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Dostavěnému domovu
požehnal biskup

Zrekonstruovaný bystřický domov si přišli prohlédnout lidé, kteří se na jeho modernizaci podíleli, i bývalí zaměstnanci. Další fotografie najdete na straně 3.

Slavnostním otevřením byla v úterý 29. listopadu završena dlouholetá rekonstrukce a dostavba domova pro osoby se zdravotním postižením v Bystřici. Budova domova, který je příspěvkovou organizací Plzeňského kraje, byla postavena v polovině 19. století jako klášter Kongregace Školských sester de Notre Dame. V padesátých letech zde několik let byla armáda, která objekt značně zdevastovala. V roce 1958 byl v bývalém klášteře uveden do provozu Dětský
ošetřovací ústav pod správou české katolické charity. Tedy předchůdce dnešního domova. Zařízení postupně měnilo svoji podobu i název (současný je od roku
2007), ale před rokem 1989 se do jeho modernizace příliš neinvestovalo. Teprve od devadesátých let začal být domov (tehdejší ústav) postupně vylepšován.
Od roku 2005 je ředitelkou domova Ing. Kateřina Šimková, která se společně se
svými spolupracovníky snaží zlepšovat životní úroveň klientů. Posláním domova je poskytování sociálních služeb osobám s mentálním postižením ve věku od
3 do 64 let. Kapacita zařízení je 162 lůžek.
(dokončení na straně 3)

Úvodní slovo
Vážení čtenáři,
Vánoce se nám rychle blíží.
V ulicích je už připomíná výzdoba
i pěkně osvětlený vánoční strom.
Bohužel počasí tomu stále příliš
nenapovídá, a tak můžeme jen doufat, že děti se dočkají sněhu alespoň na Štědrý den. Vánoční atmosféru zcela jistě navodí tradiční
akce - Zpívání u vánočního stromu
- která se uskuteční 21. prosince
v 17.00 hodin.
Vánoce jsou svátky míru, klidu
a pokoje. Bohužel se tak trochu vytrácí jejich původní význam, který
je přebíjen honbou za dárky, velkými úklidy i stresem, aby jsme vše
stihli. Měli by jsme se společně pokusit najít v těchto dnech původní
smysl Vánoc, spíše se ztišit, strávit
více času se svými blízkými a najít
si nějaký čas i na odpočinek.
Za Nýrské noviny Vám přeji krásné prožití vánočních svátků
a vše nejlepší do nového roku.
Bc. Martin Kříž,
redakce Nýrských novin

Z obsahu
Nýrsko má
mistra republiky - 6
V lednu začne v kulturním
domě plesová sezóna - 8
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a penzionu Zach - 9
Lampiónový průvod
se vydařil - 12

INFORMACE
Z RADNICE
Chystá se tradiční
předvánoční zpívání
Opět od počátku prosince se na nýrském náměstí rozsvítil vánoční strom, což je neklamným znamením blížících se vánočních svátků. Byli bychom velmi rádi, kdyby
si někteří z Vás v tomto předvánočním shonu našli chvilku času a navštívili již tradiční akci „Zpívání u vánočního stromu“. Akce se uskuteční 21. prosince v 17.00 hodin.
O program se postarají žáci základní umělecké školy
a obou základních škol.
Po celou dobu akce je zajištěno pohoštění.

Zpívání u vánočního stromu před rokem.

Změny ve vyplácení
dávek hmotné nouze
Na základě Sociální reformy I a změn příslušných zákonů nebudou od 1. 1. 2012 dávky hmotné nouze již vypláceny pověřenými obecními úřady ale Úřadem práce ČR
a jeho jednotlivými kontaktními pracovišti. Příslušným
kontaktním pracovištěm Úřadu práce ČR pro spádovou
oblast Nýrska je kontaktní pracoviště Klatovy. Místo pro
vyřizování dávek hmotné nouze se ale nemění, kancelář
bude zřízena v prostorách Technických služeb města Nýrska ve Strážovské ulici, kam jsou klienti zvyklí docházet
i nyní. Úřední doba pro veřejnost bude pravděpodobně
každé pondělí od 8 do 16 hodin.
Ing. P. Ulrych, Úřad práce Klatovy
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Upozornění bytové komise
Bytová komise města Nýrska upozorňuje všechny žadatele o městský byt, aby si aktualizovali v případě trvajícího zájmu svoji žádost o nájem bytu do 31. 12. 2011
v kanceláři Technických služeb města Nýrska, kde je pro
tento účel připraven formulář.
Žadatel, který tak neučiní, bude přeřazen vždy na konec seznamu uchazečů. V roce podání žádosti se aktualizace neprovádí.
Upozorňujeme zároveň na povinnost aktualizovat údaje uvedené v žádosti (uzavření manželství, narození dítěte, změna bydliště) a to do 1 měsíce od data, kdy ke změně došlo.
R. Bastlová, TSM Nýrsko

Budování metropolitní sítě
v Nýrsku
Město Nýrsko požádalo o dotaci z dotačního programu
Plzeňského kraje „Finanční podpora výstavby a rozšiřování metropolitních sítí v Plzeňském kraji“. Tento dotační program je určen na podporu výstavby optických sítí v Plzeňském kraji. Cílem je sdružit finanční prostředky Plzeňského
kraje a obcí při výstavbě a rozšiřování regionální komunikační infrastruktury CamelNET. Na základě výběrového řízení byla jako zhotovitel vybrána firma SUPTel a.s., Plzeň.
Náklady na realizaci projektu byly vysoutěženy ve výši cca
1 840 800,- Kč (včetně DPH), 75% nákladů bude uhrazeno
ze získané dotace poskytnuté Plzeňským krajem. Do konce tohoto roku má být dokončena výstavba 1. etapy, která
bude propojovat optickým vláknem některé objekty města a
také objekty v majetku Plzeňského kraje. K realizaci tohoto
projektu byly využity převážně topné kanály, zčásti pak byl
proveden zásah do zeleně i veřejných komunikací.
V současné době se připravuje žádost o dotaci na 2. etapu, kdy by mělo být dokončeno propojení zbývajících objektů města i Plzeňského kraje. Město počítá také s tím, že optické sítě bude využito
k vybudování kamerového systému města se stálým monitorováním bezpečností situace ve městě Policií ČR a městskou policií.
Ing. J. Necuda, investiční technik města

Nýrské noviny
přejí svým čtenářům
krásné prožití
vánočních svátků,
mnoho zdraví, štěstí
a spokojenosti
v roce 2012.

Dostavěnému domovu...

(pokračování ze strany 1)

Projekt Dostavby domova byl zahájen v r. 2008 a rozdělen byl do dvou etap. Stavební úpravy se postupně zaměřily na komplexní obnovu sociálního zařízení, vybudování bezbariérového vstupu do hlavní budovy - včetně nového vestibulu, výměnu výtahu a vybudování dalšího evakuačního výtahu, požární zabezpečení budovy včetně EPS
systému, vybudování nové ubytovací kapacity v podkroví
4. NP budovy a na její vybavení. V domově tak vzniklo
sedm nových dvoulůžkových pokojů s vlastním sociálním
zařízením, televizorem a s připojením k internetu. Z důvodu nízké poptávky po službě denního či týdenního stacionáře došlo ke změně využití budovy stacionáře a budova slouží k ubytování uživatelů s celoročním pobytem.
Převážná část prací probíhala za plného provozu. Budova
domova nakonec získala nový kabát a kolem byly provedeny terénní úpravy. Celková hodnota investice dosahuje
42 mil. Kč.
Projekt Dostavby byl završen slavnostním otevřením,
kterého se ujali senátorka Dagmar Terelmešová, hejtman
Plzeňského kraje Bc. Milan Chovanec a plzeňský biskup
Mons. František Radkovský, který domovu požehnal. Pro
účastníky akce pak byly připraveny prohlídky zmodernizované budovy s výkladem a závěrečné posezení.
Bc. Martin Kříž

Domovu přijel požehnat plzeňský biskup Mons. František Radkovský.

Letošní vánoční strom
je opět pěkně vzrostlý

Symbolického otevření zrekonstruovaného domova přestřižením pásky se ujali (zleva) senátorka Dagmar Terelmešová, ředitelka zařízení
Ing. Kateřina Šimková a hejtman Plzeňského kraje Bc. Milan Chovanec.

Prodej vánočních kaprů
v Nýrsku

Vánoční strom na náměstí koncem listopadu ozdobili pracovníci
nýrských technických služeb.

Prodej se uskuteční ve dnech 21., 22. a 23. 12.
2011 v době od 10 do 17 hodin na těchto místech:
u v ulici Prap. Veitla (v místě prodeje pstruhů)
u Milence – líheň
			
MO ČRS Nýrsko
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Z NÝRSKÉHO MUZEA
Muzeum a dobrovolníci
Tak jsem spokojený, že jsem zvolil téma, které je
aktuální. No aktuální, jak se to vezme! Z televize jsme
se o tom, že letošní rok byl vyhlášen rokem dobrovolnictví, dozvěděli až v průběhu října. Sem tam se tím tématem někdo zabýval více, ale hlavně, ti kteří pracovali jako
dobrovolníci dosud, pravděpodobně budou pracovat i dál.
Někde jsem ale zaznamenal, že s dobrovolnictvím vůbec
nikdo nepočítá. Posuďte sami. Ještě, když jsme v muzeu
měli výstavu „Rok na Šumavě“, mi kdosi telefonoval, že
slyšel, že naše expozice je velmi pěkná, tak jestli se nechceme přihlásit do soutěže „Gloria musealis“. Odpověděl jsem mu, že rádi. Vyptával se na podrobnosti o výstavě
i o nás, ale když uslyšel, že jsme sice muzeum, ale občanské sdružení, řekl, že na nás se pravidla nevztahují. Je to
podivné. Před sto lety všechna muzea vyrostla z dobrovolnické a amatérské práce, ale dnes s dobrovolníky spolupracují jen výjimečně, ba dokonce k nim panuje i nedůvěra. Druhý příklad. Asociace muzeí a galerií pořádá vzdělávací semináře. Pro pokročilé i začátečníky. Ale jen pro
profesionály! Dobrovolník se tedy může vzdělávat jen samostudiem. Doufám, že se to podaří změnit, že organizace, které pořádají konference o dobrovolnictví, samy nechají pro dobrovolníky nějaký prostor.
V našem muzeu dobrovolnictví prožíváme v ryzí podobě. Už jsem jindy napsal, že nikdo za svou práci nedostává
ani korunu. Naší odměnou je radost z nalezeného pokladu,
který nerozkraden skončí v muzejní sbírce, ze zachráněného historického předmětu, z chvilky, kdy cosi konkrétního
hledáme v lese nebo pod podlahou. Nepochybuji, že znáte pohádku, ve které Jiřík pomohl mravenečkům, aniž by
čekal, že jsou schopni mu to vrátit. Tak si přeji, abychom
to takto vydrželi až do té doby, dokud to bude potřeba.
A kdyby nám někdo chtěl s těmi mravenečky pomoci,
bude srdečně vítán.
Karel Velkoborský, Muzeum Královského hvozdu

Malá soutěž
Poznáte, kde bydlel hlavní hrdina krátkých povídek
Karla Velkoborského, Tonda Vondrák? Pokud víte odpověď, zajděte do muzea, dostane zde čokoládu.

Nová výstava
Nýrské muzeum zahajuje výstavu „Světlo voskovic…
a jiné voskové krásy“. Na výstavě bude možno některé exponáty také koupit jako vánoční dárky.
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Figurka pro Toníka
Tonda se nemůže dočkat zimy. Ne, že by ji měl nějak výjimečně rád, ale počasí v tomhle podzimu je pořád
tak nějak napůl. Po sněhu ani památky, jindy už se přece s kamarády koulovali, mrznout také nechce. Ještě tak
ráno, cestou do školy, jsou louže zamrzlé, takže je možné se trochu sklouznout, ale odpoledne už je zase všude
jen voda. Ale ten kalendář se na počasí neohlíží. Nějak
to prostě Tonda cítí, že už na ty Vánoce dlouho čekat nebude. Vždyť je to vidět i na lidech kolem! Někdo si nese
domů chvojí z lesa, na horním náměstí už pan Hütter nachystal kádě na ryby a ten, kdo ještě nezametl před domem, se ohání koštětem, protože tuší, že už zítra takovou
příležitost mít nemusí.
Na ulici před sokolovnou je hlouček spolužáků. Cosi
si tam se zájmem prohlížejí. I Tonda už natahuje krk, aby
viděl. To je krása! Na prkénku zavěšeném kolem krku tu
nějaký pán nabízí figurky k betlému. Ale jaké! Čisťounké lipové dřevo vonělo kolem dokola a kousky naleštěného mosazného plechu, kterými byly některé postavičky
vyzdobené, přitahovaly všechny oči. I dospělí se zastavovali. Když vybírali, kterou figurku si vezmou, okounějící děti musely stát opodál. Tonda hledal figurku, která
by se mu nejvíce líbila. Uviděl pastýře, který jako kdyby
šel namáhavě do kopce. Jéje, to zná! Těšilo ho chodit do
kopců! Někdy se rozběhl do svahu za chalupou a počítal,
na kolik skoků ho vyběhne! V tom snění náhle zjistil, že
už stojí u pana řezbáře ze všech dětí sám.
„Jak se jmenuješ, študente?“
„Tonda“
„No to je pěkné! Já mám doma také Toníka!“
Přicházeli další zvědavci a pan řezbář začal zase nabízet.
Toho večera byl Tonda ze všech sourozenců nejtišší
dítě. Přesto z něj maminka nebyla právě nadšená. Seděl
v koutě u kamen a ze špalíku dřeva něco vyřezával. Sourozenci nepřestávali vyzvídat, co to bude, ale on nic nepověděl. Pak se přece jen začalo objevovat něco jako andělská křídla. Za chvíli potom něco kleplo a jedno nedokončené křídlo leželo na zemi. Tonda se překvapeně díval
a při uklízení odřezků mu bylo trochu do breku.
K překvapení celé rodiny byl i druhý den Tonda u špalíku dřeva. Už tomu řezání rozuměl trochu víc. Zkoušel
právě dát nějakou podobu hlavičce nového anděla, když
někdo zaklepal na okno. Maminka běžela přivítat hosta.
Do světnice vstoupil pán, nabízející vyřezávané figurky
k betlému. Seběhla se celá rodina. Tonda sice schoval
svoji řezbu pod odloženou maminčinu zástěru, ale hromádka odřezků ho stejně prozradila.
„Á, mám tady učedníka!“ přivítal se s ním řezbář.
„Počkej, tebe znám Toníku, včera jsme si spolu povídali na ulici!“
Tonda byl červený až za ušima.
„Zdržel jsem se v Nýrsku“ vysvětloval řezbář paní
Vondrákové, „dobře se tu prodávalo, tak jsem si řekl, že
toho musím využít. Obyčejně to tak nedělám, mám doma
dvě ratolesti po nebožce manželce, ale jsem z Kolince,
tak bych se byl stejně včera nestačil vrátit zpátky.“

„A kde jste spal?“ neodpustila si praktický dotaz Tondova maminka.
„No tady, kousek, schoulil jsem se na křižovatce
u křížku. To se dá vydržet. Tak ukaž Toníku ten svůj výtvor. Musím vědět, jestli mi v Nýrsku nehrozí konkurence,“ zavtipkoval i proto, aby si nepřipomínal studenou
noc. „To bude anděl, viď? Dobré je to, ale musíš si sehnat lepší dřevo. Najdi si špalík, kde nejsou suky. Koukej, mě tady zbyly dvě figurky pastýře, tak si jednu vem.“

Toník poděkoval celý překvapený. Byla to právě ta, co
se mu tak líbila.
Řezbář se ještě chvíli zdržel, než vypil hrnek čaje, ale
pak už spěchal na cestu domů. Snad nebyl ještě ani v Hodousicích a Tonda už hledal v dřevníku lipový špalík bez
suků.
Karel Velkoborský

Tolle et lege! Vezmi a čti!
Jako paprsky, osvětlující nespočetnou řadu nauk i
regionální dějiny, objeví se v adventním čase na průčelí domu čp. 81 nové grafické znaky „KNIHOVNA
– MUZEUM“.
Tyto nápisy, na které objekt už dlouho čekal, jsem
dala vyhotovit v kovářské dílně pana Nováka s podporou
a souhlasem pana starosty Ing. Miloslava Rubáše.
Myslím si, že dům samotný je nejen architektonickým skvostem, ale z mého pohledu i důležitým duchovním a etickým centrem, kde malí a velcí návštěvníci
všech sociálních skupin mohou rozvíjet své vlohy, inteligenci i znalosti a poznání, což jsou vlastně nejdůležitější nástroje společnosti proti projevům úpadku.

Starosta města Ing. Miloslav Rubáš se Soňou Křečanovou.
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Nové nápisy.

Soukromá inzerce
Prodám byt v Nýrsku v OV o velikosti 2 + 1 a výměře
61 m2 ve 2. NP. Volný ihned – tel.: 724 094 242.

Naše doba je poměrně složitá, plná chaosu, rozporů
a polopravd. Než ji však změníme my všichni, v čas Velkého probuzení a harmonické pospolitosti, je třeba ještě
více duchovně vzrůst! A k tomuto účelu slouží náš zmíněný nýrský dům.
Jelikož z esoterické praxe vím, že pojmenováním dodáváme místu sílu, hlubší význam i důležitost, věřím,
že osazené názvy knihovna – muzeum, můj dárek městu, své poslání splní; neboť tento malý chrám poznání
a úžasného společenství všech věkových kategorií si zaslouží nejen neviditelnou božskou pozornost, ale ponejvíce naši!
Pohodový čas rozjímání a vše dobré do nového roku
2012 přeje
Soňa Křečanová

Uzávěrka pro zaslání příspěvků
do dalšího čísla
je 20. prosince
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ZE SVODKY MĚSTSKÉ POLICIE
Budil veřejné pohoršení
Keř uprostřed náměstí si k vykonání potřeby vybral
místní třiadvacetiletý muž. Učinil tak dvě hodiny po poledni - v době, kdy je náměstí plné lidí. Jako odměnu za
tento neslušný čin obdržel blokovou pokutu 500 Kč.
Zábava se mu prodražila
Odpalováním zábavné pyrotechniky se bavil 4. listopadu po 21. hodině v ulici Petra Bezruče pětadvacetiletý
cizinec. Svým jednáním porušil městskou vyhlášku o veřejném pořádku, která umožňuje používání zábavné pyrotechniky mimo povolené akce pouze 31. prosince a 1. ledna. Od strážníků „vyfasoval“ pokutu 500 Kč.

Společenské setkání na zámku
Ve čtvrtek 10. 11. 2011 v odpoledních hodinách se na
zámku v Bystřici. konalo malé společenské setkání u příležitosti ukončení první etapy rekonstrukce zámku. Setkání zahájila PhDr. Eva Matějková, jednatelka společnosti Intertour s.r.o., která krátce pohovořila o vývoji
a významu objektu a informovala přítomné o průběhu
prací a dalším postupu při jeho záchraně. Akci zpříjemnili svým velmi krásným hudebním vystoupením studenti ZUŠ Nýrsko. Programu se zúčastnili zástupci města Nýrska, Městského úřadu Klatovy, Policie Nýrsko,
Domova pro osoby se zdravotním postižením v Bystřici n. Ú., společnosti Pegisan s.r.o., Landratsamtu Cham
a řada dalších hostů. Celé odpoledne se neslo ve velmi
příjemném duchu a všichni se budeme těšit na příští setkání u příležitosti další akce na zámku v Bystřici nad
Úhlavou. 		
R. Procházková, Intertour s.r.o.

Program společenského setkání na bystřickém zámku zpestřily děti ze
Základní umělecké školy v Nýrsku.
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Přebral!
Na muže ležícího v ulici Komenského byla městská
policie upozorněna 8. listopadu ve 14. hodin. Po příchodu na místo hlídka zjistila, že se jedná o sedmdesátiletého cizince s pobytem v nedaleké vesnici. Muž budil veřejné pohoršení nejen poleháváním, ale i vykonáním potřeby na veřejnosti. Strážníci mu na cestu k domovu přibalili blokovou pokutu.
Milan Kolář, velitel MěP Nýrsko

Nýrsko má
mistra republiky
Člen běžecké sekce Klubu českých turistů Nýrsko
Zdeněk Rus získal v říjnu titul mistra republiky v půlmaratonu (21,1 km) ve své veteránské kategorii 55 - 59 let.
Mistrovskou trať Plzeňského půlmaratonu zaběhl
v čase 1:29;18 hod. a dosáhl tak svého největšího sportovního úspěchu. Celkově skončil, bez rozdílu kategorií,
na 62. místě ze 460 startujících a za sebou nechal mnoho mladších účastníků. Příští rok přechází do kategorie
starších pánů - nad 60 let a na tento úspěch by rád navázal i v jiných disciplinách, zvláště v závodech do vrchu.
V současné době běžci KČT Nýrsko bilancují celou
sezónu, která byla opět úspěšná. V okresní soutěži běhů
mimo dráhu skončil na 2. místě ve své kategorii Z. Rus,
na 3. místě skočil v kategorii nad 60 let Jirka Čada. Dobrých výsledků dosáhl na konci sezóny i Ondřej Koukol.
Přes tyto úspěchy bychom rádi přilákali mezi běžce další občany Nýrska, zvláště mladší nadšence. Víme, že rekreačně běhá v našem městě více sportovně založených
občanů. Přijďte mezi nás, jsme dobrá parta a přiveďte
i své přátele. Nesoustřeďujeme se jen na běhy, ale mezi
oblíbené aktivity patří cyklistika na horských i silničních
kolech - tento úsek vede Franta Bechyně - a v podstatě
všichni běháme na běžkách.
Věříme, že i příští rok bude pro nás úspěšný, zveme
zájemce na naše akce: Bystřický běh, který se koná tradičně 1. května, na Běh zelenským údolím v polovině
června a na Běh na Hraničář, který se uskuteční 1. července příštího roku. Podrobnosti najdete na webových
stránkách KČT Nýrsko.
V novém roce přejeme všem příznivcům rekreačního běhání a sportování hodně zdraví a osobních i sportovních úspěchů. Ti starší sportovci vědí, že pravidelné
sportování hodně pomáhá v překonávání běžných denních problémů i větších životních překážek. Sportu zdar.
Josef Mayer, předseda KČT Nýrsko

Z NÝRSKÝCH ŠKOL

Základní škola Nýrsko, Školní ulice

„Můj – tvůj – náš soused“
Součástí našeho letošního celoročního projektu „Můj –
tvůj – náš – soused“ se v prvním pololetí stal projektový den
„SOUSEDÉ“, který jsme realizovali 25. 10. a poznávací exkurze žáků 1. – 5. ročníku, kterou žáci absolvovali 2. 11.
Zajímá vás, jak takový projektový den probíhal? Především mu předcházela poctivá příprava pedagogů i žáků, kteří si chystali netradiční vyučovací hodiny i třídní prezentace.
Žáci využívali různé formy zpracování – písemné, výtvarné,
počítačové a zároveň prokazovali i dovednosti komunikační při představování své prezentace. Žáci na 1. stupni ZŠ se
soustředili především na problematiku sousedských vztahů
ve své třídě a na spolupráci s ostatními třídami, žáci 2. stupně se rozhodli poznávat okolní „sousední“ obce. A tak nás
VI.A „zavedla“ do Hadravy a Chudenína, VII.A představila Bystřici nad Úhlavou, VIII.A zmínila Hamry a Hodousice a IX.A informovala o Dešenicích. Vznikly tak velmi zajímavé počítačové prezentace, které jednotlivé třídy doplnily i zajímavou výstavkou v prostorách školy. Projektový den
nám zpestřil také odborný výklad Mgr. Jiřího France doplněný rovněž zajímavou prezentací, která obsáhla sousedské
vztahy od bezprostředního okolí Nýrska až po Evropskou
unii. Obyčejný školní den se rázem stal neobyčejným a přinesl nám všem nejen mnoho nového, ale i zajímavého.
Mgr. Alena Linhartová

Beseda s Mgr. Jiřím Francem.

Naše první zastávka byla na návsi v Hadravě. Po její
prohlídce jsme se šli podívat k místnímu hřbitovu a kostelu. Nejvíce nás ale zaujala mohutná památná lípa. V další
obci – Chudeníně jsme si prohlédli kapličku, místní školu a velké, právě odlovené, rybníky. Ve Skelné Huti jsme
si ukázali budovu bývalé školy a prošli si malou náves.
V Hodousicích nás upoutala opět krásná kaplička a kousek
dál starobylá požární zbrojnice s dřevěnou věžičkou. Poslední navštívenou obcí byla Bystřice nad Úhlavou, kterou
dobře známe. Často sem v rámci výuky chodíme do místního parku nebo ke kapličce, kde nás vždy uchvátí nádherný výhled do okolí. Tentokrát nás ale čekalo překvapení
– prohlídka místního zámku. Zrekonstruované části jsou
krásné. Snad se někdy podaří opravit zámek celý. Naše
výprava se vydařila, jen nám chybělo sluníčko. Ale co bychom chtěli, k dušičkám přece „dušičkové počasí“ patří.
PaedDr. Ivana Šimková

Žáci školy před bránou do bystřického zámku.

Umíte vyjmenovat nejbližší sousední obce Nýrska?
Určitě ano, tak jako to zvládnou dokonce i naši prvňáčci.
Vždyť se to také v prvouce učíme. Je přece důležité znát
město, ve kterém bydlím a chodím do školy, a jeho nejbližší okolí. Když se ale zeptáme, jak ta sousední obec vypadá
a co je v ní zajímavého, hodně dětí neví. A právě to jsme
chtěli napravit. Proto jsme 2. listopadu vyjeli na poznávací
miniexkurzi do pěti sousedních obcí – Hadravy, Chudenína, Skelné Huti, Hodousic a Bystřice nad Úhlavou.

Náš soused v lavici - prezentace žáků prvního stupně.
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DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE

V lednu začne v kulturním domě plesová sezóna
Rok se pomalu schyluje ke svému závěru a nás čeká
bohatá společenská sezóna. O některých akcích chci čtenáře už dopředu informovat, aby měli dostatek času si vybrat podle svého gusta.
V lednu nás čeká první ples – Buvolss ples se uskuteční 21. 1. 2011 a informace k jeho průběhu podá pan Pavel Stránský a oddíl malé kopané. 28. 1. 2011 proběhne
rocková zábava skupiny Gulash rock.
V únoru je připraven Dětský maškarní karneval a bude 11.
2. 2011, večer proběhne rocková zábava skupiny Ukradené vjecy. MORS Nýrsko připravuje Rybářský ples,
který se uskuteční 18. 2. 2011 a informace k němu podá
pan Miroslav Suchan a ostatní rybáři.

Plesová sezóna vyvrcholí v březnu, kdy nás čekají plesy tři. V první řadě to bude ples hasičů, který zorganizuje Okresní sdružení hasičů ČMS dne 10. 3. 2011. Týden po něm (17. 3. 2011) proběhne tradiční a velmi hojně
navštěvovaný Zahrádkářský ples. Informace podá paní
Pellerová a pan Černý.
Na závěr společenské sezóny uspořádá DDM Nýrsko
ve spolupráci s městem Nýrskem Nýrský ples. Termín je
připraven na 31. 3. 2011 a program bude velmi zajímavý.
Kromě hudby a veselé zábavy (o tu se postará Skalanka a DJ Richard Jandovský) a tomboly (výhry budou nejen klasické, ale i formou poukázek na služby a zvěřina
z místních lesů) bude součástí plesu vyhodnocení ankety Osobnost Nýrska. Bližší informace a seznam nominovaných osobností naleznete koncem prosince v Nýrském
kulturně sportovním čtvrtletníku.
Pavlína Karlovská,
DDM Nýrsko

POZVÁNKA
O adventu můžete zajít
do divadla na pohádku
Divadelní spolek Lesní divadlo Nýrsko
srdečně zve všechny příznivce ochotnického
divadla na pohádku O dvanácti měsíčkách,
která se odehraje v sobotu 10. prosince od
14 hodin v pohádkovém prostředí Lesního
divadla v Nýrsku.
V mrazivém adventním čase Vás zahřeje nejen netradiční divadelní zážitek s bohatým vánočním pohoštěním, ale i zastavení se
v předvánočním shonu.

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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Nejpřívětivější pohostinství
a penzion v mikroregionu Úhlava
V sobotu 13. srpna 2011 proběhlo v rámci Hamerské sekyry vyhlášení vítězů soutěže O nejpřívětivější pohostinství a penzion v mikroregionu Úhlava. Soutěže se zúčastnilo devět vybraných poskytovatelů ubytovacích a stravovacích služeb v regionu kolem Nýrska. Tyto penziony
a restaurace jsou nositeli tzv. Marketingové značky Ekoregionu Úhlava, která návštěvníkům zaručí kvalitu a tradici nabízených služeb.
Zvláštní ocenění hodnotící komise soutěže získala
Hospůdka Zemanka v Milencích za „originální prostředí
k setkávání“. Proto jsem si popovídala s jejím majitelem
panem Ladislavem Zemanem nejen o začátcích, ale i současnosti jeho hospůdky.
Kdy jste otevřel Vaši restauraci a vlastně z jakého
důvodu?
„Hospůdku Zemanku jsme pro naše hosty otevřeli
3. srpna 1993. V té době na naši stranu Šumavy jezdili
hodně němečtí turisté. Jediné, co se v té době dalo provozovat s okamžitým efektem, byla gastronomie. Dcery šly
do škol, bylo potřeba je zabezpečit, aby mohly studovat.
Při tom jsme ještě dodělávali tenhle dům. Státní firmy s jejich výplatami bohužel zaostávaly za výší tehdejších cen.
Práci, kterou jsem měl předtím, nešlo dělat soukromě, takže jsem otočil o 180 stupňů nejen můj život, ale vlastně život celé rodiny.“

Hospůdka Zemanka je obklopena zelení.

Jste stále rodinná firma?
„Začínal jsem spolu s manželkou, o víkendech, svátcích a prázdninách nám pomáhaly i dcery. Až mnohem
později jsme přijali zaměstnance. A také jsme se snažili vychovávat nové mladé učně v oborech kuchař a číšník. Je s nimi spousta práce, někteří jsou velmi šikovní,
jiní méně. Kuchařka, která tady dnes vaří, je vlastně naše
bývalá učenka. Při větších akcích chodí vypomáhat další naši bývalí učni. Prošlo jich tu za tu dobu necelých 40.
Ne všichni ale v gastronomii zůstali, nejen kvůli penězům,
gastronomie obecně patří mezi ty nejhůře placené obory,

Interiér Zemanky.

ale i proto, že se v restauracích a barech pracuje právě
v době, kdy se ostatní baví, což je málokdo z nich ochoten
akceptovat. Takže je možné, že za čas bude málo odborníků a nebude, kam se jít najíst.“
Jakým způsobem si lidé najdou právě tu Vaši hospůdku?
„Hosté se o nás dozvídají z internetu (zajímavosti se
dozvíte i na našich stránkách http://www.plzen-info.cz/firma/zemanka/), z článků v tisku, jsme v hodnocení vybraných restaurací Grand restaurant, což je gastronomický
průvodce po ČR takový český „Michelin“, ale nejvíce lidí
přijde na základě zkušenosti a spokojenosti vlastní nebo
svých známých či příbuzných. Za ta léta už si nás našli.
Největší radost máme z toho, že se zase vrací.“
A co obyvatelé z Milenců, Nýrska a Dešenic?
„I když více sloužíme hostům, kteří projíždí kolem
a zastaví se na jídlo, cestu k nám si našli i místní a lidé
z okolí. Ať jdou jen na procházku kolem nebo přijdou na
večeři s návštěvou. Občas tu pořádají i oslavu narozenin,
posezení po pohřbech nebo firmy rozlučku na konci roku.
Několikrát jsme tu měli i svatbu s obřadem v naší zahradě
a všem se to moc líbilo. Prostě snažíme se našim hostům
vyjít maximálně vstříc. A to nejen v otevíracích dnech, ale
po domluvě předem i mimo ně. Kvůli tomu, že jsme vlastně na samotě, jsme museli změnit systém otvírací doby na
víkendy, svátky a prázdniny. Přizpůsobili jsme ji i sezónám na Šumavě, protože v létě k nám jezdí hlavně cyklisté, v zimě převážně lyžaři. A kromě nich, vlastně po celý
rok, chodí lidi na procházky, nebo jedou někam na výlet
a jen tak se zastaví. Někdy cílem cesty jsme přímo my,
když se třeba v létě jezdí podívat právě na naši zahrádku.“
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Vaše zahrádka je přímo vyhlášená.
„To ano. Zahrada je naše chlouba, o kterou se stará moje
manželka. Péče o zahradu není jen zalévání a plení, jezdíme
po celé republice a sháníme nové a nové druhy kytiček nebo
alespoň jinak barevné. Máme tady systém potůčků, jezírek,
rybičky. Je na co se dívat. Takže sem jezdí i spoustu zahrádkářů, zjistit, co máme nového, nebo třeba i vyměnit, za druh,
který ještě nemají.“
Co Vašim hostům doporučujete?
„Nabízíme každý den čerstvé pstruhy. Kromě toho máme
denní menu, můžete si vybrat ze dvou polévek a jednoho hotového jídla, porce jsou 150 g, takže se dosyta nají i chlapi.
Pokud s touto nabídkou nebudete spokojeni, můžete se rozhodnou z nabídky v jídelním lístku, i když jídelníček je vlastně jen takové vodítko, úpravu upřesníme dle přání zákazníka, takže najíst se u nás mohou i lidé se zdravotním problémem. Jde jen o domluvu. K jídlu Vám mohu doporučit i výborné víno. Vzhledem k tomu, že vaříme jako v domácí kuchyni a nakupujeme jen kvalitní suroviny, určitě si pochutnáte.“
Čím se tedy liší Vaše restaurace od ostatních.
„Restaurace není jen o jídle, i když na tom samozřejmě
hodně záleží. Je také o vzájemné vstřícnosti, klidu a pohodě.
Jsme jiná restaurace zejména prostředím. Než Vám jídlo doneseme na stůl, můžete se projít po naší zahradě, nebo se pokusit vyřešit hlavolamy, kterých tady máme opravdu mnoho. Na zdech tu visí obrazy, které si návštěvník může prohlédnout a pokud ho nějaký z nich zaujme, lze ho i koupit.
A nejsou to žádné reprodukce, všechno jsou díla malířů
z okolí – například paní Halasové z Dešenic nebo pana
Švehly z Nýrska. Děti si mohou pohrát v dětském koutku.
A samozřejmostí je bezbariérový přístup, takže zavítat k
nám může opravdu každý. Prostě hezké, příjemné prostředí.
To je asi i důvodem ocenění „Originální prostředí k setkávání“ v soutěži o Nejpřívětivější pohostinství a penzion v mikroregionu Úhlava, kterou letos pořádal Ekoregion Úhlava.“

Dalším oceněným za „vstřícný přístup ke všem hostům“ byl Rodinný hotel Zach v Zelené Lhotě. Také jejímu majiteli panu Josefu Zachovi jsem položila několik
otázek, týkajících se podnikání.
Kdy jste začal podnikat?
„Své podnikání jsme zahájili v roce 2002 koupí tohoto
hotelu. Ale v gastronomii pracuji již mnohem déle. Začínal
jsem v Německu jako číšník, ale musel jsem vlastně dělat
cokoliv, co bylo potřeba. Byla to moc dobrá škola. Člověk
se naučí pracovat, být pečlivý, ochotný a vstřícný k hostům.
A to, že jsem si otevřel vlastní hotel, byl vlastně jen další logický krok. Hodně mi pomáhá rodina, moje matka a mám
zde i spolehlivý kolektiv, jinak bych to nemohl zvládnout.“

Hotel Zach u nádraží v Zelené Lhotě.

Chodí k Vám místní nebo jsou hosty spíše lidé z daleka?
„Našimi hosty jsou lidé převážně z daleka, místní zajdou
jen někdy, ale zase spolu dobře vycházíme. Hlavně zpočátku, kdykoliv jsem potřeboval pomoci, věděl jsem, za kým
v obci zajít. Za to jim moc děkuji.“
Jakým způsobem se o Rodinném hotelu Zach dozví Vaši
hosté?
„Hosty získáváme díky internetu (najdete nás na www.
hotelzach.cz), ale převážně na doporučení našich bývalých
návštěvníků, kteří o nás mluví dále. A také se často vrací. Jde
hlavně o rodiny s dětmi, často sem jezdí i party přátel nebo
u nás pořádají firmy školení. Na jaře zase přijíždějí děti se
školou v přírodě. Takže zájem je velký. Nestěžujeme si.“

Zahrada u Zemanky.
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Co doporučujete svým hostů k jídlu?
„Zásadně nedoporučuji. Každý má chuť na něco jiného.
Hosté si mohou pochutnat po celý den na teplých jídlech, po
nich mohou ke kávě přidat i moučník nebo pohár. Nabídka
v jídelníčku je rozmanitá, případně podle chuti hosta se domluvíme, co lze ještě uvařit. Také pro lidi s nějakým zdravotním problémem jsem schopni upravit stravu tak, aby jim

vyhovovala. Za ta léta jsme se to už naučili. Hodně nás prověří právě děti ve školách v přírodě, dnešní školáci mají často nějaká omezení. Také máme trochu problém s tím, že nejsou zvyklí jíst teplou domácí stravu i k večeři. Přeci jenom
ve městě ten život funguje jinak, než tady na vesnici.“
Co nabízí Váš hotel na rozdíl od ostatních?
„Nevím, jestli se zrovna liší, ale nabízíme našim hostům
rodinnou pohodovou atmosféru v nádherném koutu Šumavy. Už jenom výhled z oken restaurace na horu Ostrý, Jezerní stěnu či na přehradu je úchvatný. Rodiče často využívají
vedle hotelu dětské hřiště s prolézačkou, houpačkou a pískovištěm, kde mají děti možnost pohrát si. Dospělí pak mohou
využít hřiště na volejbal, badminton nebo jiné hry. Večer je
možné opéci si vuřty na venkovním ohništi. V létě jsme výchozím bodem pro pěší nebo cyklistické výlety. Jsme schopni
zajistit turistického průvodce a můžete si u nás zapůjčit kola.
Na podzim si můžete zajít na houby. V zimě je to od nás kousek na Špičák nebo na Železnou Rudu na pořádnou „lyžovačku“. Co nás hodně překvapilo je, že mnoho našich hostů
k nám přijíždí vlakem nebo pokud přijedou autem, jezdí vlakem na výlety. Z tohoto pohledu je náš hotel na strategickém
místě hned u nádraží. Zjišťujeme, že je dost nadšenců do železnice, kteří si projíždí tratě, na nichž ještě nejeli a kteří mají
lásku k vlakům v krvi. Ti k nám jezdí také dost často. A my
se snažíme všem našim hostům poskytnout co nejlepší zázemí a servis, aby se u nás cítili spokojeni a rádi se vraceli. Za
to jsme dostali od Ekoregionu Úhlava ocenění v soutěži za
Vstřícný přístup ke všem hostům.“
Děkuji oběma majitelům za jejich čas a ochotu a přeji jim
hodně úspěchů v jejich práci.
Jitka Vlková

Posezení před hotelem Zach a interiér restaurace.

Plán rozvoje a udržitelnosti sociálních služeb
byl dokončen

Milí čtenáři,
projekt komunitního plánování sociálních služeb v mikroregionu Úhlava je již u konce. Vznikl tak nový Plán rozvoje a udržitelnosti sociálních služeb, který navazuje na předchozí Komunitní plán sociálních služeb, který byl zpracován
pro období 2007 – 2010. Na vzniku tohoto plánu se podíleli
zástupci obcí sdružených v Dobrovolném svazku, poskytovatelé, kteří zajišťují sociální služby v mikroregionu, a také
někteří občané, kteří zde žijí.
Tento dokument vznikl proto, aby nám všem pomohl
k příjemnějšímu životu tady u nás v mikroregionu. Není zaměřen pouze na služby sociální, ale věnuje se i dalším službám a aktivitám, které například pomáhají zpříjemnit trávení volného času dětem a mládeži i seniorům.
Plán rozvoje a udržitelnosti sociálních služeb najdete na
webových stránkách Ekoregionu Úhlava (www.ekoregionuhlava.cz) v záložce KPSS.

V rámci tohoto projektu vznikl také Katalog poskytovatelů sociálních a návazných služeb, který také najdete na výše
zmíněných internetových stránkách, na stránkách jednotlivých obcí a na městských a obecních úřadech. V katalogu
najdete kontakty na jednotlivé poskytovatele sociálních služeb.
Tímto bych také chtěla poděkovat všem, kteří se na vytvoření tohoto plánu podíleli a popřát jim mnoho vytrvalosti
při jeho naplňování.						
Soňa Hladíková,
koordinátorka projektu komunitního plánování
sociálních služeb
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Lampiónový průvod se vydařil
Loni na podzim mě poprvé napadlo vyjít si s našimi
dětmi na procházku s lampionem. Říkala jsem si, že by
se možná pár maminek rádo přidalo a když nás půjde
dvacet, bude to kluky alespoň víc bavit.
Večer jsem sedla k počítači, vytvořila pozvánku
a v týdnu jich pár po Nýrsku roznesla – do školek, obchodů a na vývěsky. Sešlo se nás sto dvacet, možná víc.
Děti byli nadšené, rodiče spokojeni a všichni ostatní se
dobře bavili. Žádná politika, žádná minulost. Jen záměr
hezkého večera pro rozzářené oči dětí.
Rok s rokem se sešel a zase tu byl podzim. Začaly
mě zastavovat maminky a ptaly se, jestli letos zase průvod bude. Měla jsme radost, že si lidé vzpomněli a že
se těší.
Večer jsme opět zasedla k počítači, otevřela kalendář
a datum akce byl jasný – 11. 11. 2011. v 17.30 hod. Vytvoření pozvánky byla hračka. A opět kolečko – školky,
obchody a vývěsky.

Pro děti byl lampionový průvod příjemným zážitkem. Foto Juda Kaleta

V ten den byl však veliký mráz. Byl den
po úplňku, měsíc svítil jasně na čisté obloze a dětem i dospělým mrzly i v rukavicích
ruce s lampiony. I přesto se sešlo více jak
dvě stě lampionů a dvakrát tolik doprovázejících. Všem za statečnost a výdrž moc
děkuji.
Letos jsem však na přípravu měla pomocníky. Spolu s manželem jsme oslovili
sdružení ALFA. Ti převzali nad akcí záštitu. Konkrétně pan Petr Vaňkát pomohl nahlásit akci úřadům i policii, nechal rozeslat
pozvánky e-mailem. Mladý pan Juda Kaleta se chopil svého fotoaparátu a i přes příšerný mráz nafotil mnoho fotek. Všem moc
děkuji. Všem, kteří mají chuť cokoliv vytvářet a organizovat pro širokou veřejnost
a pro děti především.
Maminky se mě ptají: ,,A co příští rok?“
Nebojte, však já si pro vás zase něco vymyslím. Takže ahoj zase za rok.
Lenka Vyskočilová

Z lampionového průvodu. Foto Juda Kaleta
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Zlobivé děti dříve
dostaly řepu a skořápky
K Vánocům dětí na Šumavě patřily také dárky. Někde se nadělovalo už o Štědrém večeru, někde se rodiče
drželi starší tradice a nadělovali až o prvním vánočním
svátku ráno. Nadílka vypadala mnohdy takto: po štědrovečerní večeři a vánočním vytrubování na návsi vyzval
otec rodiny děti k modlitbě. Po ní přinesl vánoční stromek ze sousední místnosti a rozdělil dárky. Nadělovaly
se jablka, ořechy, křížaly, perník a kus vánočky. Zvlášť
nehodné děti dostaly brambory, řepu a skořápky od ořechů. Jinde děti očekávaly nadílku za hlasitého přeříkávání modliteb. Otec musel stále vyhlížet Ježíška. Děti se
velmi radovaly, když jim tatínek vyprávěl, že právě Ježíška potkal na dvoře, nebo když zaslechly cinkání zvonečků, patřících prý nebeským saním. Maminka otevřela dveře k sousední světnici a užaslé děti zahlédly nazdobený zářící stromeček a pod ním dárky. V kraji kolem Horní Plané (ale i jinde) přinášel sváteční dary „zlatý kůň“, Ježíšek tu naděloval až v novější době. Podle
Leo Hanse Malleho naděloval „zlatý koníček“ také na
západní Šumavě. Rozdával dětem dobroty jako svatojanský chlebíček („Bockshörndeln“), lékořici, suché pečené hrušky, zázvorové pečivo a perníčky a k tomu ještě
jablka, ořechy i něco sušených švestek.
Dětem se o Štědrém večeru vyprávělo, že Ježíšek přijíždí na bohatě naloženém voze, taženém čtyřmi bělouši. Pokud děti hodně zvídaly, maminka dále vyprávěla
o životě Ježíše od jeho narození po smrt a slavné Zmrtvýchvstání.
Výňatek z knihy PhDr. Vladimíra Horpeniaka - Stará
Šumava ve zvycích adventu a Vánoc

PROMĚNY MĚSTA

Ulice Prap. Veitla dříve a dnes.

Příspěvky do Nýrských novin
zasílejte na e-mail:
nyrskenoviny@gmail.com

Cesta do české školy v Hamrech, nebyla v zimě pro mnohé žáky zrovna
snadná. Foto z doby kolem roku 1920 (archiv M. Kříže).
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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

29. 12. od 14.00 hodin – Silvestrovské mecheche pro děti
(KD-DDM).
Do 29. 1. 2012 – Světlo voskovic – prodejní výstava (Muzeum královského hvozdu).

Ve společenském sále městské knihovny
8. 12. od 16.30 hodin – 3. adventní čtení s malou výtvarnou dílničkou pro děti.
9. 12. od 18.00 hodin – Hudební klub – The Beatles: prezentace Jindřicha Švehly.
15. 12. od 16.30 hodin – 4. adventní čtení s malou výtvarnou dílničkou pro děti.
16. 12. od 19.00 hodin – Vánoční žestě + soubor fléten
ZUŠ Nýrsko.

UPOZORNĚNÍ

V prostorách informačního centra
Od 3. 10 do 20. 12. – Výstava fotografií – Hraniční hora
Ostrý a české obce Akčního sdružení Královského hvozdu.
Ostatní akce
10. 12. od 14.00 hodin – Vánoce s pohádkou O dvanácti
měsíčkách (v Lesním divadle Nýrsko).
17. 12. – Autobusový zájezd do Prahy za vánoční atmosférou – odjezd z náměstí v Nýrsku v 10.00 hod.
21. 12. od 17.00 hodin – Zpívání u vánočního stromu –
náměstí Nýrsko.

Městská knihovna Nýrsko oznamuje
všem svým uživatelům, že bude uzavřena
ve dnech 27. - 30. prosince 2011.
Informační centrum města Nýrska oznamuje, že
bude uzavřeno ve dnech 5. a 6. prosince a ve dnech
21. – 30. prosince 2011
Děkujeme za pochopení.

Kulturní a informační centrum
Otevírací doba mimo sezónu (říjen až březen)
Po - Čt: 10.00 - 12.00, 13.00 - 16.00 hod.
Pá: 10.00 - 12.00, 13.00 - 17.00 hod.
So, Ne: zavřeno

