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Nýrská pouť nabídla
zábavu i poučení

Nýrská pouť. Další fotografie najdete na straně 3.

Tak už to tu máme zase. Taky nemáte rádi ten ubrečený podzim, kdy mráz
ráno zalézá za nehty, nebo alespoň celý dne prší? To opravdu nemusím. A začátek října letos takový byl. Najednou ze dne na den bylo z hezkého počasí
ošklivě, prostě začalo to letos nějak brzy. Teploty docela nízko, ráno kolem nuly.
I když musím uznat, že po deseti dnech se počasí trochu umoudřilo, přes ranní mlhy se kolem poledne prokousalo sluníčko a venku bylo docela příjemně.
Takže zemědělci měli čas na sklízení poslední úrody, stejně jako zahrádkáři,
dětem lítaly papíroví draci jako o závod, na procházkách jste mohli potkat lidi
všech věkových skupin. I na pouť bylo krásně, a to je co říct. Většinou fouká
vítr, prší, párkrát už to nemělo daleko ke sněhu, ale tento rok ne. Jak říkám, větřík sice foukal, byla i zima, ale odpolední sluníčko vyvolávalo pocit příjemného
babího léta. Tma ale přichází nějak dříve, po šesté hodině se začíná smrákat, no
a sedm, to už je pořádná tma. A co s načatým večerem? Někdo si přečte hezkou
knížku, poslouchá rádio nebo se jen dívá na televizi, někdo si jde raději zacvičit,
jiný si zajde popovídat s přáteli. Anebo může navštívit besedu, tedy spíše mohli
jste ve čtvrtek 13. října navštívit povídání o svátcích podzimu u našich babiček.
Poutavě vyprávěla Mgr. Ivana Sieberová z Vlastivědného muzea Dr. Hostaše
v Klatovech. Žel, účast byla prachmizerná, až se pořadatelky styděly.
(dokončení na straně 3)

Úvodní slovo
Vážení čtenáři,
rád bych se krátce zastavil
u letošního posvícení. Nýrské posvícení každoročně probíhá zhruba v polovině října, tedy v období,
kterému počasí příliš nepřeje. Podzimní rozmary přináší starosti nejen rodičům dětí, které se chtějí pobavit na atrakcích, ale i samotným
poskytovatelům těchto atrakcí a v
neposlední řadě také prodejcům.
Myslím, že letošní posvícení
vyplnilo víkendový program nás
všech vrchovatě. Nově se podařilo organizačně skloubit aktivity
všech nýrských spolků a sdružení. Nabídka byla ve všech směrech
velmi pestrá a kvalitní. Dokladem
bylo množství lidí na výstavě chovatelů. Pozadu nezůstali ani zahrádkáři, i když pořádání výstavy
zpočátku provázely obavy z nedostatku exponátů, vzhledem k mrazům na začátku letošního jara.
Další zajímavá prodejní výstava
proběhla v knihovně. Myslím si, že
posvícení se po všech stránkách
vydařilo a za to bych chtěl touto
cestou poděkovat všem, kteří se na
pořádání akcí podíleli a zároveň
i všem návštěvníkům.
Ing. Miloslav Rubáš,
starosta města

Z obsahu
V knihovně děti jedly
krupicovou kaši - 7
Pošumavskou hasičskou
ligu vyhráli Bystřičtí - 10

INFORMACE
Z RADNICE
Žádosti o vydání
občanských průkazů od 1. 1. 2012

Investiční akce realizované
v závěru roku 2011
V předcházejících vydáních Nýrských novin jsme informovali o realizaci dvou investičních akcí, a to o rekonstrukci smuteční síně na nýrském hřbitově a výstavbě nového veřejného WC na autobusovém nádraží. Z obou akcí
přinášíme následující snímky.
(MěÚ)

Pozor! Od 1. ledna 2012 budou vydávány pouze
nové občanské průkazy se strojově čitelnými údaji
a s kontaktním elektronickým čipem.
Městský úřad v Nýrsku bude žádosti o dosud platné
občanské průkazy přijímat pouze do 30. 11. 2011.
Městský úřad Klatovy bude žádosti o dosud platné
občanské průkazy přijímat pouze do 14. 12. 2011.
Od 1. 1. 2012 bude žádosti o nové občanské průkazy
s kontaktním elektronickým čipem přijímat pouze Městský úřad Klatovy – odbor vnitřních věcí, nám. Míru 62
Na Městském úřadu v Nýrsku již nebude možné požádat o nový typ občanského průkazu !!!!!
(MěÚ)

Plánované úpravy výše nájemného
v městských bytech
Od r. 2012 přistupuje město k jistě nepopulárnímu kroku, leč nutnému, tj. postupnému navýšení nájemného.
Díky citlivému přístupu vedení města k tomu dojde pomalými kroky. Osmiprocentní zvýšení činí průměrně 2 Kč
na m2. V první etapě se úprava týká cca 250 bytů.
I přes zvýšení nájemného se stále pohybujeme hluboko
pod odhadem obvyklého nájemného stanoveného posudkem soudního znalce.
Nájemcům, kterých se toto navýšení týká, bude doručen návrh na uzavření dohody na změnu nájemného.
			
J. Hladík, ředitel TSM Nýrsko

Proměna smuteční síně - v létě a na podzim.

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
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Zrekonstruované WC u informačního centra na autobusovém nádraží.

Nýrská pouť nabídla...

(pokračování ze strany 1)

To druhý den to bylo o trošku lepší, i když jen o maličko.
Městská knihovna v Nýrsku pozvala pošumavskou lidovou
muziku - Veselou šestku, aby zpříjemnila večer převážně
starším občanům a milovníkům dechové hudby. Lidé si
společně zazpívali, někteří při vínečku, známé i ty méně
známější lidovky, a zažili tak milý večer.
O posvíceneckém víkendu pak člověk nevěděl kam dříve. Po oba dny probíhalo několik výstav. Do areálu pod
vlakovým nádražím jste se mohli zajít podívat na výstavu
drobného zvířectva a exotického ptactva. Členové základní organizace Českého svazu chovatelů Nýrsko ve spolupráci s dalšími chovateli z našeho okresu se pochlubili svými slepicemi, kohouty, kachnami, králíky, papoušky,
andulkami, holuby, dokonce i bažanty. Výstava se líbila
všem návštěvníkům, kteří mají vztah k přírodě a zvířatům,
nejvíce ale dětem.
V domě čp. 81 na náměstí jste mohli zabrousit do historie. Muzeum Královského hvozdu zde kromě jiného vystavovalo tzv. strážovský poklad. Mince a střepy z keramické nádoby, v níž byly před téměř šesti sty lety uschovány,
našli letos při stavbě plotu na zahradě školy ve Strážově.
O patro níže pod muzeem probíhaly prodejní výstavy šikovných rukou spojené s ukázkou prací. Mohli jste si prohlédnout dřevěné dekorace Ivoše Zeleného, korálky Natálie Vítovcové, polštáře a jiné dárky Šárky Rajtmajerové. Dva výrobci byli držiteli ocenění Šumava originální produkt – Miroslava Potužníková s ručně stavěnou keramikou keltskou
technikou a Štěpánka Balvínová s šumavským bylinkovým
potěšením a textilními talismany. Člověk nevěděl, co obdivovat více. Je vidět, že šikovnost a zručnost našim zlatým
českým ručičkám, alespoň některým lidem, nechybí.
Pak jste také mohli zajít na výstavu Českého svazu zahrádkářů do moštárny u řeky a potěšit se jejich výpěstky
i květinami. Už obrovitá dýně před budovou byla příslibem, že se bude na co dívat. V sobotu večer Dům dětí
a mládeže pořádal v kulturním domě pouťovou zábavu.

Tentokrát v obou sálech. V prvním hráli k tanci i poslechu Pelíškové a v druhém pouštěl muziku DJ Richard Jandovský. Účast byla opravdu velká, za což patří všem díky.
Zřejmě se pořadatelé trefili a našli něco, co bavilo. Kdo
si v neděli přivstal, mohl od 8.00 hodin navštívit v kostele sv. Tomáše mši svatou. A během dopoledne a odpoledne
jste se jistě také potkávali s přáteli a známými mezi stánky
v ulici Prap. Veitla a na náměstí. Někteří nakupovali, nebo
obhlíželi zboží ve stáncích, jiní si jen povídali. Nejvíce se
ale asi bavily děti na atrakcích – na houpačkách, kolotočích
či střelnicích. Takovou radost jsme jako malí, když k nám
přijela pouť, měli před lety i my. Tak zase příští rok, snad
se počasí znovu vydaří a o pouti nebudeme opět vědět, co
navštívit dříve. Ať se tedy máme na co těšit.
Jitka Vlková

Nabídka trhovců byla pestrá.

Prodejní výstava šikovných rukou v domě čp. 81.

Nýrská pouť - z výstavy chovatelů.
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Z NÝRSKÉHO MUZEA
Tak už se těšíme
na další pouť!
Že bychom v muzeu byli jen na nějaké radovánky? To
ne! Věc má jiný důvod. Už několik let shromažďujeme filmové dokumenty, které se týkají našeho města a okolí. Za
poslední rok nám jich přibylo asi na tři promítací hodiny.
Původně jsme měli v plánu, že je začneme promítat již na
letošní pouti, ale „připletl“ se do programu ten strážovský
poklad. Pan Josef Kodym o něm dokonce natočil film, takže z plánu sešlo a k výstavě o pokladu, která právě probíhá, promítáme pochopitelně film na stejné téma. Těšíme se
však už na další pouť, protože máme naději na zakoupení
velké obrazovky, a tak zážitek z historických záběrů bude
ještě větší. Od pana Marka jsme dostali záběry z výlovů,
ze spartakiády, z dětských sportovních závodů, krásné záběry z fotbalového utkání na Suchém Kameni mezi starými pány a od pana Lišky jedinečné dokumenty ze zabíjačky, jak se stavěl dům a dokonce terénní závody pod nádražím! No, netěšíte se také? Někdo uvidí své rodiče, jiný
sám sebe po padesáti letech. To bude vzpomínání!
Ještě z jednoho daru máme výjimečnou radost. Od
pana Baumy staršího jsme dostali uniformu francouzského legionáře z 1. sv. války a kleště na pečení hostií z bystřického kláštera. Kleště se budou muset trochu vyčistit od
rzi a na uniformě opravit místa poškozená od molů, ale to
k muzejní práci patří, po devadesáti či více letech nám přece do muzea nikdo nepřinese novu věc!
A ještě jednu malou zprávičku. Další výstava bude
o svíčkách. Doufáme, že se nám podaří všechny překvapit
tím, jaké něžné i mocné věci se dají vyrobit z vosku.
Karel Velkoborský, Muzeum Královského hvozdu

Černý pasažér
A už se zase přihlásily mlhavé podzimní dny. Sluníčko
sice občas vykouklo a docela se zdálo, že i pěkně hřeje,
ale žluté listy stromů přilepené na cestě ani přes den nestačily oschnout. Jakoby i na lidi přišla jakási únava. Zachumlali se víc do svého oblečení a Tonda měl strach, že
nějakého souseda nepozná a tatínek se dozví něco o nezvedeném synovi, který neumí zdravit.
A navíc to bláto. Tondu to lákalo, vyzkoušet dřeváky
v blátivých kalužích, ale u Vondráků se na obutí vždycky
dbalo. Jako by už slyšel! „Takhle špinavé boty! Mazej si
je pěkně vyčistit!“ Už kvůli tomu se nedalo chodit zkratkou po polích. Ale, vlastně byl na tom Tonda lépe, než
celá řada kluků, kteří bydleli někde ve městě. Občas se
totiž podařilo na cestě ze školy domů neudělat skoro ani
krok. Jak? Jednoduše! Stačilo si počkat na nějaký povoz,
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to se ví, že tažený koňmi, s kravami se jezdí moc pomalu, a nenápadně, aby vozka neviděl, si sednout na klanici, jež vyčnívala na konci vozu. Nebyla to sice žádná rychlost, ale ta radost, jen tak klinklat nohama místo namáhavé chůze do kopce. Tonda měl štěstí, že tím směrem chodíval ze školy domů ze všech kluků skoro sám! Ale přece
se našlo několik závistivců, kteří, aby se svezli jako Tonda, se raději vydali domů delší cestou. A to pak bylo nebezpečné! Nezvaný pasažér na konci vozu mohl také klidně dostat ránu bičem. Závistiví kluci totiž někdy doběhli
vůz a volali na kočího: „Panéé, za vozém!“ Kočí věděli,
že to kluci dělají, ale když byl prázdný vůz, tak jim to ani
moc nevadilo. Plný vůz si však dobře hlídali. Jenže pořád
se otáčet, se jim také moc nechtělo. Tak občas práskli bičem nad koncem vozu. Tonda se nebál. Uměl se přikrčit,
že ho ani vidět nebylo. A tak kluci, co nebyli tak vycvičení, se zmohli jen na své: „Panéé, za vozém!“ Málokdy se
jim podařilo kamaráda vystrnadit, aby si mohli v příhodné chvíli na klanici sednout sami!
Karel Velkoborský

Beseda Dr. Brauna odložena
Beseda o letecké archeologii, která se měla uskutečnit 10. 11. 2011, se odkládá z důvodu úrazu pana
Dr. Brauna na jaro příštího roku.
K. Velkoborský

Domov v Bystřici
otevřel svoji bránu
Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR a Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo v měsíci říjnu „Týden sociálních služeb
ČR“. Naše zařízení se k tomuto připojilo uspořádáním „Dne otevřených dveří 11. 10. 2011“. V době
od 9 hodin do 15 hodin měla široká veřejnost možnost navštívit náš
domov, prohlédnout si celé zařízení a seznámit se s průběhem jednoho dne našich uživatelů. Této nabídky využili zejména
bývalí zaměstnanci, rodinní příslušníci zaměstnanců
a přátelé našich uživatelů. Domov prošel v období
2008 – 2011 rozsáhlou rekonstrukcí za účelem zkvalitnění poskytované služby a zpříjemnění nelehkého životní ho údělu našich uživatelů. Všichni, kdo se
k nám přišli v úterý 11. 10. 2011 podívat a strávit
s námi chvilku, odcházeli velmi mile překvapeni, nadšeni, s úsměvem na rtech a se slibem, že se přijdou
rádi opět podívat.
Ing. Kateřina Šimková

ZE SVODKY MĚSTSKÉ POLICIE
Přebral
Jen několik desítek metrů chybělo pětatřicetiletému cizinci k firmě, kde pracuje a je ubytován. Po požití většího množství alkoholických nápojů si „ustlal“ na trávníku
za drogerií Miláno. Strážníci cizince dopravili na ubytovnu a předali spolupracovníkům. Díky všímavým spoluobčanům nezůstal muž ležet ve studené říjnové noci na zemi,
kde by mu hrozilo silné prochladnutí.

Pachatelem byla dívka!
Ještě před otevřením nově vybudovaného WC na autobusovém nádraží došlo k poškození vstupního zámku na
mince. Díky záznamu kamerového systému byla zjištěna
nezletilá pachatelka z nedaleké vesnice. Zámek poškodila nůžkami, když se pokoušela vydolovat nějaké mince.
Škoda na zámku je zhruba ve výši 3 500 Kč. Rodiče budou muset vzniklou škodu uhradit.

Nějakou dobu si nezajezdí
Hodinu po půlnoci 2. října byl hlídkou strážníků kontrolován u koupaliště osmnáctiletý řidič motocyklu. Podezření na jízdu pod vlivem alkoholických nápojů potvrdila provedená dechová zkouška. Mladík „nadýchal“
0,7 promile alkoholu. Řidiče, kterému ve správním řízení hrozí značná pokuta a zákaz řízení, si převzala Policie ČR.

Roztržitost se málem nevyplatila
Jen několik minut chybělo do půlnoci 15. října, když
byl nahlášen únik plynu v domě na náměstí. Důvodem
k zásahu složek integrovaného záchranného systému byl
zapnutý hořák plynového sporáku. Po otevření bytu hasiči
hořák vypnuli a byt odvětrali. Tentokrát vše dopadlo dobře a evakuovaní obyvatelé domu se mohli vrátit do svých
bytů.
Milan Kolář, velitel MěP Nýrsko

Z NÝRSKÝCH ŠKOL
Žáci navštívili zajímavosti Bavorska
21. 9. – 22. 9. 2011 se 37 žáků obou nýrských základních škol zúčastnilo poznávacího zájezdu do sousední
spolkové země SRN Bavorska.
První den byl celý věnován metropoli Bavorska Mnichovu. Dopolední program umožnil žákům poznat střed
města. Prohlédli si Mariánské náměstí, Novou radnici, tržnici a rezidenci rodu Wittelsbachů Residenzmuseum (pokladnici). Odpoledne strávili v olympijském
areálu, který byl vybudován v roce 1972. Zde vyjeli rychlovýtahem na Olympia – Turm, odkud si z výšky téměř
180 m prohlédli celý areál a město. Dokonce byly vidět
i vrcholky Alp. Velkým zážitkem byla také návštěva podmořského akvária Sea Life Centre, kde všichni obdivovali různé druhy ryb, rejnoky, mořské koníky, žraloky, do-

Pohádkový zámek Neuschwanstein v Bavorsku.

Děti, které se zúčastnily poznávacího zájezdu do Bavorska.

konce i chobotnici. Poté následoval přejezd do malého
a malebného městečka Oberammergau a nocleh v mládežnické ubytovně.
Druhý den žáci absolvovali prohlídku horského střediska Garmisch – Partenkirchen, odkud se jim naskytl
nádherný pohled na alpské velikány včetně nejvyšší hory
Německa Zugspitze (2962 m). Program zakončila prohlídka nejromantičtějšího a nejkrásnějšího zámku Bavorska
Neuschwansteinu. Tento pohádkový zámek Ludvíka II.
Bavorského byl postaven v letech 1869 – 1886.
Zájezd se všem účastníkům velice líbil. Svůj podíl na
tom mělo i nádherné slunečné počasí, které je oba dny doprovázelo.
Mgr. Milada Rožánková
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Základní škola Nýrsko, Komenského ulice

Žáci obstáli ve velké konkurenci
Ve středu 19. 10. 2011 uspořádala Základní škola Nýrsko,
Komenského ulice, okresní kolo starších žáků ve stolním
tenise. Hrálo se ve čtyřech kategoriích – hoši a dívky ze 6.
a 7. tříd a hoši a dívky z 8. a 9. tříd. Naši školu reprezentovalo 13 závodníků. Za mladší dívky nastoupily Aneta Kalivodová, Jana Šafaříková a Anna Šafaříková. Mezi mladšími hochy
nás zastupovali David Bureš, Roman Idlbek a Petr Skála. Ve
starší kategorii dívek byly Iveta Lávičková, Veronika Bušková a Jana Tajčovská. Za starší hochy bojovali Patrik Kubalík,
Pavel Vaníček, Jan Polomis a Václav Pojar.
Turnaje se zúčastnilo téměř 100 žáků z celého okresu
a k vidění byly i opravdu líté boje. Našim zástupcům se dařilo, neboť získali pro naši školu 3 medaile. Aneta Kalivodová

Patrik Kubalík, Aneta Kalivodová a Pavel Vaníček.

Pavel Vaníček, vítěz - žák Cibulka a Patrik Kubalík.

obsadila ve čtyřčlenném finále druhé místo. Iveta Lávičková
pak v pětičlenném finále skončila na místě čtvrtém. Všichni starší hoši postoupili ze svých základních skupin do tří semifinálových. Tady se bojovalo o tři místa ve finále. Patrikovi Kubalíkovi se po velkém boji postoupit podařilo. Totéž se
povedlo i Pavlu Vaníčkovi. Jan Polomis a Václav Pojar hráli v semifinálové skupině s pozdějším vítězem turnaje a obsadili tady 2. a 4. místo. Ve finále tedy měla škola dvě naděje. Stříbrnou medaili nakonec získal Patrik Kubalík a bronz
přidal Pavel Vaníček.
Děkujeme všem sportovcům za výbornou reprezentaci
naší základní školy.
Rostislav Poškarský

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE

Podzim je ve znamení tanečních kurzů
Po velmi pošmourném létě nás to babí
překvapilo příjemně
se usmívajícím počasím. Přesto začal nový
školní rok a děti usedly
zpět do školních lavic.
V září a říjnu jsme v domě dětí a mládeže přijímali členy
zájmových kroužků a naplno se rozjela pravidelná zájmová činnost. Celkem letos pracuje 55 zájmových kroužků.
V nich je přihlášeno 674 členů a to 61 dětí, 516 žáků a 124
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dospělých. Průměrná cena zápisného 500 Kč za kroužek
a školní rok se od minulého školního roku nezměnila.
Kromě hlavní činnosti, která je pro náš pedagogický
sbor nejdůležitější, jsme uspořádali velké množství dalších aktivit. Mezi ty hlavní uvedu alespoň zahájení a několik lekcí tanečních kurzů, včetně první prodloužené (viz
snímek). Zveme občany, aby se přišli podívat na následující lekce tanečních, které se budou konat vždy v sobotu.
Mohou se podívat i žáci devátých ročníků, které taneční
čekají příští rok. Nesmírně půvabný bude hlavně karneval
a druhá prodloužená.

Účastníci „Prodloužené“ v kulturním domě.

Během nýrské pouti čekal na místní obyvatele i jejich
příbuzné a známé bohatý program. DDM Nýrsko přispěl
pouťovou taneční zábavou. Děkujeme místním občanům,
kteří svojí účastí podpořili naše zařízení. Přišlo 618 návštěvníků.
V závěru měsíce října se uskutečnila rocková zábava

skupiny Kečup. Začalo i tradiční pečení vánočního pečiva.
V listopadu nás čekají čtyři lekce tanečních kurzů včetně jedné prodloužené a karnevalu. Pozveme také občany
do divadla. Divadelní soubor AMOK si připravil hru Trójská válka a předvede ji 11. 11. 2011 ve velkém sálu DDM.
Pavlína Karlovská, DDM Nýrsko

V knihovně děti jedly krupicovou kaši
Moc bych chtěla poděkovat městské knihovně, spíše
jejím zaměstnankyním a všem, kdo se podílel na Velkém
říjnovém čtení – máme rádi pohádky a výtvarné hrátky,
které bylo tentokrát ve stylu pohádky Hrnečku vař.
Čtení proběhlo 6. 10. 2011 v naší knihovně. Děti si
nejdříve poslechly pohádku Hrnečku vař od K. J. Erbena, poté proběhla kontrola poslechu ve formě otázek
a odpovědí. Všechny děti poslouchaly pozorně a na vše
správně odpověděly.
Po pohádce začala výroba jak jinak než kouzelných
hrnečků, všechny děti lepily, vybíraly motivy – srdíčka,
kytičky, motýlky, jen aby jejich hrneček byl ten nejhezčí. Když jsme přilepili k hrnečku dno a ucho, vypadalo
to, že máme hotovo, ale ještě chyběla kaše. Děti vyplnily hrneček z poloviny letáky a nahoru přišla kaše v podobě vaty. A dílo bylo hotové.
Ale to jsme ještě netušili, že si pro nás paní knihovnice připravila opravdové vaření pohádkové kaše.

Velké říjnové čtení v knihovně.

Děti vyráběly kouzelné hrnečky.

Děti nejdříve pojmenovaly suroviny potřebné na
přípravu a začalo se vařit. Paní knihovnice byla moc šikovná, kaše nám nepřetekla a každý malý výtvarník dostal talíř krupicové kaše s kakaem.
Bylo to skvělé, děti se olizovaly a v knihovně to moc
vonělo.
Poslední překvapení nastalo, když děti pošeptaly do
vyrobených hrnečků tajné přání a v hrnečcích se objevily sladkosti, opravdu to byly pohádkově kouzelné
hrnečky. Děti si domů odnesly hrnečky, záložky a mnoho zážitků.
Oceňuji nápad a provedení – úžasné.
Škoda jen, že nepřišlo více dětí! V knihovně spolu s ostatními by se jim určitě velmi líbilo. Poslouchala
a vyráběla i má dcera, které ještě nejsou tři roky a zvládla to na jedničku.
Už se moc těšíme na další čtení – adventní.
Děkujeme.
J. Sýkorová
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Rybářský kroužek je otevřený pro všechny
I v letošním školním roce zahájil v Domě dětí a mládeže v Nýrsku činnost rybářský kroužek.
První velkou akcí pořádanou pro mladé rybáře byly
tradiční dětské rybářské závody, které se uskutečnily
24. září na rybníce v Chudeníně. Závodů se zúčastnilo
31 rybářů, kteří soutěžili ve dvou věkových kategoriích.
V kategorii do 10 let nejvíce ryb ulovil Petr Gerberg
z Běšin, další medailové pozice obsadili místní lovci, Jakub Loos a Nelinka Kotrchová.
V kategorii do 15 let zvítězil Daniel Hromádko z Kdyně, druhou příčku obsadila Michaela Bečvářová z Pocinovic a třetí byl Ondřej Zapletal ze Sušice.
Dovednostní soutěž v hodu na terč vyhrál rovněž
Daniel Hromádko z Kdyně.
V rybářském kroužku čeká letos mladé adepty Petrova cechu velmi pestrý program. Každé úterý od 16 do 17
hodin je v DDM výuka teorie, kombinovaná s tréninkem
hodu udicí na terče. Cílem je připravit nováčky ke složení
rybářských zkoušek a současně pokročilejší rybáře na celostátní soutěž O zlatou udici. Díky příspěvkům na činnost
od místní rybářské organizace a od Města Nýrska jsme na
jaře nakoupili potřebnou výbavu (terče a udice) pro soutěže v rybolovné technice.
Děti nečeká jen výuka a trénink, ale každý měsíc alespoň jedna další zajímavá akce. V září to byly rybářské závody, v říjnu se děti účastní výlovu rybníků v Chudeníně,
v listopadu je čeká výlet na expozici Česká řeka v ZOO
v Plzni a v prosinci prohlídka rybí líhně v Milencích spojená s vánoční besídkou.
Pokud někoho z vás činnost našeho kroužku zaujala,
můžete se do něj ještě přihlásit.
Pavel Kubinec, vedoucí kroužku
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Účastníci rybářských závodů.

Závody pro mladé rybáře na chudenínském rybníce.

Nýrsko a železnice ve 21. století (2)
Dokončení z říjnového čísla.
Je zejména věcí objednatele dopravy, tedy v našem případě Plzeňského kraje (osobní a spěšné vlaky) a Ministerstva
dopravy (rychlíky, příp. vlaky vyšší kvality), jaká vozidla,
jejichž provoz nemalými finančními částkami dotuje, bude
na svých tratích od dopravců požadovat. Zajímavou zprávou
pro nás (a možná také inspirací pro krajský úřad, resp. společnost POVED, která od letošního roku organizuje dopravu
v Plzeňském kraji) může být informace o výběrovém řízení
na provozování osobní železniční dopravy na části bavorské
železniční sítě tamní společností Bayerische Eisenbahngesellschaft (BEG), která plánuje, financuje a také kontroluje
regionální osobní železniční dopravu v Bavorsku. Předmětem jednoho z výběrových řízení na období od konce roku
2013 do konce roku 2023 je totiž i tzv. síť Waldbahn, která zahrnuje právě trať z Plattlingu do Bayerisch Eisenstein
a její odbočné větve z Zwieselu do Bodenmaisu a Grafenau.
Cílem BEGu je však i zajištění přímého spojení z Plattlingu
do Klatov, a to v dvouhodinových intervalech. Jelikož BEG
ve výběrovém řízení požaduje nasazení moderních nízkopodlažních vozidel vybavených mj. informačním systémem
a uzavřeným systémem WC, ale také splnění určitých kvalitativních požadavků na čistotu, zákaznický servis, přesnost
spojů a zajištění přestupních vazeb (a tyto parametry pak
v provozu kontroluje), existuje zde reálná šance, že se cestování po železnici na úrovni 21. století dočkáme i my…
Pohled do budoucnosti také dává jistou naději na postupné zlepšování kvality železniční dopravy. Dle slov vedení
ČD hodlá tento dopravce v příštích letech do pořizování nových a modernizovaných kolejových vozidel investovat nemalé částky. Namátkou uveďme zakázky na motorové jednotky typu LINK II polského výrobce PESA Bydgoszcz,
z nichž hned několik vozidel má zajišťovat dopravu na trati z Plzně do Domažlic, motorové vozy typu RegioShuttle
RS1 od švýcarské společnosti Stadler Rail, nebo nové elektrické jednotky ŠKODA 7Ev z produkce plzeňské Škody
Transportation, z nichž část bude sloužit i na trati ze Strakonic do Českých Velenic. Všechna tato vozidla mají být Českým drahám dodána v letech 2012 až 2014, a tak nezbývá
než doufat, že další vlna nákupu nových vozidel se bude týkat i našeho regionu.
Železnice představuje velmi důmyslný dopravní systém,
který v principu umožňuje rychlou, spolehlivou, komfortní,
bezpečnou a ekologicky šetrnou přepravu osob a nákladů.
V regionální dopravě může moderní železnice využívající
nejnovější techniku převzít roli velmi efektivního páteřního
dopravního systému; v oblasti dálkové dopravy je dnes vysokorychlostní evropská železnice dokonce vážnou konkurencí letecké dopravě. K dosažení těchto cílů je však potřeba investovat odpovídající částky jak do infrastruktury, tak
do vozidel. Velká pozornost však musí být věnována také
plánování dopravy, zejména sestavování jízdních řádů, kte-

Vizualizace motorové jednotky PESA Link II pro ČD; snímek: České dráhy.

ré musí odpovídat přepravním potřebám obyvatelstva. Jen
tak je možné zajistit optimální využití všech výhod železniční dopravy. Doufejme, že se v dohledné době podaří vlivem
rozumných rozhodnutí a efektivně vynaložených finančních
prostředků zvýšit kvalitu a atraktivitu železniční dopravy
i v našem regionu. Zejména obyvatelé obcí přilehlých k trati z Plzně do Železné Rudy (avšak zdaleka nejen ti) by si to
u příležitosti uplynutí 135 let od příjezdu prvního vlaku do
Nýrska zasloužili. Mimochodem, návrh jízdního řádu na rok
2012, který vstoupí v platnost 11. prosince 2011 najdete na
webových stránkách Krajského úřadu Plzeňského kraje; připomínky k jeho podobě můžete společnosti POVED posílat i Vy…
Ing. Tomáš Michálek

Dvojice motorových vozů RegioShuttle RS1 (Waldbahn), Špičák, 29. 12.
2010. Foto: Tomáš Michálek

Vizualizace elektrické jednotky ŠKODA 7Ev pro ČD; snímek: Škoda
Transportation.

Uzávěrka pro zaslání příspěvků
do dalšího čísla je 20. listopadu.
9

Bystřičtí hasiči vyhráli
Pošumavskou hasičskou ligu
Na další výjimečný sportovní úspěch letos dosáhli bystřičtí hasiči! Někteří už více než deset let objíždí soutěže zařazené do Pošumavské hasičské ligy (PHL), začátky
pochopitelně nebyly nijak slavné. Velkým impulzem pro
nás byla přestavba požární stříkačky na silnější verzi asi
před čtyřmi lety a získání tehdy mladičkého, talentovaného Kuby pro požární sport. Po příchodu Vašíka před třemi
lety jsme vstoupili do zlaté éry, stabilizovali jsme sestavu
a během několika soutěží se zařadili mezi absolutní špičku. Během posledních let jsme společně vybojovali desítky pohárů, zapsali několik rekordů, ale přišlo samozřejmě
i mnoho zklamání.
Nyní vám přiblížím letošní PHL, která čítala 12 soutěží. V každé soutěži získá nejrychlejší 10 bodů do tabulky,
druhý 9, atd. Běhá se většinou dle pravidel klasika - stejně
jako soutěž okrsková, celkem 3 letošní soutěže respektují
odlišná pravidla sport (mj. i srpnová soutěž v Nýrsku). Pro
letošní ročník PHL jsme si nekladli přehnané cíle - každá
změna v sestavě je velmi citelná a my věděli, že nám bude
na třech soutěžích chybět košař Vašík - tou dobou (úspěšný) cvičitel loveckého psíka Codyho, tato absence naznačovala citelný bodový handicap.

Bystřičtí hasiči v akci na soutěži.

Hned na úvodní soutěži jsme tedy improvizovali a bylo
z toho 8. místo. Do Sušice jsme jeli s velkými ambicemi - na sport jsme si právem věřili, ale vůbec nám to nevyšlo: zatímco jeden proudař sestříkl v čase vítězném (19
s), druhý stříkal asi o 14 sekund déle! Po dvou kolech jsme
tedy měli pouhé 3 body… Až na třetí soutěž v Týnci u Horažďovic jsme odjížděli kompletní a zvedli si náladu stříbrnou příčkou. Po hubených Janovicích (poslední improvizace) přišla vítězství v Lubech (25 s) a podmáčených
Defurových Lažanech (25 s). Následovaly stříbrné Rozsedly, zde začalo letošní drama: zredukovali jsme náskok
vedoucích Petrovic u Měčína (vítězové tří minulých ligových ročníků) na pouhý bod!
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Bystřičtí hasiči byli na soutěži v Týnci u Horažďovic úspěšní.

Horké chvíle nám v týdnu připravil kolaps motoru závodní stříkačky - praskly vložky. Po pár bezesných nocích
si ale motor už vrčel jak má - právě včas před sobotní soutěží. Velmi rychlé časy padaly ve Slavošovicích - ani 27 s
nestačilo na 10. příčku, my skončili třetí a petrovičtí odskočili na rozdíl dvou bodů. Na závodní dráhu se zde vrátila v top sestavě legendární Víteň - družstvo, které vždy
kandiduje na vítězství! Na konci prázdnin jsme obhájili
loňský Nýrský triumf a znovu stáhli Petrovice na jeden
bod. Následovala pro nás prokletá Malá Víska - pořadí Víteň, Petrovice, Tupadly, Bystřice. Petrovičtí utekli na tři
body a my letos vůbec poprvé (a naposled) neukořistili
v plné sestavě medaili. Daleko horší ale byla další, závažnější, závada na motoru. Nová klika byla téměř nesehnatelná, a tak jsme na strážovském sportu startovali bez tréninku a s půjčenou mašinou (děkujeme SDH Strážov).
Vše ale dopadlo dobře a my šli před závěrečnou soutěží dokonce do dvoubodového vedení! V týdnu bylo nutné stůj co stůj znovu uvést motor stříkačky do chodu. Naši
kluci odvedli pořádný kus práce - čtyři dny na opravě pracovali prakticky bez přestávky a spolu s motorářem nakonec stroj opravdu rozběhli.
Ve finále v Lubech jsme si mohli tedy dovolit skončit
o místo za Petrovicemi (při rovnosti bodů by ligu vyhráli
oni - díky lepšímu top času). Na velmi rychlé, kratší dráze padaly opět ohromující časy. Petrovičtí šli na řadu čtvrtí a tasili eso! Smazali vousatý rekord Vítně a svým časem 23,11 s dali vědět, že o čtvrtý titul opravdu stojí. Nyní
jsme už neměli na výběr - na start jsme šli devátí a museli

také hrát trumfem. Skvělé - vynikajících 24,11 s a průběžná druhá příčka. Následující hodinu by se napětí dalo krájet - každý další startující se řadí za nás - nervozita stoupá... Úplně posledním startujícím je právě Víteň - kritická
vteřina rozdílu je strašně moc... 24,8 s, je to tam! Uviseli jsme Petrovice a s náskokem jediného bodu vyhráli nejdramatičtější ročník PHL!

PROMĚNY MĚSTA

Nepopsatelné pocity - hlavně radost. Týdny strávené
spolu při stovkách útoků měly význam. Dokázali jsme si
splnit sen, i přes spoustu překážek. Úplně nakonec – zlatí hasiči z Bystřice: strojník - Honza Šota, savce a vedoucí družstva - Láďa Ivanič, levý proud - Standa Plánička,
troják - Pavel Kysilka, pravý proud - Kuba Kieweg, béčko - Láďa Ivanič ml., koš - Venca Veselý. Nemohu opomenout kluky, kteří nám pomohli se sestavou: Kuba a Petr
Grasslovi, Michal Ivanič, Lukáš Kiesenbauer, Jirka Souček a Pavel Treml. Samozřejmě děkujeme všem, kteří nám
vytvořili podmínky pro tento vynikající úspěch - našemu
veliteli Františku Matheislovi, klukům a holkám ze sboru, Městskému úřadu Nýrsko, Lesním stavbám s.r.o., Nýrsko, a dalším.
Ing. Stanislav Plánička

u Nabídka

t

Český zahrádkářský svaz nabízí i nadále občanům Nýrska a okolí možnost zpracování ovoce.
Moštování probíhá každou sobotu od 8.00 do 11.00
hod. na zcela novém lisovacím zařízení včetně drtičky. Lis je vyroben z nerezového plechu a odpovídá
hygienickým normám. Má kvalitní hydrauliku a množství vylisované šťávy se zvýšilo až o 20 %. Na tento lis
jsme obdrželi dotaci 50 % z kupní ceny lisu z rozpočtu Města Nýrska.
Chtěla bych tímto jménem výboru ČZS poděkovat
zastupitelstvu za finanční příspěvek, díky kterému jsme
měli možnost tento lis a drtičku ovoce zakoupit.
Marie Malá

V nýrské moštárně.

Cesta z parku do ulice Petra Bezruče dříve a dnes.

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
11. 11. od 17.30 hodin – Tvořivá dílna s Jarmilou Javorskou – fimo šperky.
24. 11. od 16.30 hodin – 1. adventní čtení s malou výtvarnou dílničkou pro děti.
V sále KD DDM
12. 11. od 15.00 hodin – Balónková show pro děti – pořad
pro děti plný muziky, tance a soutěží. Důležitou součástí pořadu je ovšem koberec balónků všech velikostí, barev a tvarů a nebudou chybět ani velmi oblíbená balónková zvířátka.
14. 11. od 10.00 hodin. – Pojďte s námi na pohádku –
Velryba Lízinka. Pohádka pro základní a mateřské školy.
Srdečně zveme i rodiče s dětmi.
25. 11. od 19.00 hodin – Zdeněk Izer a Šárka Vaňková
v pořadu „Ze dvou se to lépe táhne“.

V prostorách informačního centra
Od 3. 10 do 20. 12. – Výstava fotografií – hraniční hora
Ostrý.
Ostatní akce
5. 11. od 14.00 hodin – 7. lekce tanečního kurzu
(KD-DDM).
12. 11. od 19.00 hodin – Prodloužená lekce tanečního
kurzu (KD-DDM).
19. 11. od 14.00 hodin – Taneční kurz - karneval
(KD-DDM).
26. 11. od 14.00 hodin – 10. lekce tanečního kurzu
(KD-DDM).
Připravujeme v MěK:
1. 12. od 17.00 hodin – Ozdoby ze slámy – pracovní seminář s Mgr. Ivanou Sieberovou z Vlastivědného muzea
Dr. Hostaše v Klatovech.
1., 8., 15. 12. od 16.30 hodin – 2., 3., 4., adventní čtení
s výtvarnou dílničkou pro děti.
16. 12. od 19.00 hodin – Vánoční žestě + soubor fléten
ZUŠ Nýrsko.

DOBOVÉ REKLAMY

Na závěr listopadového čísla ještě jedna zajímavost - dobové reklamy z první poloviny 20. století.

