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Nýrská mládežnická kopaná
slavila ve Francii úspěchy

Úvodní slovo
Vážení čtenáři,
přinášíme vám další číslo Nýrských novin, které je, jak je během
prázdnin obvyklé, vlastně dvojčíslem na červenec a srpen. Další číslo tak vyjde až v září.
Červen byl bohatý na různé
akce pro nejmenší, které se konaly ke Dni dětí. V sýpce u nádraží byla otevřena zajímavá výstava a další jsou k vidění v knihovně
a v muzeu. O tom všem a mnohém
dalším na následujících stránkách
informujeme. Nezapomeňme však
na prázdninové akce, jejichž přehled je na poslední straně. Nabídka je pestrá od pěších výletů
a cyklovýletů přes různé zábavy
až po divadelní představení.
Dospělým přejeme pohodové prožití dovolené a dětem krásné a prosluněné prázdniny. Pokud
v létě narazíte na něco zajímavého, určitě nám napište.
Bc. Martin Kříž,
redakce Nýrských novin

Z obsahu
Nýrský tým fotbalistů v kategorii do 11 let ve Francii.

Ve dnech 11. 6. a 12. 6. 2011 se uskutečnil ve francouzském městě Maurepas (cca 30 km od Paříže) mezinárodní turnaj mládežnických týmů v kopané. Turnaj, který se pořádá v rámci turnajů Eurosportringu, probíhal ve 4 kategoriích. Zapojilo se do něj 52 týmů a okolo 1 600 hráčů. Mezi nimi byly
i dva týmy z Nýrska, a to v kategorii U 13 a U 11 (do 13 a 11 let). A nevedly si vůbec špatně.
Celá naše mise začala po brzkém ranním příjezdu do Paříže, kde jsme navštívili významná místa jako jsou Louvre, Notre Dame, Champs Elysées, Náměstí svornosti a vše zakončili Eiffelovou věží. Po sobotních zápasech ve
skupinách jsme opět vyrazili do Paříže a odměnou nám byla projížďka lodí
po Seině zakončená pohledem na rozsvícenou a blikající Eiffelovku. Ale nyní
už k turnaji, který probíhal v nádherném sportovním areálu Parc des sports
Maurepas.
(dokončení na straně 3)
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INFORMACE
Z RADNICE
Zeleň ve městě se stává terčem
vandalů i zlodějů
S úpravami místních komunikací a veřejných prostranství ve městě se zvyšují nároky na péči o městskou
zeleň co do rozsahu i kvality. Péče o zeleň je plně v rukou zahradnice technických služeb města paní Anny Halasové. Vytvořením podmínek v areálu ve Strážovské ulici se daří připravit pro jarní výsadbu značné množství
různých sazenic.
Nákupem se zajistí ročně asi 900 ks různých sazenic
a přibližně 3 250 ks bylo v tomto roce z vlastní produkce.
V letošním roce se opět nově vysázená zeleň stala středem zájmu vandalů, kteří zeleň poničí, i některých „zahrádkářů“. Během velmi krátké doby tak z „rampy“ na
náměstí zmizelo 30 ks letniček. Dalším cílem zájmu „zahrádkářů“ se staly na náměstí i 3 ks stromků hořcových
(SOLONAMUM RANTONETTI) vysázených v nádobách na mobilní zeleň po 4 letech předpěstování. Hodnota jednoho byla bez nákladů cca 400,- Kč. Zájem „zahrádkářů“ se zaměřil i na růže na městském hřbitově.
(MěÚ)

Na odpad poházený před kontejnery
není pěkný pohled
Otevřením sběrného dvora a vytvořením systému pro
sběr separovaného odpadu se podařilo vytvořit poměrně
dobré podmínky i pro likvidaci plastů, papíru, skla a velkoobjemového odpadu. Pro někoho je ale problém s odpadem, který se do kontejneru nevejde, absolvovat cestu
do sběrného dvora ve Strážovské ulici. V některých případech končí buď u kontejneru na komunální nebo separovaný odpad. Pokud ihned technické služby nezajistí úklid, obaly se poškodí a vítr nepořádek rozfouká do
okolí. V některých případech se viníka podařilo zjistit,
ale většinou se nepořádek uklízí na úkor rozpočtu města.
Je zřejmé, že nepořádek způsobují i občané, kteří
v Nýrsku nemají trvalý pobyt a tedy ani za likvidaci odpadu neplatí, což vyplývá z platné legislativy. V současné době zjišťuje MěÚ některé údaje, které pak budou
zřejmě využity pro jednání s vlastníky bytů, kteří je pronajímají osobám bez trvalého pobytu v Nýrsku. Jedním
z nejhorších míst jsou kontejnery na separovaný odpad
za dětským hřištěm za ulicemi Jiráskovou a ul. Práce,
což dokazuje i následující fotografie.
Pro připomenutí provoz sběrného dvora ve Strážovské ulici: st, pá 14.00 – 17.00 hod., so 8.00 – 11.00 hod.
(MěÚ)
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Odpad před kontejnery za ulicí Jiráskovou a ulicí Práce.

Řešíme spory
mezi nezletilými dětmi
Jedním z problému rozšířeným v hojné míře mezi žáky
základních škol je šikana. Násilí a šikanování ve školách
i mimo školu je dnes bohužel stále častější. Ani Nýrsko
není výjimkou. Jelikož na území našeho města docházelo k šikaně a napadání žáků základních škol, dokonce někteří museli vyhledat i lékařské ošetření a pomoc Policie ČR, byla navázána užší spolupráce Odboru sociálního
a zdravotního MěÚ Nýrsko se zástupci pedagogů obou základních škol a s kurátorkou pro mladistvé z MěÚ v Klatovech. Kurátorka již s několika rodinami problémových
dětí průběžně pracuje. Pro nápravu, ale i pro prevenci je
důležitá úzká a pravidelná spolupráce rodiny, pedagogů
obou základních škol a také dětských lékařů. Lhostejná by
neměla zůstávat ani širší veřejnost. Stane-li se vám, že budete přítomni nebo informováni o ubližování nebo napadání žáků školy nebo ostatních nezletilých občanů, obraťte se na pracovnice Odboru sociálního a zdravotního MěÚ
Nýrsko nebo zavolejte na tel.: 376 570 596. Další možností je i využití telefonické pomoci dětem zavoláním na bezplatnou linku bezpečí – 116 111.
Jana Pohanková,
vedoucí odboru sociálního a zdravotního

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

Nýrská mládežnická...

(pokračování ze strany 1)

zápase, ale i tak musím všechny kluky pochválit za předvedený výkon na hřišti i chování mimo něj. V naší kategorii
U 13 Českou republiku reprezentoval ještě jeden český tým,
a to divizní Neratovice, který obsadil konečné 5 místo.“
Kategorie U 11

Výsledky základní skupiny:
NÝRSKO – USC MAGNY en VEXIN 1 (FR) 0 : 0
NÝRSKO – A.S.MONTIGNY (FR)		
1 : 0 Mašek Zbyněk
NÝRSKO – U.S. JOUY en JOSAS (FR)
1 : 0 Pavlík Jakub
NÝRSKO – AS MAUREPAS 1 (FR)		
0:0

Nýrský tým fotbalistů v kategorii do 13 let ve Francii.

Kategorie U 13
Hrací čas: 1 x 25 min., počet hráčů: 10 + 1, počet týmů
12, rozdělených do 3 skupin.

Výsledky základní skupiny:
NÝRSKO - AS MAUREPAS (FR)
1:0
NÝRSKO - V.V GOMOS (NL)
1:0
NÝRSKO - USC MAGNY en VEXIN (FR)
			
2:1
				
Semifinále:
NÝRSKO - SAVIGNY Foot C.O (FR) 0 : 1
O 3 místo:
NÝRSKO - V.V GOMOS (NL)
2:0
					
Pořadí finálové skupiny:
1. SAVIGNY Foot C.O (FR)
2. E.S.A LINAS (FR)
3. SKP OKULA NÝRSKO
4. V.V GOMOS (NL)

Böhm Sebastien
Svoboda Václav
Čanecký Jan,
Vacovský Filip

Svoboda Václav,
Vávra Dominik

Za Nýrsko nastoupili: Dražka, Sojka, Bočan, Bureš,
Kaas, Vlček, Böhm, Vacovský, Svoboda, Čanecký, Vávra, Irlbek, Idlbek a Kubečka.
Trenér Josef Juraši: „Jako každý rok jsme se i letos vydali na turnaj EURO-SPORTRING. V kategorii U 13 jsme
sehráli 3 zápasy a nepoznali hořkost porážky. Radost z vítězství ve skupině nám pokazila zlomená klíční kost našeho
hráče a čtyřhodinová návštěva státní nemocnice ve Versaille. Bohužel se tak stalo hned při našem prvním utkání. Nedělní semifinálový zápas nám bohužel vůbec nevyšel
a po matném výkonu jsme zaslouženě prohráli 0:1, soupeřovu branku jsme vůbec neohrozili a po jednom
z brejků soupeře jsme neuhlídali rychlonohého útočníka
tmavé pleti, který své sólo s jistotou proměnil. Soupeř byl
u všech míčů dříve a i rychlostní rozdíl byl zřejmý. I přes
zlepšený výkon ke konci zápasu jsme již na vyrovnání nedosáhli. V zápase o 3. místo nás opět čekal holandský tým
ze základní skupiny, který jsme naopak po velice kvalitní
hře celého týmu jasně přehráli a porazili 2:0. O to větší
škoda byla, že jsme takový výkon nepodali v semifinálovém

Semifinále:
NÝRSKO – USC MAGNY en VEXIN 2 (FR)
					

1 : 1 Pavlík Jakub
3 : 2 na penalty

Finále:
NÝRSKO – AS MAUREPAS (FR)		
					

1 : 1 Malát Filip
3 : 2 na penalty

Trenér Ivan Pavlík: „Všechna utkání základní skupiny
a semifinále jsme odehráli na nepříliš kvalitním terénu ragbyového hřiště. K finále jsme nastoupili na hlavním hřišti proti domácímu týmu AS Maurepas a podle přízně diváků to vypadalo, že jsme nastoupili proti celé Francii. Ale
agilní fanoušci z řad rodičů a starších spoluhráčů bojovali v hledišti statečně a domácí fanoušky „strčili do kapsy“.
Utkání začalo opatrně a vyrovnaně. Když se našemu týmu
podařilo vstřelit branku, začal úřadovat „pan rozhodčí“
a podařilo se mu odpískat penaltu, kterou viděl jen on.
Tímto výrokem se na naši stranu obrátili i někteří domácí fanoušci. Utkání skončilo 1 : 1 a došlo stejně jako
v semifinále na penalty. Při penaltové rozstřelu jsme domácím nedali šanci a propukly oslavy, kdy kromě francouzského skandování „Čeko, Čeko, Čeko, …“ se Francouzi naučili „Kdo neskáče, není Čech hop, hop, hop“
a „Nýrsko, Nýrsko, Nýrsko“ a samozřejmě vítězný pokřik
„Cigy caga, cigy caga“.
Hráči nastupovali v této základní sestavě: Martin Toul,
Martin Šmíd, Zbyněk Mašek, Michael Brož, František Hoidn, Martin Bastl, Jakub Pavlík, Filip Malát. Střídali:
Kristián Pukač, Tomáš Pscheidt, Radek Sýkora a Dominik
Václavovic.“
Mgr. Ivan Pavlík

Společné foto obou nýrských týmů na závěr turnaje.
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Z NÝRSKÉHO MUZEA
Dobrodružství s pokladem
Dovolte, abych všem čtenářům zasvěceně vylíčil, jak to
bylo s nálezem pokladu ve Strážově.
V roce 1994 se prováděly úpravy silnice, která vede kolem bývalé Měšťanské školy na Víteň. Bagr vytrhal divoce rostoucí hlohy a pak připravoval prostor pro chodník
a stavbu hradby školního pozemku. Žáci ze školy v hodinách práce na zahradě pomáhali s terénními úpravami. Desetiletý Pavel Toman si na hromadě hlíny všiml nějakých
mincí a šel o tom povědět panu učiteli. Protože pan učitel
očekával od tohoto žáka spíše zlobení než nějakou zajímavost, nedbal na jeho povídání a poslal ho pryč. Pavel si strčil
pár mincí do kapsy a velkou slepenou hroudu mincí odhodil
zpátky na hromadu. Od té doby bylo šest mincí pozoruhodností v rodině Tomanových. Trochu je sice strašilo, že nález neohlásili v nějakém muzeu, ale nevěděli, co s tím dělat.
Letos, na začátku roku, se tuto informaci dozvěděla jedna spolupracovnice našeho muzea a zorganizovala setkání,
při kterém Tomanovi předali mince do našeho muzea. Nastalo starání a hledání místa, kde se nález před sedmnácti
lety uskutečnil. Věděli jsme, že jako laici se do kopání sami
pustit nemůžeme, tak jsme záležitost ohlásili nejprve v klatovském muzeu, ale protože jim pro velké množství práce na tuto nejistou akci nezbýval čas, zkusili jsme se zeptat
v muzeu v Plzni. Tam nám ochotně slíbili pomoc a za čtyři
dny jsme se již sešli na školní zahradě s krajským archeologem PhDr. Miroslavem Husem a se třemi zkušenými spřátelenými detektoráři. Zpočátku se objevovaly jen tuby od
pasty na zuby, víčka od mléka nebo stanioly od sýrů. Pak
byl ale zvuk silný a přece jen trochu jiný. Stačilo pár opatrných kopnutí a v hlíně se objevil sloupeček osmi mincí.
A podobné nálezy v neveliké hloubce pak byly ještě čtyři, i když jen po dvou či čtyřech mincích. Všechny otazníky se rozpustily. Hned jsem telefonoval přátelům z muzea.
Našli jsme to!
Místo bylo sice asi o pět metrů jinde, než nám ukazoval
původní nálezce, ale bylo jisté, že najdeme ještě další části pokladu, protože bagr jej jednoduše nabral a přemístil, ale
také určitě roztrousil. Když jsme si naplánovali další akci na
dohledávání pokladu, za den a půl a stejně tolik kubíků vykopaného prostoru jsme našli jen osm mincí. Nic moc, ale
byli jsme šťastní. Už jsme se rozhodli pro tentokrát skončit. Pepík Kratejl řekl, že ještě vybere tu hlínu v koutě. Bylo
toho tam tak na tři lopaty. A hned v té první bylo asi dvacet
tři kusů. To byla nádhera! Nakonec jsme jich v tom rohu našli téměř šedesát a dokonce i střepy z původní nádoby, pravděpodobně džbánku. Nenechte se mýlit tím neurčitým počítáním. Groše, žádné jiné mince v pokladu nebyly a tím je
také mimořádný, jsou poměrně slabé mince a za těch šest
století, co ležely v zemi, se slepily k sobě, takže se nedaly
přesně spočítat. Mimochodem, groš byla na začátku patnáctého století celodenní mzda.
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Na základě tohoto nálezu jsme zavolali do televize, a proto mohli mnozí poprvé slyšet o Muzeu Královského hvozdu
v Nýrsku v televizi i rozhlase.
Další dohledávání jsme uskutečnili o týden později
a v některých okamžicích pan dr. Hus nestačil zapisovat jednotlivé nálezy. Soubor pokladu se rozrostl o dalších osmdesát
kusů. Celý nález je teď v péči Západočeského muzea v Plzni a jsme domluveni, i když čištění a určování jednotlivých
mincí bude velmi zdlouhavá práce, že poklad uvidí veřejnost
poprvé na strážovské pouti v polovině září.
Poklad se svým počtem 180 kusů již teď zařadil na třetí místo v podobných nálezech v prostoru od Rokycan až po
Horažďovicko od začátku dvacátého století, takže mají být
Strážováci na co hrdí.
A ještě jedno malé tajemství nakonec. Mezi mincemi je
jeden významný unikát, tzv. kontramarka. Historická hodnota nálezu je tak ještě vyšší.
Karel Velkoborský, Muzeum Královského hvozdu

V muzeu je v současné době k vidění výstava Nejen chladné kameny:
geologie Královského hvozdu.

Kolo
Tonda se překulil na posteli. Otevřeným oknem proudil ranní větřík a sluníčko už svítilo na podlahu. Nejvyšší čas vstávat! Celé léto to Tonda takhle dělal! Nezajímaly ho hodiny. Jakmile slunce stouplo trochu výše nad
obzor, už dosáhlo na podlahu. Nejdříve u kamen, pak se
protáhlo po celé místnosti a v poledne pálilo jen na lavici pod oknem. Ale to už Tonda míval za sebou mnohá
denní dobrodružství.
Posledních několik dnů, jakoby jiné místo pro prázdninové hry než cesta na Starou Lhotu neexistovalo. Wilda
Hacklů totiž dostal za vysvědčení kolo. A víte, kolik kluků
snilo, že jim ho alespoň na chviličku půjčí! Navíc byla lákadlem toho místa řeka vedle cesty, takže když bylo horko, nebo byla „fronta“ na kolo moc dlouhá, dalo se pozorovat ryby v řece, nebo se koupat, nebo hrát s hadrákem fotbal vedle na louce. Ale kolo to vyhrávalo! Mělo
zvonek a dokonce přední brzdu! I s jedním kolem se daly

pořádat závody nebo slalom mezi kameny, takže nebyla nouze ani o odřená kolena. Jednou Wilda strefil v trávě ukrytý kámen a výsledkem byla splasklá pneumatika.
A teď, jak to opravit? Žádný z kluků to ještě nedělal. Zalepit duši! A jak se sundá plášť? Naštěstí šel kolem pan
Peller, a když viděl to srocení nad Wildovým kolem, zašel
se podívat, co se stalo.
„Ukažte kluci, já vám to opravím“. Vzal kolo, a protože bydlel kousek odtamtud za řekou, za chvíli už jeho
práci sledovala hromada „učedníků“. Klíčem povolil matky osy, vyndal kolo z vidlice, vyšrouboval ventilek
a opatrně začal plochým želízkem uvolňovat plášť z ráfku.
„Musíte být kluci opatrní, abyste neskřípli duši a neudělali do ní další díru.“ Za chvíli bylo rozebráno a mezi
dvěma cihlami už na duši usychala záplata.
Když se parta vracela od Pellerů zpátky, nechtěla věřit svým očím. Po cestě kolem řeky běhali za jiným kolem

všichni ostatní. Jak je to možné, kdo má ještě z nýrských
kluků kolo? No kolo. Ono to sice kolo bylo, ale to ježdění na něm! Tonda Kislingerů totiž věděl, že v kolně stojí dámské kolo jeho tety, ale rozbité, tedy přesně, scházel mu jeden pedál i s klikou. Ta byla tak opotřebená, že
na ose pedálů vůbec nedržela. „Ostatní někde jezdí a já
se tady na kolo jen dívám,“ myslel si. Náhle dostal nápad! Přivázal si svou botu provázky ke zdravému pedálu,
a když se do ní obul, mohl na kliku šlapat, ale tahat ji
i nahoru. A protože na něj bylo kolo trochu velké, postavil se druhou nohou do rámu nad středem a tak se dalo
jezdit skoro stejně rychle, jako s oběma pedály. Huráá!
Teď budou opravdické závody. „Máme dvě kola“, jásali kluci.
Jen ten způsob jízdy na Tondově kole spíše připomínal
šlapání měchu v kostele.
Karel Velkoborský

Přijďte na výstavu do sýpky
V sobotu 18. 6. 2011 se uskutečnila v prostoru sýpky pod nádražím v Nýrsku již druhá vernisáž výstavy
amatérských umělců našeho regionu. Vernisáž navštívilo
v den jejího otevření cca 100 zájemců. Nápad uspořádat
výstavu v objektu sýpky pod nádražím pramení z činorodosti ing. Lenky Hrabětové. Víme již, že tato dáma se
úspěšně prosazuje nejen jako malířka, jejíž tvorbu (olejomalby) na výstavě také uvidíte, ale i na literárním poli.
V loňském roce se umístila v soutěži „Literární Šumava“ se svojí poezií na 3. místě. Z její strany je uspořádání
výstavy lidským gestem, neboť sama jako úspěšná žena
umožňuje prezentovat práce dalším amatérským umělcům. Například velmi talentovanému fotografovi Davidu
Vlkovi, kterému je teprve 13 let, a který každého návštěvníka výstavy zasáhne svým objektivem přímo do srdíčka. Smyslem výstavy je ocenit tvůrčí invenci člověka, píli
a práci, kterou každý z vystavovatelů netvoří jenom pro

Sýpka pod nádražím.

Výstava v prostorách sýpky.

sebe, ale rád se o výsledek své práce podělí. Paní Hrabětová děkuje všem umělcům, kteří přispěli svými díly. Jmenujme pana Roháčika, paní Červenou a keramickou dílnu
Džbán - paní Heřmanovou a Machovou, dále paní Dvorskou s jejím světem batiky, pana Klause, paní Halasovou
a v neposlední řadě pana Rondevalda, který se své výstavy o hospodách v Nýrsku již nedožil. Dík patří i umělcům z Bavorska, kteří zde také vystavují svá díla. Na tento
projekt nebyly čerpány žádné dotace. Zhlédnout můžete
i dílka vyrobená dětmi z obou mateřských škol v Nýrsku.
Srdečně Vás zveme k prohlídce sýpky. Již samotná stavba
stará přes sto let za pozornost stojí. Přijít můžete každou
sobotu a neděli od 10.00 do 16.00 hodin až do 30. 7. 2011.
Pro skupiny lze domluvit prohlídku výstavy i v jiných termínech na mob.: 605 905 242. Výstava bude ukončena
dražbou některých vystavených děl.
Sylva Kalianková
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Z NÝRSKÝCH ŠKOL

Absolventi základní škol

ZŠ Nýrsko, Školní ulice. Horní řada zleva: Jiří Dvořák, Jaroslav Nový, Petr Grassl,
Lukáš Květon, třídní učitelka Ing. Jana Oceláková, Daniel Novák, David Vild, Petr
Schlegl, Michael Jílek. Dolní řada zleva: Pavlína Kůrová, Kristýna Němcová, Kateřina Adámková, Jaroslava Švojgrová, Jana Pašková, Naďa Belfínová, Kateřina Jelínková,
Nikol Knotková, Kateřina Wernerová, Taťána Přerostová.

Úspěšný rok žáků
ZUŠ Nýrsko
Právě končící školní rok přinesl mnoho radosti z úspěchů žáků Základní umělecké školy v Nýrsku. Již tradičně se naši mladí hudebníci zúčastňují Národní soutěže základních
uměleckých škol, kde se našim žákům podařilo nasbírat celou řadu významných ocenění. V soutěži oboru sólová hra na klavír uspěli
tito žáci - Kryštof Matějíček (1. místo s postupem do krajského kola), Miroslava Sloupová,
Petr Skála (2. místo) a Filip Najman (3. místo). V krajském kole v konkurenci 11-ti zástupců škol Plzeňského kraje získal Kryštof
Matějíček vynikající 1. místo.
V soutěži oboru sólová hra na akordeon
zastupovali školu Daniel Koleňák a Barbora
Malátová. Oba v okresním kole získali 1. místo s postupem a v krajském kole získali Barbora Malátová 2. a Daniel Koleňák 3. místo.
V oboru sólová hra na kytaru reprezentovali školu S. Lucáková a K. Pajerová. Obě
získaly v okresním kole 1. místo a K. Pajerová pak v krajském také uznání za účast.
Tímto bych chtěl poděkovat všem učitelům jmenovaných žáků za přípravu a žákům
na vzornou reprezentaci školy.
Luboš Vacek, ředitel školy

Lesní ticho v obrazech
Ireny Kaslové

ZŠ Nýrsko, Komenského ulice. Vpředu zleva: Hana Šmídová, Kateřina Szücsová,
Pavla Procházková, Jana Válková, Hana Hošková. 1. řada zleva: Lucie Adamová,
Petra Dvořáková, Miroslava Cihlářová, Andrea Lipertová, Dominika Voláková, Simona Brožová, David Janáček, Renáta Ašková, tř. učitelka Ing. Ludmila Cvachovcová.
2. řada zleva: Michal Šveigr, David Václavovic, Daniel Duda, Jiří Belfín, Dominik Irlbek,
Eliška Čadková, Patrik Mayer. 3. řada zleva: Karel Kalivoda, Pavel Míka, Pavel Nejdl,
Marek Lávička.
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Jako podklad pro svoji práci zvolila Irena Kaslová vhledy do šumavských scenérií a lesních partií. Vzniklé obrazy tato autorka navíc zdárně naplnila tichem a posvátnou úctou návštěvníka, jenž právě do přírodního chrámu vstoupil, a naštěstí i nám dovoluje spoluúčastnit se. Snahu o důstojné zobrazení uctívaného modelu klasickou malbou
nemůžeme přejít rčením, že umělec má být
za každou cenu „originální“, neboť i klasická malba Ireny Kaslové má v dnešní době
své oprávnění, podobně jako klasická hudba.
Ostatně, volnost projevu a radost z uchopení
barevné palety interpretuje výtvarnice zcela
odlišně v ostatních dílech, abstraktněji položených. Na závěr bych ráda vyzdvihla téměř
profesionální úroveň instalace její výstavy.
Zájemci se z ní mohou těšit až do 8. 7. 2011
v předsálí místní knihovny. Soňa Křečanová

Červnové akce domu dětí a mládeže

Cesta lesem na zříceninu Pajreku byla při oslavě Dne dětí plná pohádkových postav.

Pracovníci Domu dětí a mládeže v Nýrsku děkují
všem návštěvníkům červnových akcí za jejich účast. Na
oslavě Dne dětí se nás sešlo bezmála 400 a děti i jejich
doprovod mohly prožít dobrodružnou cestu pohádkovým
lesem až na zříceninu Pajreku. Tam na ně čekala scéna
z pohádky Mrazík i s nepřekonatelnou babou Jagou.
V červnu jsme uspořádali vystoupení klatovské ZUŠ
„Pomáda“. Všem divákům se muzikál velmi líbil a vě-

říme, že nás soubor opět někdy navštíví. V zájmových
kroužcích florbalu se uskutečnil turnaj, v kroužcích anglického jazyka proběhla olympiáda.
V polovině června byla v DDM ukončena pravidelná
činnost, uskutečnilo se vymalování kluboven a s dětmi se
sejdeme při letní táborové činnosti.
Pavlína Karlovská

Další cyklovýlety do okolí Nýrska
Dovoluji si vás pozvat na cyklovýlety do blízkého
i vzdálenějšího 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, kulturní památky, přírodní
zajímavosti.
Sobota 2. 7. 2011 v 9.00 hod. od informačního centra –
Památné stromy Klatovska: Nýrsko – Krotějov – Běšiny
– Podolí – Malonince – Jindřichovice – Mlázovy – Sluhov – Klatovy – Nýrsko. Trasa okolo 60 km, malé převýšení, vhodné pro všechny cykloturisty. Pojedeme po
asfaltových místních komunikacích a cyklostezkách.
Doporučuji horské, trekové nebo i silniční kolo.
Sobota 16. 7. 2011 v 8.19 hod. busem z náměstí Nýrsko – Schwarzeck 1238 m. n. m (D): Nýrsko – Železná
Ruda – Bretterschachten – Schareben – Schwarzeck – Eck
– Lam – Zadní Chalupy – Nýrsko. Trasa 70 – 100 km,
velké, náročné převýšení, vhodné pro aktivní cykloturisty. Doporučuji horské kolo. Nezapomeňte doklad totožnosti a pojištění do zahraničí. Svačinu na celý den sebou.
Kdo nebude chtít jet busem, může vyrazit přes Hamry
a setkáme se v 9.30 hod. pod vlakovým nádražím Ž. Ruda.
Sobota 6. 8. 2011 v 9.00 hod. od informačního centra
– Chodsko – památník J. S. Koziny: Nýrsko – Kdyně –
Mrákov – Babylon – Hrádeček (památník J. S. Koziny)

– Domažlice – Němčice – Dlažov – Nýrsko. Trasa okolo
70 km, malé převýšení, vhodné pro všechny cykloturisty.
Pojedeme po asfaltových místních komunikacích a cyklostezkách. Doporučuji horské nebo trekové kolo.
Sobota 20. 8. 2011 v 8.19 hod. busem z náměstí Nýrsko
– Jezero Frauenau (D): Nýrsko – Prášily – Bučina – jezero Frauenau – Železná Ruda – Nýrsko. Trasa 60 – 110
km, větší převýšení, vhodné pro aktivní cykloturisty. Doporučuji horské či trekové kolo. Nezapomeňte doklad totožnosti a pojištění do zahraničí. Svačinu na celý den sebou. V případě většího zájmu o cyklobus ze Ž. Rudy, pojedeme již z Ž. Rudy do Prášil na kole.
Na všechny výlety doporučuji kolo v dobrém technickém stavu, přilbu na kolo a dobrou náladu. V průběhu výletu zastavíme někde na občerstvení, jinak je dobré
mít 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
Mob.: +420 605 412 193
E-mail: bechyne@posumave.cz
www.posumave.cz
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ZE SVODKY MĚSTSKÉ POLICIE
Pivo se mu prodražilo
Při konzumaci lahvového piva byl v ulici Prap. Veitla
přistižen místní třicetiletý muž. Provedená dechová zkouška ukázala 1,6 promile alkoholu. Jednalo se o osobu, která
opakovaně porušuje městskou vyhlášku zakazující konzumaci alkoholických nápojů na určených místech. Přestupek byl vyřešen uložením pokuty 500 Kč.
Ohrožen rotvajlerem
Oznámení o opakovaném ohrožení psem - rotvajlerem
přijala městská policie 30. května. Padesátiletý majitel, ač
upozorněn na nebezpečné chování svého psa, nechal ho znovu bez dozoru. Pro opakované porušování městské vyhlášky byl případ postoupen k projednání přestupkovou komisí.

Nepoučitelný podruhé!
Stejný muž, stejný scénář, pouze jiné místo. V minulém čísle jste se mohli dočíst o muži, který ač vážně nemocen, opakovaně konzumuje větší množství alkoholu
a zaměstnává tak strážníky i zdravotníky. Tentokrát muž
po konzumaci lahve fernetu zůstal téměř bezvládně ležet
na autobusovém nádraží. Přivolaná posádka rychlé zdravotnické pomoci rozhodla o převezení muže do nemocnice v Klatovech.
Sluníčko lákalo k vodě
Čtyři místní chlapci se nemohli dočkat otevření koupaliště. Přelezli plot a užívali si čerstvě napuštěný bazén. Nepočítali však s tím, že městská policie po nedávných škodách na zařízení koupaliště zvýšila četnost kontrol
areálu. Věc byla vyřešena domluvou a výzvou
k opuštění areálu.
Milan Kolář, velitel MěP Nýrsko

Prodejní výstava
uměleckého kování
Jaroslav Novák & syn
2. 9. – 30. 9. 2011

Příspěvky do Nýrských novin zasílejte
na e-mail: nyrskenoviny@gmail.com
Foto ve formátu jpg či tiff.
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V rozvoji středoevropské civilizace byla činorodým proudem znalost hutnictví, od něhož
se pak zdárně osamostatnilo a specializovalo
řemeslo kovářské. Právě tento um stál vždy na
špičce společenské objednávky a těšil se velké
úctě a vážnosti – vždyť kovářství provozovali
i bohové! Je úžasné, že po staletích se pohled do
dnešní dílny uměleckého kováře téměř nezměnil; přetrvává v ní výheň a měchy s „usměrněným větrem“, kleště, kovadlina, kladiva, pilníky,
nůžky na plech, hřebíky… A co vše lze provádět
kováním, kalením, naklepáváním, zkracováním,
svinováním, ohýbáním, ostřením, děrováním
a dalšími kovářskými postupy, můžete zhlédnout
na chystané výstavě uměleckých kovářů – Jaroslava Nováka a jeho syna Jakuba, na kterou tímto srdečně zvu do nýrské knihovny čp. 81.
Slavnostní zahájení proběhne 2. 9. 2011
v 17.00 hodin. Expozice kovářských děl a nářadí rodiny Nováků bude doplněna zapůjčenými listinami, dnes již historických návrhů kovářských prací, ze soukromého vlastnictví rodu
Jan Štětka & Křečan. Součástí výstavy bude
i realizace návrhu kovaného nápisu KNIHOVNA – MUZEUM. Výstava potrvá do konce září.
Soňa Křečanová,
kurátorka a sponzor výstavy

LESNÍ DIVADLO NÝRSKO
Vítejte v Ebersteinu, jídlo chutné, ceny mírné
V sobotu 4. června 2011 se v Lesním divadle v Nýrsku uskutečnilo další z plánovaných představení. Tentokrát k nám zavítali ochotníci z divadla Za Oponou z
Klatov. Byli u nás již podruhé, takže se tímto omlouvám
za chybu v minulém čísle. Loni u nás předvedli hru Mrkvová roláda. (I přes velmi špatné počasí, kdy většina
z nás stejně jako já předpokládali, že je představení zrušeno.) Nyní nám přivezli hru principála spolku Tomáše
Javorského s názvem „Vítejte v Ebersteinu, jídlo chutné,
ceny mírné“. V ní dostávají pan Matyáš Aigner se svou
ženou Hermínou od tetičky velkou životní šanci – stávají se řediteli a správci hotelu v Ebersteinu. Leč není to hotel ledajaký. O hosty je docela nouze. Důvod – straší tady.
O tom ví na rozdíl od mladého páru tři tajuplní hosté, kteří se zde ubytují. Jak se to může zamotat a hlavně jak to
dopadlo, zjistili všichni, kdo do Lesního divadla přišli,
a díky ochotnickému spolku Za oponou se dobře bavili.
Jitka Vlková

Z představení klatovských ochotníků.

Zájemců o běh přibývá
1. 6. 2011 se konal již 3. ročník obnoveného závodu
„Běh zelenským údolím“. Pořadatele mile překvapila vysoká účast závodníků všech věkových kategorií. Počet
účastníků se oproti 1. ročníku více než zdvojnásobil. Jistě k tomu přispělo i ideální počasí, které běžcům vyhovuje. Závodníci rovněž přivítali profil tratě, který byl na mírně zvlněném terénu s občasným výběhem a seběhem po
lesních cestách.
Pro pořadatele bylo příjemné slyšet slova chvály nejen
od závodníků, ale i od jejich rodinných příslušníků. Poděkování patří sponzorům: MěÚ Nýrsko, Šárka Slavičínská,
Praha, HerBio, s.r.o., Plzeň, PlusMinusColor, Praha, Rodinný hotel Zach, Zelená Lhota, Key Plastics, L.L.C, Janovice nad Úhlavou, Martin Koleňák, Praha, Čadovi, Zelená Lhota.
Vítězové jednotlivých kategorií
Děti: Vaníčková Kristýna (Dešenice), Nový Tomáš (Svárov), Märzová Štěpánka (Filipova Hora), Slavičínský Jáchym (Praha), Kurková Tereza (Milence), Liebermann
Konrád (Zelená Lhota), Pavlíková Natálie (Zelená Lhota), Desousa Max (AC Domažlice), Desousa Alexandra
(AC Domažlice), Novotný Vojtěch (Tatran Železná Ruda),
Součková Sabina (AC Domažlice).
Ženy do 35 let: Štádlerová Šárka, Tatran Železná Ruda
Ženy nad 35 let: Naxerová Jana, USK Plzeň
Muži do 40 let: Görner Tomáš, Atletika Klatovy
Muži do 50 let: Voráček Karel, Sokol Dolany
Muži do 60 let: Rus Zdeněk, KČT Nýrsko
Muži do 70 let: Fait Karel, AGP Domažlice

Muži nad 70 let: Růžička Josef, Tatran Železná Ruda
Za pořadatele KČT Nýrsko děkuje všem závodníkům
a sponzorům Jiří Čada.
Více informací je zveřejněno na stránkách:
http://behzelenskymudolim.cz/.
J. Čadová

Účastníci závodu.

Uzávěrka pro zaslání příspěvků
do dalšího čísla je 20. srpna
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Domov pro osoby se zdravotním postižením
postupně změnil svůj vzhled

Zrekonstruovaná budova domova.

Domov pro osoby se zdravotním postižením v Bystřici
nad Úhlavou poskytuje zejména sociální, zdravotně rehabilitační a výchovně pedagogickou péči pro klienty na různém
stupni mentálního nebo kombinovaného postižení s celoročním pobytem. V současnosti jeho služby využívá 148 klientům ve věku od 3 do 64 let. Domov pro osoby se zdravotním postižením prošel za více než padesát let své existence
mnoha úpravami a změnil několikrát i svůj název. V budově
domova byl původně ženský klášter Kongregace Školských
sester de Notre Dame.
Zřizovatelem Domova pro osoby se zdravotním postižením je Plzeňský kraj, který financoval nákladnou komplexní rekonstrukcí, která zde proběhla v posledních čtyřech letech. Celkové náklady jsou ve výši zhruba 40 miliónů korun.
Jednotlivé stavební úpravy byly organizačně náročné zejména kvůli přesunům jednotlivých oddělení, které probíhaly za
provozu. Nyní jsou už práce téměř hotovy. Dodělávají se jen
drobnosti a odstraňují nedostatky. Na podzim má být rekonstrukce dokončena. Na podrobnosti jsme se zeptali ředitelky domova Ing. Kateřiny Šimkové.
Co všechno se na budově Domova podařilo během těch
čtyř let udělat?
Osazena byla nová střecha. V interiéru jsme instalovali klimatizaci, vyměnili dveře, udělali nové podlahy, postavili jsme nový bezbariérový vchod a také osobní a evakuační výtah. Dříve byl v několikapatrové budově k dispozici jen
výtah nákladní. Dále bylo vybudováno nové sociální zařízení a imobilní toalety, které dosud chyběly. Modernizací prošly pokoje, jejichž počet se při zachování stávající kapacity zvýšil. Sedm pokojů má také nově vlastní sociální zařízení. Vybudováno bylo i zázemí pro zaměstnance se sociálním
zařízením a šatnami. Řešili jsme také špatný přístup pro zásobování. Nedostatečná rampa byla proto rozšířena. Upravili jsme plochy kolem domova a vše bylo zakončeno novou
fasádou. Z vlastních zdrojů jsme pak ještě postavili přístavbu s technickým skladem a aktivizační místností pro klienty
a zaměstnance. Její součástí je i otevřené stání pro autobus.
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Pro své mobilní klienty pořádáte různé akce. Co jste pro
ně nyní připravili?
22. června se tradičně jako každý rok uskutečnil sportovní den. Jednalo se už o 6. ročník této akce. Klienti domova se na ní setkali s finalistkami soutěže Dívka Šumavy, vyzkoušeli si pobyt v indiánském teeppe, projížďky na
koních, koupání v hasičské pěně a mnoho dalších aktivit.
Ve čtvrtek 30. června jsme společně s Lesními stavbami,
s.r.o., a Atletikou Klatovy, pořádali první olympijský den na
lehkoatletickém stadionu pod Hůrkou v Klatovech. Nejdříve sportovci všechny disciplíny našim klientům předvedli
a pak si za jejich pomoci zasportovali i oni. Čekal je běh na
60 m a 400 m, štafeta, hod míčkem či skok do dálky.
Touto cestou bychom rádi poděkovali nejen za finanční podporu našim přispěvovatelům na pořádané aktivity, ale
i jejich návštěvu domova.
Bc. Martin Kříž

Klienti domova se sportovci na lehkoatletickém stadionu v Klatovech.

Koncertu přálo počasí

V pátek 3. června se od 16 hodin na náměstí v Nýrsku uskutečnil
koncert kapely pětatřicátého plzeňského pěšího pluku Foligno. Hodinka plná krásných písniček jistě potěšila převážně starší posluchače, kteří si na závěr spolu s kapelou a jejími zpěváky zanotovali.
Počasí se opravdu povedlo, sluníčko svítilo, takže je škoda, že nepřišlo více diváků. Snad příští rok, až kapela Nýrsko navštíví potřetí, přijdou jistě také ti, kteří mají tuto hudbu rádi a letos jim to nevyšlo. Těšíme se i na ně.

Předškoláci absolvovali i opičí dráhu
Dne 9. června se konal Den dětí v Duhové mateřské škole v Nýrsku. Naši mladí hasiči předvedli ukázku podobnou požárnímu útoku. Místo savců a kádě se
béčko, které se napojuje na požární stříkačku, napojilo
na hasičskou cisternu. Tato ukázka se dětem velice líbila
a to i díky tomu, že tuto ukázku předváděli mladí hasiči
a někteří z nich chodí dokonce i do této školky. Po ukázce byl rozdělán oheň, aby si děti mohly opékat vuřty. Pro
předškoláky jsme připravili i různé soutěžní disciplíny.
Byli to tyto: sestříknutí plechovek pomocí ruční stříkačky, opičí dráha a hod granátem do krabice. Za každou
splněnou disciplínu děti dostaly bonbon a razítko.
Zúčastnily se snad všechny děti, které chodí do
školky. Kromě mladých hasičů zde bylo i pár hasičů
z výjezdové jednotky, kteří pomáhali s disciplínami,
hlídali oheň a obsluhovali požární cisternu. Na Den
dětí byla uvolněna dvě hasičská auta a to: Tatra a Avie.
S potěšením mohu říci, že se tento Den dětí povedl
a my i děti se můžeme těšit na příští rok, kdy se tato
akce zopakuje.
			
Ladislav Kyška, JSDH Nýrsko

Opékání vuřtů na zahradě mateřské školy.

Kroupy poničily
zahrádkářům úrodu

Kroupami pokrytá komunikace v Nýrsku.

Že umí být počasí nevyzpytatelné, o tom
jsme se mohli přesvědčit letos na jaře. Již od
března nás ohřívá sluníčko a přesvědčuje, že se
z něj můžeme těšit a užívat si ho. A najednou
bum, ještě před „ledovými muži“ přišly v noci
takové mrazíky, že zemědělce i zahrádkáře připravily o část budoucí úrody – pomrzly květy
na ovocných stromech i čerstvě zasazené květiny na záhoncích i v květináčích, nově vyrašené
lístečky zčernaly. A zase teplíčko. Všechno se to
postupně vzpamatovává a znovu začíná dělat radost. Až do doby, kdy v pondělí 6. června část
Nýrska zasáhlo kromě silného deště také krupobití, které zničilo ten zbylý příslib úrody. Takže snad příští rok.
Jitka Vlková
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Natálie Janková.

Natálie Koutníková.

Filip Čermák.

Václav Maxa.

Ella Blahníková.

Eliška Volmútová.

Leontýna Coufalová.

Adam Kuzník.
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Dětský den
v bystřickém parku

PROMĚNY MĚSTA

Oslava Dne dětí se konala za krásného počasí dne
29. 5. od 14 hodin v bystřickém parku. SDH Bystřice nad
Úhlavou společně s KDU-ČSL připravilo pro děti krásné odpoledne se zajímavým programem. Odpoledne plné
her bylo doprovázeno dobrou náladou jak dětí, tak i rodičů. Každý si mohl vyzkoušet svoji zručnost a dovednost
v disciplínách - dřevěné kuželky, překážková dráha s tunelem, chůze na chůdách, stříhání lízátek se zavázanýma
očima, zatloukání hřebíků, skákání v pytli, dráha převozu
míčků v kolečku a hod na šotka. Velký zájem byl i o nafukovací hrad, jezdilo se na čtyřkolkách a také se střílelo
s paintbolové pistole.

Budova čp. 199 - Okula, závod II., v roce 1953 a v současné době.

Děti si v bystřickém parku vyzkoušely i zatloukání hřebíků.

Dětský den
v Zelené Lhotě

Hezký program si připravili nýrští kynologové a jejich
čtyřnozí přátelé. Ukázka poslušnosti, výcviku i speciálního vystoupení byla odměněna velkým potleskem.
Ti nejmenší přednesli několik básniček s velkým úspěchem a za doprovodu DJ si i zazpívali. Poděkování patří
pořadatelům i všem sponzorům a Městu Nýrsko v zastoupení Ing. Miloslava Rubáše, který osobně hodnotil tento
dětský den jako velice úspěšný.
František Matheisl
noviny
Informační měsíčník města. Vydalo Město Nýrsko,
Náměstí 122, Nýrsko. Číslo 7 - 8. Ročník: XXXVIII.
E-mail pro zasílání příspěvků: nyrskenoviny@gmail.com.
Redakce: Bc. Martin Kříž (e-mail: kriz.arkada@gmail.
com), Jitka Vlková (e-mail: vlkovi.nyrsko@seznam.cz,
mob.: 606 781 104). Inzeráty přijímá Mgr. Ladislav Janoušek - městský úřad, tel.: 376 377 811. Redakční uzávěrka
vždy do 20. každého měsíce. Nevyžádané rukopisy se nevracejí. Redakce si vyžaduje právo na krácení příspěvků či
jejich nezařazení. Za původnost a obsahovou správnost jednotlivých příspěvků ručí autor, za obsahovou stránku inzerátů zadavatel. Registrační číslo titulu: MK ČR E 19658.

V Zelené Lhotě děti mimo jiné soutěžily i v jízdě na koloběžkách.

Dne 5. 6. proběhl dětský den, který pořádalo místní SDH
s dotací od Města Nýrska. Tímto bychom chtěli poděkovat
sponzorům, kteří věnovali hodnotné ceny: SVOP, Papírnictví Moller, paní Úlovcová - prodejna.
Programu se zúčastnilo 25 dětí - místních i z okolí. Soutěžilo se v mnoha disciplínách: např. skákání v pytlích, běh
v holinkách, jízda na koloběžce a dalších hrách. Děti si
odnášely spousty dárků a sladkostí.
Počasí se povedlo a účastníci si užili sluníčka při soutěžních hrách a opékání špekáčků. Dětem se to moc líbilo.
Za SDH jednatelka Jiřina Kopačková
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KULTURNÍ AKCE
Městská knihovna Nýrsko
telefon: +420 376 571468
e-mail: knihovna@mestonyrsko.cz,
e-mail: rjirikova@mestonyrsko.cz
www.knihovnanyrsko.cz, www.sumavanet.cz/icnyrsko
Ve společenském sále městské knihovny
do 8. 7. – Prodejní výstava obrazů Ireny Kaslové.
11. 7. – 15. 7. – Knižní bleší trh.
18. 7. – 26. 8. – Oči Šumavy – výstava fotografií Václava
Vetýšky věnovaná 100. výročí vyhlášení přírodní rezervace Černé a Čertovo jezero.
Prázdninová turistika s Pepou Mayerem (pořádá
MěK)
10. 7. – Turistika s Pepou: autobusem v 8.36 hod. z Nýrska do Lamu - Ostrý - Hamry - zpět autobusem z Hamrů.
Trasa 12 km. Sraz na autobusovém nádraží.
23. 7. – Turistika s Pepou: vlakem v 8.22 hod. z Nýrska na
Špičák - lanovkou na Rozvodí - Čertovo jezero - pomník
- Alžbětín - zpět vlakem do Nýrska. Trasa 8 km. Sraz na
vlakovém nádraží.
6. 8. – Turistika s Pepou: autobusem v 8.19 hod. z Nýrska
na Novou Hůrku - jezero Laka - Gsenget – Prášily - autobusem do Nýrska - trasa 12 km. Sraz na autobusové zastávce na náměstí.
21. 8. – Turistika s Pepou: autobusem v 11.13 hod. do Hamrů - Hamerský dvůr - Špirkův dvůr - Stará Lhota - Nýrsko. Trasa 10 km. Sraz na autobusovém nádraží.
Ostatní akce
do 31. 7. – Výstava prací umělců klatovského regionu.
Přístupno každou sobotu a neděli 10.00 – 16.00 hod. Sýpka pod nádražím v Nýrsku.
do 30. 9. – Nejen chladné kameny: geologie Královského
hvozdu – výstava v muzeu.
2. 7. – Divadlo Nýrsko – „Hrátky s čertem“. Lesní divadlo Nýrsko.
16. 7. od 8.00 hod. – Nagasaky cup – memoriál Petra
Zborníka – turnaj v malé kopané v areálu pod sjezdovkou.
16. 7. od 21.00 hod. – Kečup – rocková zábava v areálu
pod sjezdovkou.
23. 7. – Šermíři ROMANTIKA – „Kladivo na čarodějnice“ – Lesní divadlo Nýrsko.
23. 7. – SIFON – rocková zábava v areálu zámeckého parku v Bystřici.
30.7. od 16.00 hod. – Slavnosti piva. Kolovanka, 20.00
hod. – SIFON. Akce se koná v areálu pod sjezdovkou.
6. 8. – Divadlo Písek – „Dívčí válka“. Lesní divadlo
Nýrsko.
12. 8. od 19.00 hod. – Večer s dechovkou – Kolovanka + Jugendblas Orchester Gleichamberg – v KD-DDM
Nýrsko.

13. 8. – Ukradený vjecy - rocková zábava v areálu zámeckého parku v Bystřici.
19. - 20. 8. od 8.00 hod. – Bystřická traktoriáda 2011,
III. ročník v Bystřici n. Úhlavou.
Info: www.bystrickatraktoriada.webnode.cz
19. 8. od 16.00 hod. – Rocková vzpomínka na Jirku Feruse: Chai, Gulash rock, Grafit a DOA. Akce se koná v
areálu pod sjezdovkou.
20. 8. od 10.00 hod. – Požehnání nově opraveným kapličkám v Hodousicích, na Blatech a ve Staré Lhotě.
20. 8. – Divadlo Strašín – „Naši furianti“ – Lesní divadlo Nýrsko.
27. 8. – Extra band revival – rocková zábava v areálu zámeckého arku v Bystřici.

Připravujeme

od 2. 9. do 30. 9. – Výstava uměleckého kování – Jaroslav Novák a syn. Vernisáž od 17.00 hod.
22. 9. od 18.00 hod. – Reiki a síla lidské mysli – přednáška Tomáše Brože.
29. 9. od 18.00 hod. – Nýrsko v době okupace – beseda
s Lenkou Sýkorovou.
30. 9. od 17.30 hod. – Tvořivá dílna s Jarmilou Javorskou - savová technika.

Knihovna pro děti
Výsledky tvého snažení knihovna opět ocení
Městská knihovna Nýrsko nabízí všem šikovným
školačkám a školákům, jejichž vysvědčení se pyšní
samými jedničkami, registraci v knihovně na půl roku
zdarma. Staňte se čtenářem na zkoušku!
Dětský on-line katalog
V červnu 2011 získala městská knihovna od Ministerstva kultury ČR z programu Veřejné informační služby knihoven VISK 3 dotaci ve výši 17 000 Kč.
Tato částka byla využita na nákup dětského on-line
katalogu „Housenka“ a dílem na nový stolní počítač.
Malí začínající čtenáři mohou pohodlně pomocí obrázkových symbolů vyhledávat nejžádanější žánry
dětské beletrie a oborů lidské činnosti, vědy a kultury. Starší děti a zkušení uživatelé mohou samozřejmě
využít plnohodnotného vyhledávání podle jména autora, názvu a klíčových slov. Celým katalogem provází děti animovaná postavička housenky. Původní počítač s on-line katalogem, který sloužil k vyhledávání všem čtenářům, byl přemístěn do půjčovny pro dospělé. Tímto došlo k vytvoření dalšího samostatného
místa pro dospělé čtenáře.
J. Poupová, MěK

