obce se může zúčastnit také volič, který, není občanem České republiky, ale je občanem
státu EU, v den voleb dosáhl věku nejméně 18 let, je v této
obci přihlášen k trvalému pobytu a je zapsán v dodatku seznamu voličů vedeného obecním úřadem. Do dodatku seznamu voličů zapíše obecní úřad voliče na základě jeho
vlastní žádosti, pokud prokáže svoji totožnost a státní občanství průkazem o povolení k pobytu.
Neprokáže-li volič uvedené skutečnosti stanovenými
doklady, nebude mu hlasování umožněno.
Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede
dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může
obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
(MěÚ)

Městský úřad Nýrsko,
Náměstí 122, 340 22 Nýrsko
Kontakt
tel.: 376 377 811, fax: 376 571 959,
e-mail: info@mestonyrsko.cz
Úřední hodiny
pondělí a středa 8 - 17 hodin,
úterý 8 - 15 hodin, čtvrtek 12 - 15 hodin
pátek 8 - 14.30 hodin

NOVĚ OTEVŘENO

KOSMETIKA - kompletní ošetření pleti,
ošetření galvanickou žehličkou,
mikromasáže očního okolí
PEDIKÚRA - základní pedikúra,
spa pedikúra, reflexní masáž chodidel,
rekondiční masáž nohou
Pracovní doba: út, čt, pá 9 - 17 hod.,
dále dle objednávek
MONIKA KLASNOVÁ,
PETRA BEZRUČE 161, NÝRSKO 340 22
TEL.: +420 605 336 435
noviny
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Nýrští ochotníci ve hře Dalskabáty, hříšná ves, aneb zapomenutý čert.

Dalskabáty, aneb...

(pokračování ze strany 1)

Viděli jsme veselohry i kousky k zamyšlení, na své si přišly i děti. Ne vždy se však povedlo počasí – „Mrkvová roláda“ divadla z Klatov se konala, i když bylo celý den chladno a občas i pršelo. Diváků bylo opravdu málo, asi byli většinou přesvědčeni, že hrát se nebude. Ti co přišli se moc nasmáli. Nakonec jediné představení, které se opravdu neuskutečnilo, byla „Hastrmanská komedie“ od ochotníků z Nezdic.
Obdobně mohla dopadnout i hra „Hotel mezi dvěma světy“
(mimochodem velmi zajímavá hra, jež přinutila diváky zamyslet se nad smyslem našeho života tady na zemi), ale spolek z Horní Břízy nám ji předvedl o tři týdny později, když
přijel zahrát odpolední představení „Jak se peklo zadlužilo
a co z toho všechno bylo“. Hezký a úsměvný byl pohled dešenických amatérů ve hře „Doba kamenná“. Diváci se pobavili
na představení „Dědeček, aneb musíme tam všichni“ souboru ze Kbelu nebo na notoricky známém „Sluhovi dvou pánů“
strašínských herců. Ti k nám v červnu přijeli také s představením „Figarova svatba“. Nebylo to ale jen o smíchu – taková klasika „Lucerna“ od Aloise Jiráska v podání divadla Plzeň, radost pohledět. Abychom nezapomněli na děti a divadlo z Klenové – hra „Co takhle svatba, princi?“ se moc líbila.
Na co se ale nejvíce těšilo mnoho diváků, bylo představení ,,Dalskabáty, hříšná ves, aneb zapomenutý čert“. Nemůžete se divit, šlo o nastudování první hry našich, tedy Nýrských
(a dalších nadšenců z okolí) amatérů, kteří se dali dohromady koncem loňského roku. Obě představení i dvě generálky
pro školy byla úžasná. Každý se chtěl podívat, jak se naši ka-

marádi, známí nebo prostě jen sousedi, poperou se svou rolí,
jestli jim to půjde. A myslím, že většina z nás zůstala v úžasu
nad předváděnými výkony, jak se dokázali změnit, jak se ve
své roli doslova vyžívali.
Naprosto nezapomenutelný zážitek. Zaslouží si obrovskou
pochvalu, a kdybych nosila klobouk, ráda bych ho před jejich
výkonem smekla.
První vystoupení našich herců přilákalo do hlediště velké množství diváků z Nýrska i širokého okolí. Přišlo se podívat i mnoho návštěvníků, kteří tudy jen projížděli, byli
ubytováni v autokempu a podobně. Bohužel tak tomu nebylo u ostatních představení. Někdy jsem měla pocit, že téměř polovina diváků není místních. Je to škoda, protože se
bylo vždy na co dívat, herci se vždy snažili dát ze sebe to
nejlepší. V tu chvíli jsem si vzpomněla na ty hlasy, že je
v Nýrsku málo kultury, není kam jít, na co se podívat. Kde
asi ti lidé byli? Možná na dovolené, možná na zahrádce,
nebo se jim prostě nechtělo. Pak by ale měli zmlknout. Ten
kdo měl zájem, užil si kulturních představení v letošním létě
dosytosti.				
Jitka Vlková

Pozvánka na výstavu

Městská knihovna Nýrsko zve na výstavu děl studenta FF ZČU Plzeň Tomáše Roháčika ACRYL &
KRESBA & SPRAY. Vernisáž se koná 10. 12. 2010
v 17.00 hod., ve společenském sále městské knihovny
(1. patro). Hudební doprovod a ukázka Break dance!
Úvodní slovo přednese Soňa Křečanová. Výstava potrvá do konce ledna 2011.
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Z NÝRSKÉHO MUZEA
Tři postřehy
Je výborné zjišťovat, že muzeum v Nýrsku zná stále více lidí v našem městě i okolí. Dokonce jsem měl tu
čest provádět i zájezdy z Brna, Prahy, Holýšova a Chamu
a to nejen muzeem, ale i městem. Tak to má být. Nýrsko
má skutečně co nabídnout. České i německé straně. Už
když jsme zahajovali expozicí prof. JUDr. Antonína rytíře Randy, byl náš plán smělejší, než jen vitríny připomínající nějakou osobnost. Chceme být badatelským centrem o této osobnosti. Dlouho se nedělo nic, přesněji, dlouho naše snahy vyznívaly do prázdna, ale právě v posledních dnech se zdá, že se situace naprosto obrátila. Je naděje, že v dohledné době vydá muzeum životopisnou knihu
o Randovi, že nýrská expozice bude jakousi školní záležitostí plzeňské právnické fakulty a že by aktivity pražského
spolku studentů práva „Všehrd“, který mimochodem prof.
Randa založil, mohly být častěji neseny právě tímto tématem, pochopitelně ve spojení s expozicí v Nýrsku. Tak co,
budeme držet palce?
Odešel autor románu Červený Nepomuk
Další zpráva je trochu smutnější. Zemřel spisovatel Josef Holub, ano, právě ten, který mimo jiné napsal román
Červený Nepomuk, který většinou znáte, ať už z vlastní
četby, nebo z četby rozhlasové. Spisovatel Josef Holub byl
čestným členem našeho muzea. Také v Dešenicích zemřel
pan Václav Brož, náš nadšený spolupracovník, který měl
dar všímat si pozoruhodností kolem sebe. Je nám z toho
smutno, protože každé takové pracovité ruky je škoda.

Z Klatov až na konec světa
„Z Klatov až na konec světa“ je název nově vydané brožury věnované Hanuši Steinovi. Obsahuje reportáže z návštěvy H. Steina a jeho rodiny v Nýrsku a v Klatovech
v září 2009 a osobní vzpomínky H. Steina a jeho manželky Choly. Pro nýrské občany se tak otvírá jedinečná možnost dozvědět se o uznávaném hudebním pedagogovi na
Chilské národní universitě, který má své kořeny v Nýrsku.
Prof. Hanuš Stein, absolvent pražské konzervatoře u profesora Jaroslava Horáčka a v Chile uznávaný hudební pedagog na Chilské národní universitě, je zaníceným propagátorem české hudby. Pořádá řadu vystoupení a koncertů, dosud největším úspěchem bylo uvedení dětské opery Brundibár. V tomto roce to bylo sedmdesát let, co se
svými rodiči přijel do Chile na palubě anglické lodi Orduna. Jeho otec, František Stein společně se svým bratrem,
vlastnil v Nýrsku před II. svět. válkou firmu na výrobu košil zn. Rekord. Firma nesla ve své době název Wäschefabrik Paul Stein & söhne. Ale více už prozrazovat nebudu.
Brožuru je možné si zakoupit v nýrském muzeu.
Irena Vaňkátová

PROMĚNY MĚSTA

Práce pro muzeum je nezisková
Na ulici jsem se potkal s jedním pánem, se kterým jsem
se dal do řeči. Povídá mi: „Ještě pořád sekáte trávu?“ Já
na to: „Tady v Nýrsku už moc ne, protože mám moc práce
jinde, jezdím třeba až do Kutné Hory.“ Byl celý překvapený. „Já myslel že už to děláte málo, protože dostáváte peníze za to ředitelování v muzeu!“ Tak jsem ho ubezpečil,
že je to čestná a nezisková práce, dokonce to „ředitelování“ i nějaké peníze spotřebuje. Nedivím se jeho mýlce, asi
jsem ze „staré školy“, která se nejdříve neptá na peníze.
Karel Velkoborský, Muzeum Královského hvozdu

Dolní náměstí před zbouráním horní fronty domů s hotelem Radnice v pozadí a stejný pohled v současné době.
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Letní akce Domu dětí a mládeže v Nýrsku
Dům dětí a mládeže v Nýrsku nabízel během léta dětem
celou řadu příměstských táborů. Na každý termín jsme se
snažili připravit pro děti zajímavý prázdninový program.
Byly to tyto aktivity:
1. 7. 7. - 9. 7. 2009 - všeobecný příměstský tábor, dozor a program zajistila paní Jaroslava Melicharová. Děti se
rekreovaly hlavně v přírodě, podnikly výlet na hrad Pajrek. Za splněné úkoly byli účastníci na konci týdne odměněni.
2. 7. 7. - 9. 7. 2009 - cyklistický příměstský tábor, dozor a program zajistili: pan Jaroslav Bečka, slečny Marta
Melicharová, Renata Hošková a Andrea Drozdíková. Cyklistický tábor byl výjimečně bez zaměření, děti v horkých
letních dnech najely spoustu kilometrů v blízkém i vzdálenějším okolí Nýrska. Seznámily se s přípravou oběda ve
volné přírodě. Vaření na kotlíku byla novinka letošní letní sezóny.
3. 12. 7. 2010 - 16. 7. 2010 - florbalový příměstský tábor, dozor a program zajistili pánové Jaroslav Bečka a Jan
Lucák. Kluci nejen trénovali florbal, ale zahráli si i řadu her
(lístečkovanou) a dokonce zvládli i orientační běh.
4. 12. 7. 2010 - 16. 7. 2010 - všeobecný příměstský tábor, dozor a program zajistily slečny Marta
Melicharová a Andrea Drozdíková. Celý týden byl situován
do pohádkových Bradavic a děti byly učedníky na škole Harryho Pottera. Byly rozděleny do čtyř skupin – studentských
kolejí (Havraspár, Mrzimor, Zmiozel a Nebelvír). Na začátku každého dne hledaly dopis od hlavního čaroděje, kde
jim bylo oznámeno co budou daný den dělat a jaká kouzla se naučí. Děti se učily čarovat, míchat kouzelné lektvary,
vyrábět si různé čarodějné pomůcky, závodily na košťatech
a hlavně hledaly Kámen Mudrců. Ten nalezly na konci týdne v nedalekém parku. Bohužel se kámen při dopadu na
zem roztříštil a zbyly z něj jen drobné úlomky. Dětem to
však nevadilo a každé z nich si hrdě odnášelo domů kousek
kouzelného kamene. Zúčastnilo se devatenáct dětí.
5. 19. 7. 2010 - 23. 7. 2010 - cyklistický tábor, dozor
a program zajistili slečny Marta Melicharová a Renata Hošková, paní Jaroslava Melicharová, pan Jaroslav Bečka a Jaroslav Karlovský. V tomto týdnu se děti změnily ve starověké bojovníky Hannibalovy armády a kola v bojové slony
a vydali jsme se na cestu z Kartága přes Maroko, Gibraltarský průliv, Španělsko, Francii a konečně přes Alpy rovnou do Říma. Na cestu vezli na slonech veškerou výbavu
a potraviny, u každého potoka musely napájet slony, před
každou projetou vsí bojovníci křičeli pokřik nešťastných
obyvatel dobyté vsi ( Hannibal ante portas – Hannibal před
branami) a na konci týdne si museli zakoupit od vesničanů
nějaké potraviny na oběd. Děti platily denáry, které dostávaly jako žold za každý den tábora. Jezdilo se ve třech legiích, které si dohromady vařily na stanoveném místě oběd
a zároveň držely hlídky s přilbou na hlavě. Jejich úkolem
bylo hlásit veškerý pohyb civilního obyvatelstva i ostatních přijíždějících legií. Zúčastnilo se 20 dětí.

6. 19. 7. 2010 - 23. 7. 2010 - taneční tábor, dozor
a program zajistily: paní Jana Hošková, paní Pavlína Karlovská a slečna Michaela Kasalická. Dívky se během celého týdně věnovaly tancům a pohybu. Na programu byly
sestavy aerobiku, stepaerobiku, orientálních tanců a gymnastiky. V pátek odpoledne předvedly své výkony rodinným příslušníkům a kamarádům při závěrečné přehlídce.
7. 26. - 30. 7. 2010 - „Za hranice všedních dnů“: tábor plný výletů do sousedního Bavorska. Připravili jsme
tento program: první den - Lam - koupání v aquaparku,
druhý den - Lam - pěší výlet na Ostrý, třetí den - Lam koupání v aquaparku, čtvrtý den - Lam - Lohberg – návštěva zvířecího parku, pátý den - na kole přes hranice – cyklistický výlet do Německa. Tábora se zúčastnilo 18 dětí
a dozor zajistily paní Jana Hošková a Pavlína Karlovská.

Turistický tábor - návštěva Plzně.
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8. 26. - 30. 7. 2010 - všeobecný příměstský tábor, dozor a program zajistila zejména slečna Andrea Drozdíková. Program ve stylu „Letem světem“ aneb šest kontinentů za pět dní. Děti každý den plnily úkoly inspirované daným kontinentem. Tábor zakončily stylovým karnevalem.
9. 2. - 6. 8. 2010 - cyklotábor „Po stopách Kryštofa
Columba“ připravila slečna Andrea Drozdíková a Renata Hošková. Děti cestovaly v lodích známého objevitele
a mořeplavce a tím poznávaly okolí Nýrska. Tábora se zúčastnilo deset dětí.
10. 2. - 6. 8. 2010 - turistický tábor pro milovníky
poznávání se také setkal s velkým zájmem dětí. Na programu byly výlety do okolí i vzdálenějších míst například:
hora Prenet, ZOO Plzeň, vodní hrad Švihov a další. Dozor a program zajistili paní Jana Hošková a slečna Marta
Melicharová.
11. 9. - 13. 8. 2010 - všeobecný tábor, dozor a program zajistily slečna Marta Melicharová a Michaela Kasalická. Děti hrály celotáborovou hru Divoký západ. Dům
dětí se proměnil ve dvě westernová městečka nových
osadníků (Divoký býk a Divoký šíp) přicházejících na západ hledat lepší živobytí. Děti se oslovovaly anglickými
jmény a hrály role různých povolání. Za každou soutěž
získávaly dolary a za ně si po té kupovaly koně a následně i krávy do svého stáda. Lovili jsme medvěda grizliho,

hledali indiány v teepee, malovali plakáty našich povolání
a účastnili se celé řady sportovních aktivit a soutěží na
téma divoký západ. Dětem se téma velice líbilo a užili si
krásný týden prázdnin.
12. 16. 8. - 20. 8. 2010 - cyklistický tábor - táborová hra se jmenovala Trosečníci. Děti celý týden jezdily
za indiciemi, aby v pátek mohly najít trosečnický poklad

Turistický tábor - z výletu.

v okolí hradu Pajrek. Program a dozor zajistily Michaela Kasalická, Petra Hřebcová, Renata
Hošková a Lucie Stupková. Celkem se zúčastnilo devět dětí.
13. 23. 8. - 27. 8. 2010 - taneční příměstský
tábor. Program a dozor zajistily slečny Michaela Kasalická, Lucie Stupková, paní Jana Hošková a Pavlína Karlovská. Druhé dívčí soustředění bylo také velice úspěšné a děti svým rodinám předvedly své dovednosti při přehlídce. Choreografie přehlídky byla pro diváky zajímavá, každá cvičitelka si připravila samostatné vystoupení ve svém oboru.
14. 23. 8. 2010 - 27. 8. 2010 - všeobecný
příměstský tábor, závěrečný letošní program
a dozor zajistily paní Jaroslava Melicharová
a Andrea Drozdíková. Děti cestovaly strojem
času v historii. Úkoly byly tematicky laděné.
Celkem se zúčastnilo dvanáct dětí.
Letní činnost byla velice úspěšná. Velmi nás
potěšil vzrůstající zájem dětí o tábory a to nejenom nýrských, ale i dětí z jiných měst. Celkem
jsme jich přivítali 217 v týdenních turnusech.
Věříme, že se s většinou dětí potkáme na
úvodních schůzkách našich zájmových kroužků. Nabídka je velmi pestrá, můžete si ji prohlédnout na našich internetových stránkách
http://sumava.net/nyrsko/ddm, kde je k dispozici i fotogalerie letních táborů a přihláška do
kroužků. Nově otevíráme zájmový kroužek
country tanců a těšíme se na příliv malých tanečníků.
Pavlína Karlovská, DDM Nýrsko
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Změny v provozu kulturního domu
V posledních týdnech a dnech se mezi veřejnost dostala
informace o plánovaném přestěhování Domu dětí a mládeže v Nýrsku do budovy kulturního domu. Protože se kolem
tohoto problému vyskytla celá řada dezinformací, považuji
za svoji povinnost Vás informovat o všech podrobnostech.
DDM Nýrsko sídlí už mnoho let v prvním patře budovy
v Husově ulici. Úmyslně vynechávám období, kdy působištěm DDM byla budova bývalých jeslí v Palackého ulici, protože tento fakt nehraje dnes již žádnou významnou
roli – snad jen tedy připomenutí pro pamětníky. V přízemí „husovky“ se nachází školní jídelna. K dispozici máme
čtyři středně velké klubovny a jednu kancelář.
V posledních letech dochází k velmi dynamickému
rozvoji zájmových činností v celé republice a volnočasové aktivity vstoupily do téměř všech rodin obyvatelů i našeho města. Chodí k nám nejmenší děti, žáci škol, rodiče
– podrobnou nabídku máme k dispozici na internetových
stránkách. Významně se podílíme na plánování programu
prázdnin pro děti. A tak je přirozené, že omezené prostory
už jsou nám malé. Ke všem sportovním aktivitám využíváme tělocvičny na území města a děti přebíhají z jedné budovy do druhé. Jsou totiž mezi námi takové děti, které mají
velmi široký záběr mimoškolních aktivit a odpoledne toho
stihnou skutečně hodně.
Dostali jsme se do situace, jak tento problém vyřešit
a zcentralizovat nabídku volnočasových aktivit do jednoho místa. Řešení se přímo nabízí. V tělocvičně kulturního
domu tráví naši pracovníci cca 100 hodin měsíčně. Počítáno vloni, letos očekáváme opětovný nárůst. Některé kroužky musí tančit a cvičit na balkóně KD, protože ani tělocvična není nafukovací. Nadále KD využíváme při organizaci
maškarního plesu, Mikulášské merendy, přehlídky DDM
Nýrsko. K činnostem většiny kroužků jsou pak uzpůsobeny klubovny v přízemí KD, takže všechny pracovnice
DDM včetně účetní by mohly mít k dispozici i vlastní židli.
A tak Dům dětí a mládeže vyvolal jednání s Městem Nýrsko o možnosti přestěhovat celou organizaci do KD. Velmi si vážíme kladného přístupu starosty města ing. Rubáše a celého zastupitelstva. Dojednaly se ekonomické kroky. Hovořilo se o plánovaných akcích na obnovu zastaralé budovy. Prakticky okamžitě došlo k zahájení intenzivní
přípravy stěhování.
A tak tedy vězte, že: k 1. 1. 2011 dojde k přestěhování DDM Nýrsko do objektu kulturního domu. Ke stěhování v tento datum dochází zejména ze dvou důvodů. Za
prvé je to zahájení ekonomického roku v jiných podmínkách a druhým důvodem je fakt, že o prázdninách je středisko volného času obsazeno dětmi ještě více než v průběhu školního roku.
Činnost kroužků zůstane nepřerušena, počítáme jen
s prodloužením vánočních prázdnin cca o jeden týden.
Dále bude zachována činnost dalších sportovních klubů,
které využívají tělocvičnu o víkendech. V průběhu týdne
budeme využívat tělocvičnu přednostně. Činnost klubu důchodců byla po jednání vedeném starostou města přesunu-

ta do atraktivních prostor 1. patra městské knihovny. Zde
je možnost bezbariérového přístupu výtahem i pro seniory
s pohybovými obtížemi.
A nyní k dalším akcím. Trhy organizované v sále KD se
v případě zájmu trhovců přesunou do vestibulu a konat se
budou o víkendech. Veřejné záchodky provozovat nebudeme. Sociální zařízení potřebujeme pro účastníky vlastních činností. Samozřejmě zůstanou veškeré kulturní akce
pořádané ve velkém sále. Zde budeme úzce spolupracovat
s Městskou knihovnou Nýrsko, která pro naše obyvatele
kulturní pořady připravuje. Dále budeme pokračovat v organizaci tanečních nejen pro kategorii mládež. Organizace
plesů zůstane nedotčena. Organizace zábav nebude pokračovat v současném stylu, kvalitně je organizují třeba oddíl
malé kopané v areálu „Pod sjezdovkou“ a bystřičtí hasiči.
Některé plesy a zábavy bude pořádat DDM Nýrsko. O dalších aktivitách jednáme a včas je oznámíme. Je našim cílem, aby tělocvična byla plně využita ke sportu, taneční sál
k tanci a možným sportovním aktivitám, klubovny ke klubovým aktivitám a zájmovým kroužkům, kuchyňské centrum k vaření a přípravě pohoštění.
A co říci závěrem: v prvních dvou týdnech jsme přijali do zájmového vzdělávání 58 dětí do pěti let, 337 žáků
základních, středních a vyšších odborných škol a 111 dospělých. V klubu otevřených dveří je zapsáno 50 žáků.
A všechno to jsme my, obyvatelé Nýrska a přilehlého okolí. Mnozí účastníci zájmové činnosti navštěvují několik
kroužků. Některé kroužky trvají hodinu, jiné třeba tři. Rozsah stanovuje vedoucí.
Ve větších prostorách se může organizace i dále rozvíjet.
Budeme moci nabídnout bezbariérový přístup. Maminkám
úkryt kočárků při nepřízni počasí, přestaneme se neuvěřitelným způsobem tísnit v šatnách a učebnách. Naši pracovníci přestanou odpoledne běhat mezi budovami s dětmi
v zádech a ztrácet tak drahocenný čas, který mohou věnovat dětem. Kdo má jakékoliv pochybnosti o nutnosti rozhodnutí o stěhování, ať se v odpoledních hodinách přijde
k nám podívat! Touto cestou prosíme všechny rodiče o pomoc při stěhování zařízení. Potřebné informace obdržíte
v DDM.
Věříme, že přispějeme k rozvoji kultury a svého rozhodnutí nebude Město Nýrsko litovat. Stejně tak, jak se
v minulosti zmodernizovalo město na úrovni infrastruktury, zmodernizovaly se školy i školky, budete mít k dispozici i lepší podmínky pro trávení volného času.
Pavlína Karlovská a kolektiv stálých pracovníků DDM

Dům dětí a mládeže Nýrsko
Husova 156, 340 22 Nýrsko
Tel.: 376 571 288
ddmnyrsko@mybox.cz
http://www.sumava.net/nyrsko/ddm/
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Z NÝRSKÝCH ŠKOL

Základní škola Nýrsko, Školní ulice hodnotí
školní rok 2009/2010 jako úspěšný
Školní rok 2009/2010 se zapíše do kroniky naší školy
jako rok úspěšný z několika důvodů:
1) zkvalitnili jsme výuku → zahájili jsme modernizaci výuky i vybavení školy ICT komponentou (interaktivní tabule, notebooky pro učitele) + získali jsme finanční
podporu z ESF pro realizaci projektu „Šumavská škola =
evropská škola“ ve výši 3 681 494,- Kč;
2) posilovali jsme vztah žáků k regionu → úspěšně jsme
absolvovali celoroční projekt „Klatovy – brána Šumavy“
k 750. výročí založení města s řadou aktivit, které přispěly k posílení mezipředmětových vztahů a k implementaci
průřezových témat do výuky;
3) zlepšili jsme úroveň školní jídelny → díky finančním
příspěvkům cca 3 000 000,- Kč z rozpočtu Města Nýrska jsme zkvalitnili vybavenost školní kuchyně i nabízené
služby ve školní jídelně;
4) bylo nás vidět a slyšet „ve světě“ → v řadě okresních
i krajských soutěží naši žáci úspěšně reprezentovali školu, získali medailová umístění a dokázali, že umějí využít
kompetence získané při vzdělávání; rádi bychom je veřejně
pochválili a poděkovali za šíření dobrého jména naší školy:
Mladý Demosthenes
regionální kolo řečnické soutěže (27. 1. 2010)
1. místo: T. Kurc, IX.B, 2. místo: T. Nagy, VII.A
Mladý Demosthenes
krajské kolo řečnické soutěže (19. 4. 2010)
1. místo: T. Kurc, IX.B + účast v celostátním kole!!!
(Historicky nejlepší výkon žáka naší školy!!!)
Olympiáda z anglického jazyka
okresní kolo (11. 2. 2010)
1. místo: K. Němcová, VIII.A
Olympiáda z anglického jazyka
krajské kolo (11. 3. 2010)
- kategorie 8. - 9. ročník: 3. místo K. Němcová, VIII.A
(Historicky třetí nejlepší výkon žáka naší školy!!!)
Pythagoriáda
okresní soutěž v matematice (18. 5. 2010)
3. - 4. místo: T. Nagy, VII. A
Školní liga v přehazované žáků 1. stupně ZŠ
okresní soutěž (8. 3. 2010)
1. místo: družstvo: V. Kaas, J. Čanecký, V. Bretschneider,
P. Málková, M. Malá
Recitační soutěž
okrskové kolo (10. 3. 2010)
- kategorie 2. - 3. ročník: 1. místo Š. Švec, II.A
3. místo M. Mráz, II.A
- kategorie 4. - 5. ročník: 3. místo B. Idlbeková, V.A
- kategorie 6. - 7. ročník: 1. místo D. Štýsová, VII.A
2. místo M. Poupová, VI.A
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- kategorie 8. - 9. ročník: 1. místo A. Buňatová, IX.A
Vědomostní soutěž k 65. výročí osvobození
okresní soutěž (květen 2010)
1. místo: L. Staňková, VII.A
3. místo: K. Němcová, VIII.A
4. místo: T. Končelíková, VII.A; 9. místo: A. Chaloupková, VII.A; 13. místo: J. Dvořák, VIII.A
Čtenářská soutěž
okresní soutěž (26. 5. 2010)
- kategorie 2. - 3. r. / 1. místo: M. Mráz, II.A
2. místo: A. Káchová, III.A
- kategorie 4. - 5. r. / 2. místo: M. Malá, IV.B
100 let výuky chemie na Gymnáziu J. Vrchlického
v Klatovech – okresní soutěž (9. 6. 2010)
1. místo – družstvo ve složení: N. Knotková, F. Jakubec,
T. Kurc
Sportovní gymnastika
okresní soutěž (24. 3. 2010)
1. místo - družstvo dívek 6. - 7. ročníku: N. Rynešová,
Z. Tomanová, D. Štýsová
2. místo - družstvo dívek 8. - 9. ročníku: J. Pašková,
J. Švojgrová, A. Buňatová
3. místo - družstvo chlapců 6. - 7. ročníku: E. Kucharik,
J. Vaňkát, T. Votava
Mc Donald´s Cup
okresní soutěž (12. - 13. 5. 2010)
1. místo: žáci 1. - 3. ročníku
1. místo: žáci 4. - 5. ročníku
Mc Donald´s Cup
krajské finále (18. 5. 2010)
2. místo: žáci 1. - 3. ročníku
2. místo: žáci 4. - 5. ročníku
Atletický čtyřboj
okresní soutěž (5. 5. 2010)
3. místo: starší žáci – I. György, P. Grassl, P. Holobradý,
L. Kopp, F. Jakubec
Pohár českého rozhlasu
okresní soutěž (19. a 20. 5. 2010)
2. místo: žáci 6. - 7. ročníku: E. Kucharik, T. Nagy, D. Novotný, O. Penc, J. Vaňkát, T. Votava
3. místo: žáci 8. - 9. ročníku: I. György, P. Grassl, F. Jakubec, M. Jílek, L. Kopp, M. Matoušek, D. Vild, P. Weber
Softbalový přebor škol
okresní soutěž (18. 6. 2010)
1. místo: žáci 8. – 9. r.
3. místo: žákyně 8. – 9. r.
Mgr. Alena Linhartová
Tento příspěvek se bohužel z technických důvodů nevešel do červencového ani zářijového čísla Nýrských novin.

DOPISY ČTENÁŘŮ
A REAKCE NA NĚ
Reflexe na dopis Mgr. V. Bundy
Dalskábáty a DalsNýrsko
aneb o hanebné manipulaci
Každý kdo se přišel na konci sezóny podívat do Lesního divadla na představení Dalskábáty – hříšná ves, odcházel nejen pobaven rozverným výkonem herců, ale pokud
je jen trochu přemýšlivý, tak i poučen. Hra je totiž o tom,
jak mistrně lze zneužít obyčejnou lidskou prostotu, či nemožnost vidění věcí z druhé strany…
A zatím, co Dalskábáty obcházel pekelník převlečený za velebníčka, aby vesničany popletl a demoralizoval,
a ti se pak snadněji dostali pod špatný vliv – naše městečko obcházel, neetický, vskutku ďábelsky napsaný dopis,
který duplicitně, jako na divadle povedený svatoušek, hustil do lidí, co si mají myslet o panu starostovi – a co ne!
Černý pytel
Dopis, naplněný po okraj arogantními, nestoudnými
slovy, s cílenými narážkami, zahuštěný vedlejšími nepodstatnými větami, ve skutečnosti není kritika, nemylte se
občané. Kritika je odborné a věcné posuzování bez slovního napadání! Věřte, už jsem napsala dost recenzí na různé
výtvarníky, a nikdy ne s cílem urážet a ponižovat! Slovní
stoka zaslaná do NN, plná jízlivosti, podaná v drakonickém až krutém projevu a přitom tvářící se rádoby žoviálně a pod pláštíkem ehm, pravdy, je jen produkt křiklouna
nebo narušené osobnosti libující si v hlučných řečech, jenž
je de facto nespokojený sám se sebou. Nenávidí svět, nectí ani lidskou důstojnost, ani mateřský jazyk, ani město,
ani domov, ani lidi zde žijící. Víte ctění čtenáři, dobrá pověst každého města se tvoří kvalitou vás všech! Dala bych
ruku na to, že ono jízlivé slovo „hnízdo“ si pan učitelský
vypůjčil ze staré pohlednice města Nýrska, od anonymního a unuděného výletníka. A do vlastního hnízda hned
také nadělal… a tím nemyslím nejen ostudu.
Stačí přeci trochu manipulace
Například, aby lidé svoje myšlenky zaměřili na vedlejší triviálnosti, a dezorientovali se v nastolených polopravdách! Víte, pekelník, budu-li se držet archaického
slovníku pro symbol zla, nikdy člověku nenašeptává lež,
ale vždy polopravdu – přesněji řečeno neúplnou pravdu,
tedy pravdu mistrně překroucenou, a svým obětem nedovoluje, aby viděli víc!
				
Soňa Křečanová
Redakčně kráceno. Celý příspěvek autorky si lze přečíst v elektronické podobě na stránkách města na odkazu
http://www.sumavanet.cz/munyrsko/dalsi.asp.

Dovětek k diskusi z předchozího čísla
Nýrských novin
V minulém čísle jsem trochu poškádlil pana starostu.
Ve městě se něco takového stalo poprvé, proto takový šrumec. Jednu věc bych chtěl uvést na pravou míru. S rozšířením textu v elektronických médiích nemám nic společného. Jediné místo kam byl text zaslán byla e-podatelna
MěÚ v Nýrsku. Za textem si plně stojím. V následujících
volbách přeji všem spoluobčanům jasnou hlavu a pevnou
ruku.
Mgr. Vojtěch Bunda

Nýrští tenisté bojovali o titul
přeborníka klubu pro rok 2010

Přebor klubu.

Ve dnech 28. a 29. srpna 2010 se na nýrských tenisových dvorcích uskutečnily klubové přebory v kategorii
závodní žactvo a muži.
Turnaje o přeborníka klubu se zúčastnili téměř všichni
závodní hráči kategorie mladší a starší žactvo.
V kategorii děvčat obhájila titul Simona Valdmanová,
která porazila Anetu Kalivodovou 6:2, 6:3.
V kategorii chlapců se nejdříve chlapci rozehráli ve
skupinách. Pořadí rozhodlo o nasazení do hlavního pavouka. K chlapcům byly přilosovány finalistky soutěže dívek.
Překvapením určitě bylo, když hned v prvním kole prohrál
vítěz skupiny Patrik Kubalík se Simonou Valdmanovou.
Té potom chyběly dva míčky v závěrečném super-teibreaku na postup do finále. V druhém semifinále ve vyrovnaném a napínavém utkání porazil Jakub Tomaščík svého
tréninkového partnera Milana Koryťáka. Vítezem a přeborníkem klubu se stal Luďa Mojžíš.
Výsledky
Semifinále: L. Mojžíš – S. Valdmanová 6:1, 3:6, (10:8);
J. Tomaščík – M. Koryťák 7:6, 6:1
Finále: L. Mojžíš - J. Tomaščík 6:2, 6:2
Přeborníkem klubu ve čtyřhře se stala dvojice P. Kubalík,
F. Karlovský. Přeborníkem v kategorii mužů se stal Milan
Koryťák, který ve finále porazil svého loňského přemožitele Pavla Vlacha.
Petr Čermák

9

Volební program KDU – ČSL
pro komunální volby v Nýrsku pro rok 2010
Právě končící volební období bylo poznamenáno celosvětovou ekonomickou krizí. V důsledku toho řešili zastupitelé
města problémy nejen rozvojové, ale i finanční. A pro nás, zástupce strany lidové, bylo velmi důležité spolurozhodovat
o opatřeních zaměřených zejména na zmírnění dopadů na občany, zaměstnavatele a drobné podnikatele našeho města.
Podařilo se nenavýšit nájmy, zmrazit ceny vody, tepla a TUV. Živnostníkům jsme snížili nájmy s tím záměrem, aby případný propad tržeb nebyl ještě zhoršován požadavky nájemce, ubytovatelům jsme zrušili poplatky z ubytovací kapacity.
Přes tato úsporná opatření, která se samozřejmě promítla i do hospodaření města, se podařilo zrealizovat celé množství akcí. Na nich se z velké míry podíleli firmy a živnostníci z našeho města, čímž se podařilo udržet zaměstnanost a příjmy jednotlivých rodin. Jen pro připomenutí uvádíme I. etapu rekonstrukce náměstí – zdravotní středisko, průtah Klostermannovou a Komenského ulicí a další. Naše aktivity se zaměřili zejména na podporu jednotek sborů dobrovolných
hasičů a dalších občanských a zájmových skupin a organizací.
Co bychom chtěli prosadit v následujících 4 letech:
a
výstavbu malometrážních bytů pro seniory,
a
opravy dalších komunikací, pro příklad uvádíme ul. Práce, poslední část Klatovské ulice,
a
zajistit finanční prostředky na výstavbu kanalizace na Zelenou Lhotu,
a
podporovat sbory dobrovolných hasičů a zájmová sdružení.
Velkou pozornost chceme věnovat podpoře volnočasových aktivit mládeže i dospělých. Zaměříme svoji pozornost
a schopnosti na zajištění finančních prostředků na výstavbu ledové plochy a dílčích úprav koupaliště. Uvědomujeme si,
že to vše s sebou přinese zvýšený finanční požadavek na rozpočet města. Přesto jsme přesvědčeni, že tyto aktivity je zapotřebí podporovat. 										
								
Ing. Jiří Svejkovský,
předseda MO KDU – ČSL
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Program Občanské demokratické strany
pro příští čtyřleté období
Vážení spoluobčané,
v novém volebním období bychom chtěli pokračovat v rozdělané práci právě končícího zastupitelstva města. Bude se
jednat o nelehký úkol, protože vzhledem k propadu státních financí v důsledku úsporných opatření vlády a předpokládané absenci dotačních prostředků bude složité realizovat všechny připravené akce. Přesto jsme přesvědčeni, že zkušenost a odbornost našich zastupitelů povede ke splnění cílů, které si před sebe stavíme.
Pro nadcházející období máme tři základní cíle, jejichž splnění by mělo vést ke spokojenosti občanů.
Prvním cílem je realizace akcí zaměřených na infrastrukturu. Jedná se rekonstrukce komunikací ul. Práce, Hodousické ulici, III. etapu Klatovské ulice, Žižkovu ulici, Domažlickou ulici a Thámovu ulici. Dofinancujeme kanalizaci do Zelené Lhoty. Rozpracujeme vodovod a kanalizaci do Hodousic.
Druhým cílem je podpora společenského života našich občanů. Naplnění tohoto cíle nezávisí pouze na městě, ale
město musí vytvořit podmínky pro jednotlivá zájmová sdružení a spolky. Vytvořením podmínek se rozumí zejména finanční pomoc, kterou chceme zachovat na stejné úrovni jako v letech předcházejících. K tomu přibude ještě realizace
rekonstrukce kulturního domu příp. zázemí pro naplňování sportovních aktivit sportovních oddílů a nadšenců.
Poslední cílem je nastartování bytové výstavby. Souběžně s byty pro naše seniory zainvestujeme pozemky nad kotelnou pro individuální bytovou výstavbu.
Věříme, že díky Vašim hlasům budeme moci realizovat naše představy a zlepšit tím podmínky pro život nás všech.
O Vaše hlasy budou usilovat:
Ing. Miloslav Rubáš - starosta, Ing. Petr Janovský - manažer IT, Jan Kolář - technik, Eva Bechyňová - vychovatelka, Ing. Jan Brada - důchodce, Mgr. Ivan Pavlík - ředitel ZŠ, Miroslav Vítovec - řidič sanitky, Adriana Burešová
- pečovatelka, Mgr. Milan Koryťák - podnikatel, Pavel Stránský - zástupce vedoucího stavebnin, Ing. Jan Běl - technik, Jakub Maglovský - podnikatel, Dušan Kubečka - podnikatel.

Komunistická strana Čech a Moravy
Naši kandidáti
1. Miroslav Junek, věk 73 let, důchodce, Zelená Lhota 54, člen KSČM; 2. Miloslava Heflerová, věk 56 let, účetní, Nýrsko
744, bez politické příslušnosti; 3. Pavel Pojžárek, věk 36 let, revírník, Bystřice nad Úhl. 48, bez pol. příslušnosti; 4. Rudolf
Karlovský, věk 59 let, podnikatel, Nýrsko 705, člen KSČM; 5. Ladislav Pavlíček, věk 56 let, dělník, U radnice 791, Nýrsko,
člen KSČM; 6. Tibor Péter, věk 58 let, dělník, Čs. legií 542, Nýrsko, člen KSČM; 7. Karel Suchel, věk 61 let, důchodce,
Nýrsko 277, člen KSČM; 8. Břetislav Šťastný, věk 63 let, důchodce, Nýrsko 705, člen KSČM; 9. Marie Rubášová, věk 61
let, důchodce, Nýrsko 679, člen KSČM; 10. Anna Klasnová, věk 65 let, důchodce, Nýrsko 738, člen KSČM; 11. Ing. Václav
Kříž, věk 47 let, živnostník, Havlíčkova 267, Nýrsko, člen KSČM; 12. Vladislava Klímová,věk 57 let, dělnice, Nýrsko 704,
člen KSČM; 13. Božetěch Taušek, věk 63 let, důchodce, Nýrsko 553, člen KSČM
Z hlediska financování bude volební období velmi složité z důvodu, že platnost dosavadních Evropských fondů, ministerských a krajských dotací končí v roce 2013 a není dosud známo, jak a zda budou pokračovat v dalším období.
Proto budeme věnovat pozornost realizaci akcím s již schválenými dotacemi, případě těm, které mohou ještě dotace získat. Připravíme další akce, které mohou mít po roce 2013 šanci získat jakékoliv finanční příspěvky.
Za prioritní otázky pro volební období 2010-2014 v městě Nýrsku a spádových obcích proto KSČM považuje:
a provést rekonstrukci ulice Práce včetně řešení parkovacích míst, a za finanční spoluúčasti fondu životního prostředí,
Města Nýrska a obce Hamry zrealizovat odkanalizování Zelené Lhoty, Staré Lhoty a Hamrů do čističky v Nýrsku, a projekčně připravit chodník a cyklostezku při silnici mezi Bystřicí a Nýrskem v rámci I. etapy budoucího silničního obchvatu
a finančně se spolupodílet na její výstavbě, a projekčně a pozemkově připravit rekonstrukci Chodské ulice včetně chodníků a finančně se podílet na inženýrských sítích, osvětlení a chodnících, a projekčně připravit rekonstrukci kulturního domu
v Nýrsku a zahájit I. etapu opravy, a projekčně připravit rekonstrukci hasičské zbrojnice v Zelené Lhotě a kapliček v obvodu působnosti města, zahájit její realizaci, a projekčně připravit bytový dům pro seniory v místě staré čističky a zahájit
I. etapu výstavby, a vybudovat na pozemcích města inženýrské sítě a komunikace pro výstavbu rodinných domků, a pečovat o zlepšení nočního klidu a pořádku ve městě součinností městské policie a policie ČR důslednou kontrolou dodržování vyhlášek města o zákazu používání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích a výherních a hracích automatech.
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KULTURNÍ AKCE
Městská knihovna Nýrsko
1. 10. do 12. 11. – Petr Šimon – fotografie živé přírody.
Vernisáž výstavy od 18.00 hod.
1. 10. do 28. 2. – „Letem světem“ Čtenářská soutěž
4. 10. – 8. 10. Týden knihoven - Prodejní výstava knih z
nakladatelství Thovt - výrazné slevy!
6. 10. – 9.30 a 10.30 Tajemná výprava do
starověku - soutěž pro ZŠ s nakladatelstvím
Thovt
5. 10. od 15.00 - Čtení pro děti se Soňou
Křečanovou „Legendy staré Šumavy“
7. 10. od 18.00 - Odpolední čtení se Soňou Křečanovou
„Ženy které běhaly s vlky“ Mýty a příběhy archetypů divokých žen.
14. 10. od 18.00 - Zahrady s duší – beseda s manželi Papežovými
21. 10. od 18.00 - Na kole všemi kontinenty – cykloexpedice Lucie Kovaříkové a Michala Jona, beseda

Ostatní akce

V prostorách Kulturního domu Nýrsko
16. 10. od 20.00 – Pouťová zábava
23. 10. od 19.00 – 1. lekce tanečního kurzu
30. 10. od 19.00 – 2. lekce tanečního kurzu
Připravujeme
5. 11. od 10.00 – Zimní příhody včelích medvídků – pohádka
5. 11. od 18.00 – Tvořivá dílna s Jarmilou Javorskou:
Tmelový obrázek na plátně
5. 11. od 19.00 – Staropražští heligonkáři
19.11. od 19.00 – Jiří Krampol  Michal Herzán: Ani Krampol není dokonalý
25. 11. od 16.30 – 1. adventní čtení pro děti s kreativní dílničkou
6., 13., 20., 27. 11. od 19.00 – taneční kurzy

Taneční lekce jsou přístupné, srdečně vás zveme. Upozorňujeme tímto na nutnost společenského oděvu!

Zajímavost

Městská knihovna Nýrsko zve k nahlédnutí do malého
bibliofilského skvostu, knihy jenž nám byla s laskavostí
majitelky Soni Křečanové krátkodobě zapůjčena od 5. 10.
do konce roku 2010. Jedná se o publikaci Naše řeka Úhlava vydanou soukromě J. Bělem, O. Boučkem a příbuznými.

Šumavský veterán 2010
Sportovní klub policie Nýrsko - oddíl nohejbalu uspořádal v sobotu 4. 9. 2010 čtvrtý ročník nohejbalového turnaje „Šumavský veterán - memoriál Pavla Kalisty“. Hrála proti sobě tříčlenná družstva a podmínkou byl věk přes
40 let a účast minimálně jednoho padesátníka v družstvu.
Turnaje se zúčastnilo 7 družstev a nejen hráči, ale i diváci si přišli na své. Dech beroucí finálový zápas, ve kterém družstvo „Pardálů“ (hráči - Podhradský, Daněk, Treml) těsně ve třech setech podlehlo družstvu „ELCO“ (hráči - Košťál, Oktábec, Klauber), odměnili všichni přítomní potleskem. ELCO vyhrálo turnaj již potřetí v řadě a to
přesto, že patřili k družstvu s druhým největším věkovým
průměrem. V boji o třetí místo porazilo družstvo „Mariánské Lázně“ (hráči - Rendl, Smutný, Šroub - věkový průměr neuvěřitelných 61 let!) družstvo z Plzně „Brufeni“
(hráči - Hokr, Svoboda, Pecko) také ve třech setech. Cenu
za nejstaršího účastníka turnaje obdržel Jiří Kalný (66 let).
Všem zúčastněným děkujeme za nádherný sportovní zážitek, přejeme hodně zdravíčka a příští rok se těšíme na minimálně stejnou účast.
Ing. František Čermák

KD Nýrsko oznamuje
Nové přihlášky přijímáme až do začátku podzimního tanečního kurzu, který bude od 23. 10. 2010
v rozsahu 6 lekcí, jedné prodloužené a závěrečného věnečku. Do tanečních kurzů se na výpomoc mohou přihlásit i chlapci, kteří již taneční absolvovali. Kurzovné budou mít zdarma.
Zájemci se mohou hlásit v informačním centru nebo na
telefonním čísle : 376 571 616.
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Vítězný tým.

