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Lesnímu divadlu přálo
v září počasí

Úvodní slovo
Vážení čtenáři,
i když to tak zatím nevypadá, máme tady podzim. Stromy se
krásně vybarvují, rána budou stále chladnější, večer je dříve tma
a začíná nám i další topná sezona.
Mnozí na podzim připravují své
zahrádky na příchod zimy, houbaři
v říjnu vyrazí do lesa za posledním
úlovkem a někteří z Vás využijí podzimních večerů k četbě knih. Čtenářům a nejen jim je určena tradiční celostátní akce - Týden knihoven
- do které se opět i v letošním roce
zapojila Městská knihovna v Nýrsku. V rámci této akce se koná několik zajímavých besed a už tradiční Velké říjnové čtení. Další pěkné
akce pořádá knihovna v průběhu
celého měsíce.
Přejeme Vám tedy příjemné podzimní čtení nejen Nýrských novin.
Bc. Martin Kříž,
redakce Nýrských novin

Sedm trpaslíků - nýrských ochotníků - v zatím poslední hře Sněhurka, kterou odehráli
v Lesním divadle v září. Další fotografii z představení najdete na straně 3.

Bohužel už je to tak. Skončila nám letošní divadelní sezona. Tedy ta amatérská v našem milém Lesním divadle. Teď už se můžeme jen těšit jaká představení nám nabídnou kamenná divadla v blízkém či vzdálenějším okolí. Ale zase na
druhou stranu, září se vysloveně povedlo. Nebylo to jako po celé léto, kdy člověk nevěděl, zda si má na ty dvě hodinky vzít pláštěnku nebo raději zimní budu.
Září nám však vše vynahradilo. Tedy hlavně dětem, protože tenhle měsíc byl
převážně pohádkový. Začalo se Sněhurkou. Hráli nýrští ochotníci, takže zájem
byl velký, krásné teplo, úspěch obrovský. Představení se povedlo, většina z nás
starších byla hlavně zvědavá, jak se účinkující popasují se sedmi trpaslíky, což
se zdařilo. Další víkend jsme měli možnost shlédnout dnes již téměř klasickou
pohádku Lotrando a Zubejda od divadelní společnost z Klenové. Dětem i dospělým se pohádka líbila a opět svítilo sluníčko. Následující týden k nám zavítali
ochotníci ze Kbelu s francouzskou komedií Na správné adrese. Diváci se velmi
pobavili nad neuvěřitelnými záměnami čtyř spolubydlících dam. Znovu krásné
počasí, stejně jako při posledním představení, kdy místní ochotníci zopakovali
Sněhurku. Takže se můžeme již nyní těšit, co nás čeká v příštím roce. Na závěr
bych ráda vyjádřila velký dík všem účinkujícím a hlavně pořadatelům.
Jitka Vlková
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INFORMACE
Z RADNICE
Rozběhne se zajímavý projekt
s názvem Senioři komunikují
Město Nýrsko pořádá ve spolupráci s občanským sdružení „Jihočeský institut celoživotního učení“ počítačový
kurz v rámci projektu „Senioři komunikují“. Kurz absolvují zájemci v důchodovém věku v druhém říjnovém týdnu v sále MěK Nýrsko. V kurzu se seznámí se základy práce s počítačem – jak se počítač ovládá, základy práce s textovým editorem Word a internetovým prohlížečem, včetně používání e-mailu. Jedna hodina bude věnována používání platební karty.
(MěÚ)

Město dokončuje rekonstrukci
smuteční síně
V počátku měsíce října bude opět v provozu zrekonstruovaná smuteční síň na nýrském hřbitově. Cílem rekonstrukce bylo nejen zlepšení technického stavu, ale i rozšíření a modernizace interiérů. Důležité je i propojení smutečních hostů stojících mimo smuteční síň prostřednictvím prosklených ploch kolem vstupu do smuteční síně.
Rekonstrukci realizovaly Lesní stavby, s.r.o., Nýrsko za
částku cca 4,5 mil. Kč. V měsíci říjnu a počátkem roku
2012 budou vybudovány i nové přístupové cesty k tomuto
objektu.
(MěÚ)

Rozsáhlé budování kanalizace
začne ještě letos
Na realizaci velké investiční akce - Odkanalizování obcí Milence, Dešenice, Stará Lhota, Zelená Lhota a
Hamry - vznikl dobrovolný svazek obcí Údolí pod Ostrým, jehož členy jsou: Nýrsko, Dešenice a Hamry. Svazek
v dubnu 2008 požádal Státní fond životního prostředí ČR
o poskytnutí dotace na částečnou úhradu nákladů, jejichž
výše je předběžně stanovena projektovou dokumentací na
částku cca 124 milionů 120 tisíc Kč. Po roce, tedy v dubnu 2009 byl vydán registrační list o přidělení dotace z fondu. Na akci byla přiznána dotace ve výši 76,8 % (cca 75
milionů 821 tisíc Kč).

Následovalo vydání stavebního povolení a zadání výběrového řízení na zhotovitele celé akce. V listopadu 2010
byl vybrán zhotovitel, ale jedna z vyloučených firem se
proti rozhodnutí odvolala k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. V květnu 2011 bylo ukončeno Úřadem pro
ochranu hospodářské soutěže přezkumné řízení a byla tak
potvrzena smlouva s původně vybraným zhotovitelem
Lesní stavby, s.r.o., Nýrsko. V současné době je před podpisem smlouva na poskytnutí dotace mezi Státním fondem
životního prostředí ČR a svazkem obcí. Zahájení prací se
předpokládá ještě v závěru letošního roku, a to s ohledem
na vývoj počasí.
(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

Kadeřnictví – dámské, pánské a dětské
u Nově otevřeno i v sobotu! t
Radka Růžičková
Kpt. Kufnera 189 Nýrsko
Tel.: 376 396 949
Pracovní doba:
Po – Pá 8 – 17 hod.
So 8 – 17 hod.
Pánské kadeřnictví otevřeno každý den!

Smuteční síň na nýrském hřbitově bude mít lepší vzhled.
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Umělecké kování
v městské knihovně

Sněhurka se vydařila

Od začátku až do konce září probíhala ve společenském
sále městské knihovny výstava uměleckého kování. Představeny byly zakázkové výrobky uměleckých kovářů pana
Jaroslava Nováka a jeho syna Jakuba, jejichž zámečnická dílna se nachází v Chodské ulici v Nýrsku. Obdivovat
jsme mohli ukázky uměleckého zpracování např. kovových mříží, nápisů či krbového nářadí. Kurátorkou a sponzorem výstavy byla Soňa Křečanová, která se stala dobrou duší celé výstavy a obohatila výstavní prostory také
o grafické listy uměleckého kování z vlastního archivu.
Patří jí velké poděkování, ke kterému se připojuje i městská knihovna.
Za MěK Romana Jiříková

Pohádka o Sněhurce v podání nýrských ochotníků.

Pozvánka na zajímavé akce v knihovně
se Soňou Křečanovou

Z vernisáže výstavy uměleckého kování, která se uskutečnila 2. září.

u 3. října od 17.00 hod. - předčítání z knihy
Brama Stokera Dracula.
u 12. listopadu od 18.00 hod. - Astrovečer
Soni Křečanové – neuvěřitelné cesty Šamanů.

Cyklovýlety do okolí Nýrska pokračují
Dovoluji si vás pozvat na další cyklovýlety do blízkého
i vzdálenějšího okolí Nýrska. Tyto výlety jsou určeny pro
všechny přátele cyklistiky, zejména na horských nebo trekových kolech. V žádném případě se nejedná o sportovní
akci, ale o výlet, na kterém si ukážeme krásy okolí Nýrska,
nádherné výhledy, kulturní památky i přírodní zajímavosti.
Sobota 15. 10. v 9 hod. – od informačního centra pojedeme na Hadí vrch (1025 m n. m.).
Trasa: Nýrsko – Divišovice – Suché Studánky – Javorná – Keply – Hadí vrch – Zhůří – Suché Studánky – Děpoltice – Nýrsko. Trasa je dlouhá zhruba 60 km, pojede se
po asfaltových a zpevněných komunikacích, pouze v okolí
Hadího vrchu po turistické lesní cestě, trasa je vhodná pro
treková nebo horská kola. Zvládnou ji všichni cykloturisté,
je nutné však počítat s větším převýšením.
Sobota 29. 10. 2011 v 9 hod. – od informačního centra pojedeme na Ostrý (1293 m n. m.) a poté v hotelu Nová
Koruna ukončíme letošní cyklistickou sezonu.
Trasa: Nýrsko – Zadní Chalupy – Ostrý – Stateček – Hamry – Nýrsko.

Trasa je dlouhá zhruba 50 km, opět větší převýšení,
vhodná je pro aktivní cykloturisty. Pojede se z 90% po
asfaltových komunikacích a zpevněných cestách, zbytek
budou lesní cesty. Doporučuji horské kolo. Nezapomeňte
sebou průkaz totožnosti, pojištění do zahraničí a svačinu
na celý den.
V případě nepříznivého počasí, nebo pokud se vám nechce do kopce, sejdeme se od 16 hod. v hotelu Nová Koruna, kde zhodnotíme a ukončíme letošní sezonu.
Na všechny výlety doporučuji trekové nebo horské 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. Na křižovatkách se
čeká na posledního. Výlet je bez poplatku.
Bližší informace podá:
František Bechyně
Mob.: +420 605 412 193
E-mail: bechyne@posumave.cz
www.posumave.cz
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Z NÝRSKÉHO MUZEA
Strážováci už mohou
klidně spát
To se hned tak nestává, aby měl člověk několik názvů
pro článeček a nevěděl který použít. To, o čem budu psát,
by se totiž také mohlo jmenovat: „550 let stará zpráva“
nebo „Poklad, o kterém se vědělo“ nebo „Hrnec plný stříbrňáků“ a určitě ještě i jinak. Proč? Hned to vysvětlím.
Ještě v šedesátých letech minulého století říkával žákům pan ředitel Wirth ze Strážova, když stával u okna školy nad školní zahradou: „Tady někde je zakopaný poklad“.
Kde vzal tuhle informaci? Pan Kosohorský, který bydlel
poblíž školní zahrady, prý celý život, kdykoli na své zahradě něco kopal nebo přestavoval, říkal: „Tady někde je
hrnec se stříbrňáky.“ Kde vzal tuhle informaci?
Připomenu, co o „Strážovském pokladu víme“. Sestával se pouze z grošů. To je výjimečné. Není to znak pokladu domácího střádala. Ti tam mají kdejaký drobňák. Byl to
tedy poklad bohatého člověka. Jen tak se peníze do země
nezakopávají. Obyčejně, když hrozí nějaké nebezpečí. I ve
Strážově zřejmě hrozilo. Snad táhlo nějaké vojsko od Bavor. Žel tato rodina nebezpečí nepřežila. Zcela jistě, jinak
by poklad zase vyzvedla. Stávalo se při takových událostech, že pár domů shořelo nebo bylo zbořeno. Když zbylí
strážovští obyvatelé přišli na místo tohoto domu, měli velkou otázku. „Kde jsou ty jejich prachy.“ Nikdo nic nenašel. „Museli to tady někde zakopat. Ale kde?“
550 let si tuto informaci předávali.
Později stával v tomto prostoru statek Jírů. Ti pak pozemek prodali na stavbu školy. Přesto se informace předávala dál. „Tady někde je zakopán poklad.“
Kdyby byl živ pan ředitel Wirth, když se stavěla
v r. 1994 hradba kolem školní zahrady, a žák Toman nalezl v hlíně několik mincí, bylo by bývalo hned jasno. Muselo uběhnout ještě dalších sedmnáct let…
Teď už mohou Strážováci spát klidně.
Karel Velkoborský, Muzeum Královského hvozdu

Studna
„Dojdi pro vodu, Tondo!“
Maminka Vondráková podala Tondovi konev a dál si
hleděla své práce.
V loučce pod cestou se ze tří směrů sbíhaly vyšlapané
cestičky. Všechny vedly do jediného místa. Ke studni, na
jejímž poklopu stála stará pumpa. Tonda zavěsil konev na
háček a začal pumpovat. Chvilku se nedělo nic, jen pumpa strašlivě skřípala. To slýchávali v chalupách všichni
kolem. Pak pumpa zabrala a skřípání se malinko ztišilo.
Ale to bylo spíš jen proto, že už nešlo s pákou hýbat tak
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rychle. Tonda koutkem oka zahlédl, že přichází další zájemce o vodu, asi o dva tři roky mladší syn od sousedů.
Tonda doplnil konev, musel pořádně zabrat, aby ji dokázal sundat ze stojanu a předal páku sousedovi.
„My už sem chodit nebudeme,“ hlásil kluk.
„Proč?“ ptal se překvapeně Tonda.
„Už jsme si vykopali svojí studnu.“
Tondův tatínek už to několikrát říkal také, že by bylo
nejlepší, vykopat si jinde studnu. Vždycky, když byly prudké deště, nebo na jaře, když tál sníh, bývala ve studni kalná voda.
„A kde?“ ptal se Tonda.
„U nás na zahradě!“ odpověděl soused.
„A proč pumpuješ tady?“ divil de Tonda.
„Ještě ji musíme dole vydláždit a počkat, až se pramen vyčistí.“
„Mohl bych se na ní podívat?“
Kdyby tohle slyšel Tondův strýc, jistě by si neodpustil svoji oblíbenou poznámku na Tondovu adresu: Ty abys
někde scházel! Ale on to špatně nemyslel, to Tonda věděl.
Když byla konečně konev vody ve světnici, maminka
trochu hubovala, kde se tak dlouho toulal. To ale netušila, jaké zajímavosti stačil Tonda za tu chvíli vidět! Za pořádnou hromadou hlíny a kamení byla v zemi díra s chatrným zábradlím kolem. V díře byly rozepřené kůly, jako
kdyby to byly příčky velikého žebříku. Vedly tak hluboko,
že se ztrácely ve tmě.
„Jé!“ vydechl Tonda. „Jak je to hluboké?“
„Táta říká, že šest metrů“
„A už tam máte vodu?“
„Už tam začala natékat. Musíme ji zatím tahat ven
a vylévat, aby se pramen vyčistil, a neusadilo se ve studni bláto. Ale starý Konrád říkal, že jsme měli kopat jinde
a nemuseli bychom jít tak hluboko.“ Rozpovídal se kluk
„odborně“, jak to slýchal v poslední době.
„Měli jsme prý kopat napravo vedle zahrady, ale táta
nechtěl. Že, aby byla studna blízko domu. Pořád jsme na
vodu nemohli narazit, až když jsme dole přišli na skálu,
tak tam se najednou voda objevila. Konrád říkal, že jsme
měli štěstí a že nás to i tak může zlobit, protože pramen
prý může uhnout.“
Moc tomu Tonda nerozuměl, ale nějak se nemohl vynadívat do té hloubky. Asi by se tam dole bál.
V tom přišel nějaký pán, kterého Tonda neznal a jakoby nic přivázal si kolem pasu provaz, který ležel vedle díry a jako kočka sešplhal po příčkách do tmy. Pak se
dole rozsvítilo malilinké světýlko.
„Mám nabráno, můžete tahat!“ ozvalo se slabě z díry
a pan soused už tahal provaz s dřevěným škopkem ven.
„Fuj, myslel si Tonda, tohle že budou pít?“
Voda byla kalná a leskly se v ní blýskavé kousíčky.
„To se samo vyčistí,“ ujišťoval ho pan soused.
Tonda si uvědomil, že maminka čeká na vodu. Popadl
konev a už byl pryč.
Ještě asi týden, nebo čtrnáct dní, potkával sousedovic
kluka u studny jako dříve. Ale pak začalo být slyšet skřípání i od sousedů a cestička doprava zarůstala trávou.
Karel Velkoborský

ZE SVODKY MĚSTSKÉ POLICIE
Vandal nebo zloděj?
Šest kusů plastových zpomalovacích retardérů odmontoval zatím neznámý pachatel v ulici Tylova v Nýrsku.
Svým počínáním způsobil škodu přesahující sedm tisíc
korun. Případ byl předán Policii ČR, která věc šetří jako
podezření z přečinu krádeže.
Úklid před novým školním rokem
V den, kdy jdou děti poprvé do školy, objevili strážníci
černou skládku odpadu v Hodousicích u viaduktu. Mezi odpadem bylo zajištěno několik písemností obsahující jména
a adresy možných pachatelů. V případě prokázání viny se
jim tento domácí úklid značně prodraží. Ve správním řízení
může být pachateli uložena pokuta do padesáti tisíc korun.
Okrádá sousedy
Z neoprávněného odběru elektrické energie ze společných prostor nájemního domu je podezřelá místní
osmadvacetiletá uživatelka bytu. Prodlužovací kabel chytře napojila na zesilovač televizního signálu ze společných
antén a takto přivedenou elektrickou energii použila pro
svou potřebu v bytě. Spáchání přestupku proti majetku jí
může stát ve správním řízení až patnáct tisíc korun.

Pejsek Filípek hledá nového pána.

Chcete mě?
Pejsek Filípek, kterému zemřel majitel, hledá nový domov. Jedná se o mladého, hodného a mazlivého křížence
menšího vzrůstu, barvy trikolor (viz. foto). Pejsek je dočasně umístěn v psím hotelu Bobík v Milencích.
Milan Kolář, velitel MěP Nýrsko

Mistrovství světa se Aleně vydařilo

Česká reprezentace složená ze 30 sportovců se minulý týden zúčastnila mistrovství světa, které pořádala asociace WKA v německém Karlsruhe. Mezi nimi byla i nýrská borkyně Alena Holá (Spartak Žebrák), která startovala
v kategorii do 55 kg v ženské kategorii K-1 a full contact.

Alena Holá zvítězila na mistrovství světa ve dvou kategoriích.

Alena Holá z mistrovství světa přivezla dvě medaile.

„V každé kategorii jsem měla 3 zápasy. Podařilo se mi
jeden zápas vyhrát KO kopem na hlavu a další dva zápasy ukončit před limitem vzdáním (ze soupeřky rohu byl
vhozen ručník do ringu). Zbytek zápasů jsem vyhrála na
body.“ popsala Alena zápasy.
Tímto si zajistila hned dvojnásobně vítězství, na které
již čekala řadu let.
„Z toho úspěchu mám velkou radost, nečekala jsem, že
bych mohla vyhrát obě kategorie. Má priorita byla K-1, ve
které působím již řadu let. Druhou disciplínu jsem brala
pouze jako další zkušenost a zápasy navíc. Splnil se mi můj
životní sen, i když mi to ještě pořádně nedochází“.
Alena se představí českému publiku 19. listopadu
v plzeňské ČEZ aréně (www.alenahola.iplace.cz).
-red-
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Září a říjen v ALFĚ
16. září se uskutečnila v sále nad knihovnou přednáška
s tajuplným názvem „Virtuální drogy“. Téma v sobě skrývalo
povídání o závislosti na výherních automatech, počítačových
hrách a virtuálním světě obecně. Přednášející Karel Nyerges
poskytl základní informace o tom, kdo je touto závislostí především ohrožen, jak se projevuje a jaké jsou důsledky.
Podstatnou část zabrala diskuze, ze které vyplynulo,
že nejvíce ohroženou skupinou jsou děti a mládež, která
nemá v životě řád, a na kterou rodiče nemají čas. Je pro
ně totiž mnohem „výhodnější“, pokud dítě neotravuje, sedí
u počítače nebo televize a rodiče si mohou dělat svoji práci.
Jako obvykle je východiskem ze závislosti odborná péče
o celou rodinu.
Ačkoliv universální návod neexistuje, došlo i na praktické rady.

V říjnu Vás zveme na další Cestománii s názvem „Súdán – aneb jak je to s humanitární pomocí.“ Přednášející Petr Boudný z Turnova nás seznámí s osobní zkušeností distribuce humanitární pomoci do této země. Poskytne
informace nejen o místní kultuře a přírodě, ale především
o tom, jak je složité najít odpovědné a spolehlivé místní pomocníky, aby humanitární pomoc neskončila v nepravých
rukou. Samozřejmostí bude promítání fotografií a ochutnávka pokrmu. Přijďte v sobotu 22. 10. do sálu nad knihovnou v Nýrsku. Vstupné je 30,- Kč.
Za ALFA Nýrsko, o.s., Petr Vaňkát

Uzávěrka textů
pro další číslo je 20. října

Soukromá inzerce
Uvex, jakožto celosvětově podnikající společnost si v souvislosti se
svým hlavním mottem „Protecting People“ v oblasti výroby ochranných pomůcek a sportovních výrobků stanovila vysoké cíle. S inovací výrobků, zaváděním moderních technologií, se chceme stát předním
mezinárodním výrobcem. Klíč k úspěchu leží v rukách našich spoluzaměstnanců.

Pro podporu našeho týmu v Nýrsku hledáme zaměstnance
do výroby na:
		
		
		
		

q Lepení brýlových obrub
- dvousměnný provoz
q Šití helmových dílců
- dvousměnný provoz

u Požadujeme:
- ukončené vyučení
- praxi ve výrobě, zkušenosti s montáží drobných výrobků
- dobrý zrak
- pečlivost, manuální zručnost, preciznost, zodpovědnost, smysl pro
detail
u Nabízíme:
- dobré finanční ohodnocení
- bonusy:
- příspěvek na dopravu
- příspěvek na penzijní nebo životní pojištění
- příspěvek na stravování
		
- týden dovolené navíc – dle stanovených kritérií

V případě zájmu nás kontaktujte na níže uvedených tel. číslech nebo nás
navštivte na níže uvedené adrese každý pracovní den od 11:30 – 13:30 hod.
Kontakt
UVEX ČR s. r. o., Krumlová Irena, Chodská 875, 340 22 Nýrsko
tel.: 376 376 816, mob.: 777 401 073,
e-mail: i.krumlova@uvex-sports.cz
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Koupím garáž v Nýrsku pod kotelnou. Platba osobně nebo bankovním
převodem. Prosím informace o ceně
na mob.: 777 920 027.

Moštování
ZO Českého zahrádkářského svazu
Nýrsko bude pořádat moštování. Zahájeno bude 8. 10. (od 8 do 11 hodin), pak
mimořádně ve středu 12. 10. od 15.30
do 17.30 hodin. Dále od 22. 10. až do
odvolání každou sobotu, vždy od 8 do
11 hodin.

Informační centrum
Informační centrum nabízí:
• informace o městě Nýrsku a mikroregionu Úhlava
• přehledy akcí ve městě a okolí
• tipy na výlety
• informace o ubytování a stravování
• informace o dopravním spojení
• prodej turistických průvodců, map,
pohlednic a suvenýrů
• prodej turistických známek No. 886
Nýrsko
• prodej keramických píšťalek
• internet
• wifi připojení
• plakátovací služby

Z NÝRSKÝCH ŠKOL

Základní škola Nýrsko, Školní ulice

Hurááá do školní družiny!!!
Máte z dětství hezké vzpomínky na pobyt ve školní
družině (ŠD)? Žáci naší školy je jistě mít budou a zvláště ti, kteří se účastní její činnosti od 1. září 2011. Aktivity ŠD se vrátily do „staronových“ prostor v Husově ulici,
do budovy, ve které je zároveň školní jídelna. V prvním
patře vznikly díky pomoci a spolupráci se zřizovatelem
Městem Nýrsko, Lesními stavbami, s.r.o., firmou Beran
interiér a dalšími vhodnější prostory pro zájmové vzdělávání. Již nyní poskytují herny obou oddělení ŠD především dostatek prostoru a upoutají moderní výzdobou
a vybavením, ale rozhodně máme i další smělé plány do
budoucnosti. Obě pedagogické pracovnice – K. Karlovská
a E. Bechyňová, které se již řadu let dětem věnují, by vám
jistě mohly vyprávět!
Hlavním posláním ŠD v naší škole je kvalitní a aktivní
využití volného času především žáků prvního stupně zaměřené na řadu dovedností tvůrčích, vzdělávacích i sportovních. Nedílnou součástí aktivit ŠD jsou relaxační prvky, hry, soutěže a rekreační pobyt venku, návštěvy výstav

a akcí v MěK, ale zároveň i jistá forma přípravy na vyučování, která se ale zásadně odlišuje od vyučování prováděného ve třídách. Již několik let se žáci věnují také dramatické činnosti a každoročně předvádějí milá divadelní
vystoupení nejen pro své blízké, ale i na přehlídce v nýrském Lesním divadle. Stejně tak oblíbené jsou i Dny otevřených dveří, kdy mohou rodiče „nakouknout“ do prostředí, kde jejich děti tráví každodenní čas.
V letošním školním roce se v obou odděleních ŠD
řídí svými týdenními projekty, které velmi často souvisejí s ročním obdobím, tradicemi, ale i přáním žáků. Celým školním rokem se potom v obou odděleních prolíná projekt „Hřiště“ vyhlášený časopisem Pastelka, který
má podtitul „Sport – aneb ve zdravém těle zdravý duch“.
O promyšleném a smysluplně využitém čase žáků po vyučování vtipně napovídá i úvodní motto vzdělávacího
programu naší školní družiny: „Ať je teplo nebo zima,
v družině je vždycky prima!“
Mgr. Alena Linhartová

Děti ve školní družině v Husově ulici.
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DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE

Ohlédnutí za příměstským táborem Poznej a chraň
Jak už sám název napovídá, parta dětí se svými vedoucími poznávala přírodu v našem bezprostředním okolí, seznamovala se s dnes tak moderní bio výrobou potravin,
zkoumala naše ekosystémy.
Letní příměstský tábor „Poznej a chraň“ se zaměřením
na environmentální vzdělávání a výchovu se uskutečnil od
22. do 26 srpna 2011. Od pondělí do středy navštěvovalo tábor 29 dětí, ve čtvrtek a v pátek 30 dětí. Dětem se věnovaly
3 pedagogické pracovnice.

Ve čtvrtek mezi nás přijel lesní pedagog Zdeněk
Štekl z Lesní správy Železná Ruda. Děti se učily poznávat les pomocí různých her a vnímat ho všemi smysly. Pedagog seznámil děti i s lesním hospodářstvím ve všech
jeho etapách, s činností lesníků (rozdíl mezi lesníkem
a myslivcem), dělníků v těžbě (správné a nutné kácení
stromů – prořezávka).
A na závěr si děti odnesly upomínkové předměty s logem Lesů ČR.

Dům dětí a mládeže Nýrsko
Prap. Veitla 23
340 22 Nýrsko
376 571 288
ddmnyrsko@mybox.cz
http://www.sumava.net/nyrsko/ddm/
Účastníci příměstského tábora Poznej a chraň.

Program tábora byl různorodý. V pondělí po přivítání
a vzájemném představení se děti rozlosovaly do 3 družstev:
veverky, žabičky a ježci. Celý týden plnily úkoly, za které
získávaly stopy zvířátek. Cílem hry bylo dopravit zvířátko
v co nejkratší době do domečku. První den byl ve znamení
výtvarničení. Děti si vystříhaly šablony svých zvířátek, které si obtiskly savovou technikou na trička. Dále si připravily
v družstvech velkoformátový obraz přírodního prostředí, ve
kterém žije jejich zvířátko. Pak se děti seznámily s topografií (práce s buzolou a mapou) a uzlováním.
V úterý byla na programu návštěva zemědělské farmy.
Děti strávily dopoledne na farmě p. Volmuta. Viděly a dokonce krmily poníky, kachny, slepice, prasátka a králíky. Pro
městské děti bylo celé dopoledne s výkladem a hlazením
zvířátek neskutečným zážitkem. Odpoledne děti soutěžily
v lese v uzlování, stavění obydlí pro lesní zvířátka a pochodu
podle azimutu, během kterého se našly i houby.
Středa byla pro nás všechny velká neznámá. Přijela
p. Hlaváčová a v místním parku připravila různé dráhy
SLACKLINE. Než byly dráhy připraveny, děti se věnovaly
modelování vlastních jmenovek a zvířátek z rychleschnoucí
keramické hmoty. V parku jsme pak balancovali na různých
drahách z popruhů celý den. Když si děti všechny dráhy dostatečně vyzkoušely, na závěr sportovního dne přišla na řadu
i soutěž v co nejdelším setrvání na dráze bez zapojení rukou.
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V pátek jsme byli pozváni na návštěvu rybářských sádek Českého rybářského svazu v Milencích. Hospodář
pan Suchan nám ukázal sádky a zaujal děti zajímavým
výkladem o rybách a hospodařením na sádkách, o vykrmení ryb a jejich distribuci do obchodů. Na závěr tábora jsme si zahráli stopovanou na zříceninu hradu Pajrek
podle turistických značek, kde děti zkoušely rozdělávat
oheň bez sirek a papíru. Bez papíru jsme rozdělat oheň
zvládli, ale sirky jsme použili. Zpáteční cestu do DDM
jsme šli se zapojením buzoly a mapy. Na závěr tábora
jsme vyhodnotili nejlepší družstvo a každý účastník tábora si odnesl malou odměnu.
Děti si z tábora odnesly nejen odměnu, ale spoustu
zážitků. A aniž by si to uvědomily, seznámily se se specifiky našeho regionu, se životem na farmě, lesním a rybářským hospodářstvím. Pochopily význam ochrany životního prostředí. Doufáme, že svými získanými vědomostmi a dovednostmi budou ochraňovat přírodní bohatství v naší lokalitě. Zároveň děkujeme našim spoluobčanům panu Volmutovi, panu Suchanovi, panu Šteklovi za jejich poutavá vyprávění a umožnění prohlídky jejich hospodářství, Plzeňskému kraji za finanční dotaci,
díky které mohlo služeb tábora využít velké množství
dětí.
Jana Hošková, DDM Nýrsko

Ani špatné počasí nemohlo zkazit
atmosféru setkání na Ostrém
První srpnovou neděli, tedy 7. srpna 2011, přišlo na hraniční horu Velký Ostrý spoustu návštěvníků z česko-bavorského regionu Královský hvozd, kam patří i Nýrsko. Lidé
přišli na mši v kapli pod Ostrým a na česko-bavorské setkání. Celý den začal pro některé z nich již v brzkých ranních hodinách, ti nejstatečnější se vydali pěšky dokonce až
z Nýrska. Asi v osm hodin ráno vyrazila první parta pěších
nadšenců na výšlap na vrchol Ostrého od Hospůdky pod lesem v Hamrech. Průvodcem jim byla osoba terénu nejznalejší, pan starosta Miroslav Kroupa. S průvodcem dorazili
návštěvníci také z bavorského Lambachu. Některé zájemce, pro které je terén vrchu příliš namáhavý dovezli jeepe
z Hamrů a z Lambachu. Ostatní návštěvníci přicházeli
v průběhu dne. Poslední z nich dorazili asi kolem čtvrté hodiny odpoledne. První déšť a mlhu počasí ohlásilo už dopoledne, o to více je výkon všech pěších návštěvníků obdivuhodný, protože musely výšlap zvládnout ve velice nepříjemných horských podmínkách.

Uvnitř chaty na Ostrém panovala příjemná atmosféra.

Společný česko-bavorský den začal mší svatou v deset
hodin v kapli pod Ostrým. Nadšení pro mši bylo nevídané, příjemného bavorského faráře pana Norberta Bachuse
si přišli poslechnout desítky promoklých věřících z Čech
i Bavorska. S chladným počasím se musela vypořádat i bavorská kapela, která mši hudebně doprovodila. Bohužel pro
velkou nemocnost farářů z plzeňského i klatovského vikariátu nezbyly volné kapacity pro mši pod Ostrým tak, aby
mše mohla proběhnout česko-německy, snad byly českým
věřícím dostatečnou náhradou alespoň překlady některých
pasáží mše do češtiny. Po mši už všechny přítomné pozval
pan Hubert Falkner ze Spolku Bavorského lesa do chaty na
Ostrém na česko-bavorské setkání. Chata se brzy zaplnila do posledního místečka a obsluha chaty se musela hodně otáčet, aby uspokojila všechny strávníky, ale zvládli to
skvěle a s úsměvem na tváři.

Chata na Ostrém v den přeshraničního setkání.

Počasí nedovolilo plánovanou instalaci doprovodných
výstav pod širé nebe u chaty a u kaple a tak byly uspořádané fotografické výstavy k vidění v chatě – městys Všeruby zapůjčil ilustrační fotografie o tom, jak vypadal život
v příhraničí v době těsně před a po otevření státní hranice. Ze sbírky Sylvy Kaliankové a Spolku Bavorského lesa
byly vybrané zajímavé obrázky obcí z dob ještě dávnějších,
z doby před druhou světovou válkou, kdy v českých obcích
společně žili čeští a němečtí obyvatelé. Své místo dostaly
také obrázky Ostrého a chaty na Ostrém, od jednoho z prvních snímků až po ty současné.
Atmosféru setkání dokreslila bavorská dechovka Lamer Winkel a neúnavná česká Kolovanka. Obě kapely hrály s elánem ve stísněných prostorech tak trochu přeplněné chaty do pozdních odpoledních hodin. Všichni přítomní návštěvníci se bavili, pojedli bavorské dobroty, debatovali nad výstavami, setkali se s německými, resp. českými přáteli. Také pro turisty, kteří v tuto neděli na Ostrý našli v mlze cestu, bylo setkání s česko-bavorskou atmosférou
a s doprovodným programem neobyčejným zážitkem. Fotografie ze setkání naleznete na www.ekoregion-uhlava.cz
(Královský hvozd – Fotografie z Ostrého).
Setkání bylo finančně podpořeno z Dispozičního fondu, Programu přeshraniční spolupráce ČR - Bavorsko Cíl 3
a uspořádalo jej Akční sdružení Královský hvozd, MAS
Ekoregion Úhlava, o.s., a Spolek Bavorského lesa, sekce
Lam (Bayerischer Wald-Verein Sektion Lam e.V.).
Monika Ženíšková, MAS Ekoregion Úhlava, o.s
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Zámek v Bystřici opět žije
Také jste zaznamenali tu změnu? Mám na mysli bystřický zámek. Jak nám zkrásněl. Tak mne napadlo zajít se
tam podívat. Setkala jsem se tu se slečnou Evou Jányšovou, která zde provádí návštěvníky. První otázka, která
mne napadla, se týkala historie.
Celý život žiji v Nýrsku, přes Bystřici jezdím velmi často, ale abych se přiznala, o dějinách, které se týkaly
přímo zámku, téměř nic nevím.
„První zmínka o zámku v Bystřici nad Úhlavou je
z roku 1339. Ale nepíše se o zámku, ale o tvrzi, která je
v druhé polovině 14. století přebudována na mohutný
hrad. Ten se dostal koncem 15. století do majetku Koců
z Dobrše. Tato doba patřila pro Bystřici k té šťastnější.
Hrad byl postupně rozšiřován a koncem 16. století i přestavěn na renesanční zámek. Z důvodu vysokých nákladů na
chod a údržbu se však Kocové značně zadlužili. Zámek se
stal v nucené dražbě majetkem v té době velmi významného rodu Hohenzollernů-Sigmaringen. Ten Bystřici přestavěl v pseudogotickém slohu. V roce 1945 jim byl ale zámek zkonfiskován. V následující době byl využíván jako
vojenský lazaret nebo policejní stanice a dlouhou dobu
i jako ústav pro mentálně postižené děti. Nutno říci, že byl
hlavně využíván, ale do jeho údržby se po dlouhou dobu
mnoho peněz nedalo, takže zámek začal postupně chátrat.“

Zámek v Bystřici kolem roku 1925. Archiv M. Kříže.

Najdeme v dějinách zámku nějakou perličku?
„Bystřice byla jednu dobu i významným kulturním
centrem. Roku 1598 právě odtud odjížděl Kryštof Harant
z Polžic spolu s Heřmanem Černínem z Chudenic na cestu
do Svaté země. Kryštof Harant z Polžic pak po návratu napsal knihu Cesta z Království českého do Benátek, odtud
po moři do země Svaté, země judské a dále do Egypta a do
velikého města Kaira, potom na horu Oreb, Sinai a sv. Kateřiny, v pusté Arábii ležící. Kniha je považována za první
cestopis a je doplněna i obrázky kreslenými právě autorem
z tehdy neznámých exotických zemí.“
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Zámek v Bystřici v současnosti.

Jak je zámek velký?
„Zámek je čtvercového půdorysu uprostřed s menším
nádvořím. Má dvě podlaží a je v něm 64 pokojů, z nichž je
nyní zpřístupněno 6 zrekonstruovaných, ve kterých je zároveň vystaven dobový mobiliář.“
Jakým způsobem došlo k Vašemu setkání se zámkem
v Bystřici?
„V roce 1993 se stala vlastníkem firma Intertour, s.r.o.,
z Kutné Hory. Jde o rodinnou firmu zabývající se převážně realitní činností. Jedním z jednatelů je i moje babička
PhDr. Eva Matějková, jejíž vášní je historie a která v té
době hledala nějaké sídlo – hrad nebo zámek ve špatném
stavu – které by mohla pomoci zrekonstruovat a uvést do
slušného stavu. Nakonec vybrala právě bystřický zámek,
který byl kulturní památkou.“
Po několik let od koupě firmou Intertour, s.r.o., byl ještě zámek v neutěšeném stavu. Jak oprava postupovala?
„Oprava tak rozsáhlého objektu není vůbec jednoduchá. Většina čtenářů určitě ví, jak nákladná je oprava rodinného domku a co teprve tak rozsáhlého zámku. Nejprve se musel nechat udělat stavebně historický průzkum,
díky němuž památkáři vydali závazné stanovisko. A zároveň na jeho základě byl vytvořen rozpočet. Pak přišlo to
téměř nejdůležitější - sehnat peníze. Alespoň na část prací se to podařilo díky projektu „Revitalizace kulturní památky zámku v Bystřici nad Úhlavou“ za přispění dotace
z Regionálního operačního projektu NUTS II Jihozápad.
Potom bylo potřeba uspořádat výběrové řízení na stavební firmu. To vyhrála plzeňská firma Pegisan, s.r.o.. Nejdříve se samozřejmě začalo střechou, aby do objektu nezatékalo a zároveň jsme opravili i fasádu vstupního průčelí
a provedli rekonstrukci brány, kterou se do zámku přichází. Za dva roky se odborným firmám povedlo zámek alespoň částečně opravit.“

Budou se opravovat i další části zámku?
„S dalšími opravami se samozřejmě počítá, ale záleží to hlavně na tom, jak se podaří sehnat peníze. Některé
části objektu jsou v opravdu hrozném stavu. Takže musíme pokračovat postupně podle nutnosti. Ale věřím, že se
to časem povede k plné spokojenosti nás všech.“
Takže se můžeme přijít podívat?
„Určitě. Rádi Vás uvítáme, ale letos již bohužel ne,
protože od října je zámek uzavřen. Ale od května jej znovu otevřeme pro veřejnost a budeme se na Vás těšit. Letos
v srpnu jsme otevřeli zrekonstruovanou část zámku. Té se
vlastně dnes týká moje práce. Provádím případné návštěvníky a vyprávím ji historii zámku v Bystřici nad Úhlavou.
Chodí převážně lidé z okolí, někteří zavzpomínají, že zde
kdysi pracovali nebo dokonce i bydleli. Zastaví se ale i náhodní návštěvníci, kteří jedou kolem autem nebo na kole.
Několik turistů přijelo i z Německa. Měli jsme za tu krátkou chvíli tady i jeden nádherný svatební obřad. Doufáme, že nebyl poslední, protože o svatby v historických
reáliích je dnes zájem a Bystřice je opravdu krásný zámek.
Také bychom časem chtěli pořádat nějaké kulturní akce,
jako koncerty nebo možná i výstavy. Pokud bude zájem,
tak třeba i ve spolupráci s organizacemi z okolních obcí.“
Baví Vás historie, když se jí dnes živíte?
„Já osobně jsem se k průvodcovské činnosti dostala
vlastně tak trochu náhodou. Jak jsem již řekla, firma Intertour, s.r.o., je rodinná firma, do které já patřím. Historie sice nebyla tím největším koníčkem, tím jsou koně, ale
mám ji ráda, stejně tak, jako si s chutí přečtu dobrou knížku či zhlédnu pěkný film. Také si ráda jen tak zajedu do
Prahy za přáteli, když se mi po nich zasteskne. Naštěstí
Praha není zase tak moc daleko.“
Děkuji za Váš čas a přeji nám i Vám ať zámek i nadále vzkvétá.
Jitka Vlková

Nabídka

krátkodobého pronájmu prostor
Zámku Bystřice nad Úhlavou
u Zámek Bystřice nad Úhlavou nabízí ke krátkodobému pronájmu (jednorázovému) zrekonstruované prostory.
u Je možno využít prostor předzámčí a prostory
expozice v přízemí zámku, které jsou vybaveny historickým mobiliářem.
u Uvedené prostory jsou vhodné k pořádání společenských a kulturních akcí, např. svatebních
obřadů, soukromých i firemních oslav, rautů, setkání,
koncertů, výstav, divadelních představení, tanečních
a jiných vystoupení, školení, prezentací nebo přednášek. Areál zámku je také možno využít pro účely reklamy a filmu.

Kontakt
Zámek Bystřice nad Úhlavou
Bystřice nad Úhlavou 1, 340 22 Nýrsko
www.zamekbystrice.intertour.cz
zamekbystrice@intertour.cz
mob.: 737 239 953, 732 259 182
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Nýrsko a železnice ve 21. století
V letošním roce si opět připomínáme trojici výročí týkající se železnice v našem okolí. Jednak tomu 20. září 2011
bude přesně 135 let, co do Nýrska přijel první vlak, resp. kdy
byla do provozu uvedena železniční trať z Plzně do Nýrska
(více o historii této trati najdete v NN č. 7/2006). Dále jsme
si dne 2. června 2011 připomněli rovných 20 let od znovuotevření pohraniční přechodové stanice Železná Ruda/Bayerisch Eisenstein po pádu železné opony. Poslední výročí pak
připadá na tentýž den jako to první – 20. září 1996 byl totiž oficiálně zahájen provoz vlaků v elektrické trakci na trati
z Plzně do Klatov. Tolik tedy několik historických skutečností na úvod; pojďme se však u příležitosti těchto výročí
podívat, jak se dnes – na počátku 21. století – na „naší“ trati,
označené v jízdním řádu číslem 183, cestuje.
Když se zaměříme na stav železniční infrastruktury, není
situace 97 km dlouhé železniční trati z Plzně do Železné
Rudy nejhorší, což ovšem neznamená, že by nemohlo být
lépe. Celá trať je v současné době zařazena do kategorie tratí
celostátního významu (viz zákon č. 266/1994 Sb.); uvažuje
se však o přeřazení úseku z Klatov na státní hranici do nižší
kategorie tratí regionálních, což by s sebou přineslo zejména určité legislativní změny ve vztahu k nejnovějším evropským standardům TSI. Jak již bylo řečeno v úvodu, 48 km
dlouhý úsek z Plzně do Klatov je již 15 let elektrifikován;
zbylá část tratě, která má z Nýrska do Železné Rudy horský charakter, nikoliv. Traťová rychlost se většinou pohybuje mezi 60 a 90 km/h. Technické parametry tratě umožňují v kombinaci se stávajícími vozidly dosáhnout jízdní dobu
rychlíku z Nýrska do Plzně cca 80 minut, resp. osobního vlaku z Nýrska do Klatov cca 18 minut, což představuje cestovní rychlost zhruba 50 km/h. V dokumentu zvaném „Koncepce dopravy Plzeňského kraje“ se sice počítá s optimalizací celé trati pro rychlost 80 až 100 km/h a dokonce také
s postupným zdvojkolejněním úseku Plzeň – Klatovy, avšak
s ohledem na ekonomickou situaci Správy železniční dopravní cesty (SŽDC), jakožto správce infrastruktury, a finanční náročnost takových úprav, je naděje na toto zlepšení
v dohledné době velmi malá.
Samostatnou kapitolou je záměr elektrifikovat zbývající úsek tratě z Klatov do Železné Rudy – Alžbětína. Elektrifikace, která by mj. přinesla i zkrácení jízdních dob, se již
mnohokrát objevila v různých koncepcích a plánech (naposledy v roce 2009), aby z nich byla následně vyškrtnuta, což
je i poslední aktuální stav v této věci. Ač je samotná elektrifikace trati do Železné Rudy s ohledem na relativně nízkou
intenzitu provozu a mizivý podíl nákladní dopravy diskutabilní, byly s jejím posledním „škrtnutím“ prozatím zastaveny i další dvě bezesporu přínosné akce, v rámci kterých měla
být ve všech stanicích a zastávkách vybudována nová nástupiště evropského standardu umožňující bezbariérový nástup
do nízkopodlažních vozidel. Mimo to měla být v návaznosti na úsek z Plzně do Klatov i zbývající část trati vybavena systémem dálkového ovládání zabezpečovacího zařízení, čímž by došlo k výrazným provozním úsporám, ale např.
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Motorový vůz 831.117 ČD v pohraniční přechodové stanici Železná
Ruda – Alžbětín 26. 7. 2008. Foto: Ing. Tomáš Michálek.

i ke zkrácení pobytu vlaků ve stanicích v případě křižování. Rychlejších, ekologičtějších a tišších elektrických vlaků,
stejně jako pohodlného bezbariérového nástupu do nich, se
tak cestující na Šumavě prozatím bohužel nedočkají…
Druhou možností, jak nejen zrychlit, ale i výrazně zkvalitnit osobní železniční dopravu, představuje nasazení nových vozidel, tedy zejména motorových vozů a elektrických
jednotek, která disponují vysokým výkonem a umožňují tak
svižnými rozjezdy zkrátit jízdní doby. Právě stav parku železničních vozidel, jež jsou u nás v současnosti provozována, je ale asi největší slabinou železnice, a to nejen na trati z Plzně do Železné Rudy. Potkat dnes v běžném provozu motorové vozy řady 831, jejichž věk sahá až k 60 rokům, je již sice vzácnost, avšak náhrada, která za ně přichází – tedy zelenožluté RegioNovy, neboli motorové jednotky
řady 814/914 ČD, vzniklé modernizací starších motorových
vozů řady 810 – nelze pokládat za velký přínos. Jsou sice
částečně nízkopodlažní, mají nový interiér a jsou vybaveny uzavřeným systémem WC, avšak svým pojezdem s jedinou poháněnou nápravou jsou zcela nevhodné na obloukovité tratě s mnoha stoupáními, jsou velmi hlučné a jejich maximální rychlost činí pouze 80 km/h. Při pohledu na „klasické“ soupravy zde pak vládnou osobní vozy z 80. let minulého století s koženkovými sedadly. Na osobních vlacích mezi
Klatovami a Plzní zase výkonná (a zbytečně těžká) elektrická lokomotiva mnohdy nehospodárně táhne pouhé tři vozy.
Cestující ve 21. století si však žádají moderní nízkopodlažní vozidla, která budou klimatizovaná a nabídnou jim
rychlou, bezpečnou a spolehlivou přepravu s vysokým cestovním komfortem. Taková vozidla musejí být výkonná, ale

Počátek provozu motorových jednotek „RegioNova“ na Klatovsku,
814/914.015 ČD v Nýrsku 24. 12. 2006. Foto: Ing. Tomáš Michálek.

i hospodárná, aby jejich provoz byl efektivní; zároveň musí
splňovat všechny požadavky cestujících. Má-li dnes cestující možnost volby v podobě jízdy automobilem, musí mu železnice nabídnout atraktivní alternativu přepravy. Soudobá
železniční technika to umožňuje a bylo by velkou chybou
těchto možností nevyužít! Nákup nových motorových vozů
a elektrických jednotek je s ohledem na přestárlý a dlouhodobě podfinancovaný vozidlový park Českých drah (ČD)
nutností, která může nejen přinést kratší jízdní doby a odpovídající komfort, ale také přilákat na železnici nové cestující.
Kdo se někdy svezl na německé části „naší“ trati z Plattlingu
do Bayerisch Eisenstein, kde od poloviny 90. let provozuje
dopravu společnost Regentalbahn s motorovými vozy typu
RegioShuttle RS1, ten vidí, že to jde; jízdní doba osobního
vlaku 66 minut na 72 km dlouhé regionální trati a hodinový
takt vlaků po celý den budiž toho důkazem.
Dokončení v listopadovém čísle. Ing. Tomáš Michálek

PROMĚNY MĚSTA

Pozvánka na
Týden knihoven
3. - 9. 10. (Motto: „15. kraj ČR – kraj knihoven“)

Proč Týden knihoven? Tato celostátní akce vyhlašovaná Svazem knihovníků a informačních pracovníků vznikla
proto, aby na sebe knihovny jednoduše upozornily. A to nejen čtenáře, nečtenáře, sponzory, média apod., ale hlavně potenciální uživatele, kteří knihovnu zatím ještě nikdy nenavštívili. Rádi bychom, aby se
dověděli, že knihovna neslouží pouze jako
místo pro vypůjčení oddychové literatury
a povinné četby, ale že je moderní informační
a kulturní institucí poskytující rozmanité informace a pořádající celou řadu kulturních a vzdělávacích akcí pro širokou
veřejnost. A co nabízí svým návštěvníkům nýrská knihovna? Kromě základního zpřístupňování tištěných dokumentů (beletrie, naučné literatury a periodik pro dospělé, děti
a mládež), je možné získávat informace prostřednictvím veřejného internetu. Na třech počítačích určených pro veřejnost lze také pracovat v programech Word, Excel a PowerPoint a poté si své práce vytisknout. V nabídce knihovny je
též laminování a kopírování. Děti i dospělí zde rovněž mohou příjemně strávit svůj volný čas při kulturních pořadech,
vzdělávacích kurzech a společných čteních. Konkrétní akce,
které se uskuteční v letošním Týdnu knihoven, najdete na
poslední straně novin.
Vrátíme-li se zpět ke knihám, je čtenářům k dispozici 30
530 svazků a 36 titulů periodik. Každý rok knihovní fond
přirůstá přibližně o 700 svazků. Nejžádanějšími knihami tohoto roku jsou díla spisovatelky Simony Monyové. Nejčastěji půjčovaným periodikem jsou Květy a Vlasta, z oddělení
pro děti a mládež pak Čtyřlístek a Bravo Girl.
Knihovny jsou klidným a kultivovaným místem pro
setkávání lidí všech věkových kategorií a jejich výhodou je,
že jsou dostupné každému. Připojte se k nám!
J. Poupová, MěK Nýrsko

Vstupní objekt Okuly ve druhé polovině 20. století a v současnosti.

Příspěvky do Nýrských novin
zasílejte na e-mail:
nyrskenoviny@gmail.com
noviny
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KULTURNÍ AKCE
Městská knihovna Nýrsko
telefon: +420 376 571 468
e-mail: knihovna@mestonyrsko.cz, rjirikova@mestonyrsko.cz
www.knihovnanyrsko.cz, www.sumavanet.cz/icnyrsko
Ve společenském sále městské knihovny
3. 10. - 10. 10. – Týden knihoven
– 15. kraj ČR – kraj knihoven.
		
– burza knih
– prodej knih nakladatelství Fragment
– ½ hodiny přístup k internetu zdarma
3. 10. od 17.00 hodin – Soňa Křečanová předčítá: Bram
Stoker „Dracula“ a „Drákulův host“.
4. 10. od 17.00 hodin – Putování časem s Marií Malou
6. 10. od 16.00 hodin – Velké říjnové společné čtení –
Máme rádi pohádky a výtvarné hrátky.
13. 10. od 18.00 hodin – Svátky podzimu u našich předků – beseda s Mgr. Ivanou Sieberovou z Vlastivědného
muzea Dr. Hostaše v Klatovech.
14. 10. od 19.00 hodin – Pošumavská lidová muzika Veselá 6.
15. a 16. 10. od 9.00 hodin – Prodejní výstavy spojené
s ukázkou prací:
– polštáře a prima dárky od Šárky (Šárky Rajtmajerové),
– korálky u Natálky (Natálie Vítovcová),
– dřevěné dekorace (Ivoš Zelený),
– Šumava originální produkt – Šumavské bylinkové potěšení a textilní talismany + výtvarná dílna pro děti (Štěpánka Balvínová).
27. 10. od 17.30 hodin – Tvořivá dílna s Jarmilou Javorskou - květináče.
V sále KD DDM
16. 10. od 15.00 hodin – Balónková show pro děti.
V prostorách informačního centra
Do 31. 10. – Hospody v Nýrsku – Výstava Karla Rondevalda o historii hospod v Nýrsku.
Ostatní akce
8. 10. od 14.00 hodin – 3. lekce tanečního kurzu (KD DDM).
11. 10. od 11. 15 – Výstava „Strážovský poklad“
(Muzeum Královského hvozdu).
15. a 16. 10. – Výstava drobného zvířectva (Areál chovatelů pod nádražím).
15. a 16. 10. – Výstava Českého svazu zahrádkářů Nýrsko v moštárně.
15. a 16. 10. – Strážovský poklad – promítání TV záznamu a fotografií (Muzeum Královského hvozdu).
15. 10. od 14.00 hodin – 4. lekce tanečního kurzu (KD DDM).
15. 10. od 20.00 hodin – Pouťová zábava – k tanci a poslechu hrají Pelíškové a DJ Richard Jandovský (KD DDM).
22. 10. od 18.00 hodin – Cestománie Súdán – beseda (pořadatel Klub Alfa), Městská knihovna Nýrsko.
22. 10. od 19.00 hodin – Prodloužená lekce tanečního
kurzu (KD DDM).

26. 10. od 10.00 hodin – Turnaj ve vybíjené (KD DDM).
28. 10. od 14.00 hodin – Turnaj ve florbalu docentů, centů a přescentů (KD DDM).
29. 10. od 20.00 hodin – Rocková zábava – Kečup, KD
DDM.
Připravujeme v MěK:
11. 11. od 17.30 hodin – Tvořivá dílna – Fimo šperky.
12. 11. od 18.00 hodin – Astrovečer Soni Křečanové –
neuvěřitelné cesty šamanů.
14. 11. od 10.00 hodin – Velryba Lízinka – pohádka.
25. 11. od 19.00 hodin – Zdeněk Izer a Šárka Vaňková
v pořadu „Ze dvou se to lépe táhne“.

