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Obce nad přehradou
se dočkají kanalizace

Úvodní slovo
Vážení čtenáři,
předkládáme Vám únorové číslo
Nýrských novin, ve kterém mimo
jiné přinášíme informace o činnosti
nýrských hasičů, o úspěchu školáků
ve florbalovém turnaji či o nové knize Šumavané v Brazílii. Karel Velkoborský pokračuje se svým seriálem
krátkých povídek. Hrdinou té únorové je traťmistr Máček.
Únor je ve znamení masopustu. Základní organizace Českého
zahrádkářského svazu chystá na
11. února opět masopustní průvod
městem (viz. strana 2). Tentýž den
pořádá dům dětí a mládeže maškarní karneval pro nejmenší.
Příjemné čtení únorového čísla přeje za redakci Nýrských novin
Bc. Martin Kříž
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Ve středu 18. ledna bylo poklepem na základní kámen zahájeno odkanalizování Hamrů, Zelené Lhoty, Staré Lhoty, Dešenic a Milenců. Téměř po desetileté přípravě se podaří veškeré odpadní vody z výše uvedených obcí dopravit novou kanalizací do nýrské čistírny odpadních vod. Investorem akce je dobrovolný
svazek obcí Údolí pod Ostrým, který sdružuje Nýrsko, Dešenice a Hamry. Celkové náklady stavby jsou zhruba ve výši 125 milionů korun, zhruba tři čtvrtiny
celkových nákladů pokryje dotace ze Státního fondu životního prostředí. Celá
akce by měla být hotova do konce roku 2013.
.
(MěÚ)

Informace pro strávníky
ve školní jídelně - 7
Rozhovor s Bohumilou
Mejcharovou - 9
Hasiči zachraňovali
i bobra - 10
Lidé ze Šumavy
osídlovali Brazílii - 11

INFORMACE
Z RADNICE
Zastupitelé schválili rozpočet
a dotace organizacím
Zastupitelstvo města na svém 7. veřejném zasedání dne
16. 1. 2012 mimo jiné projednalo a schválilo pro chod
města velmi důležitý materiál, a to rozpočet na rok 2012.
Rozpočet byl schválen jako schodkový, rozpočet příjmů
činí 69 569 000,- Kč, rozpočet výdajů 71 300 000,- Kč.
Schodek bude pokryt zůstatkem roku 2011. Vzhledem
k tomu, že během roku dochází k upřesnění některých příjmů (neinvestičních i investičních dotací), bude nutné projednat v průběhu roku rozpočtová opatření, tj. úpravy rozpočtu. Bližší informace o schváleném rozpočtu i úpravách
rozpočtu během roku jsou k nahlédnutí na stránkách města na odkaze http://www.sumavanet.cz/munyrsko/rozpocet.asp.
Dále byly projednány a schváleny následující finanční
pomoci občanům města, ale i dalším organizacím působícím na území města:

Půjčka na obnovu bytového fondu

Dotace na činnost mládeže v Nýrsku
Neposledním bodem bylo i poskytnutí dotace Domu
dětí a mládeže Nýrsko ve výši 120 tis. Kč. Dotace je
určena na nákup materiálu a služeb spojených se zabezpečením provozu zařízení a podléhá ročnímu vyúčtování.
(MěÚ)

Zahrádkáři chystají
masopustní průvod a ples
A máme tady zase měsíc únor. I když se říká, že zahradníci odpočívají a připravují se na jaro, naši zahrádkáři z Českého zahrádkářského svazu v Nýrsku rozhodně nelení. V únoru pro všechny pořádají již tradiční
masopustní průvod. Toho se můžete zúčastnit v sobotu 11. února jako masky nebo jen jako diváci. Sraz masek je ve 14 hodin u nýrské moštárny. Odtud průvod
jako každoročně projde městem. Odpoledne zakončíme v hasičské zbrojnici při muzice.
Další akcí je opět tradiční zahrádkářský ples.
Přijďte si zatančit a zazpívat 17. března od 20 hodin
do Kulturního domu v Nýrsku. Zahraje Vám Hájenka
a jako každý rok se můžete těšit na bohatou tombolu.
Zveme širokou veřejnost na obě kulturní akce.
Marie Malá

Zastupiteli bylo schváleno vyhlášení výběrové řízení na
poskytnutí půjček z „Fondu rozvoje bydlení Města Nýrska“ ve výši cca 300 tisíc Kč. Půjčka je výhodná pro svou
nízkou úrokovou sazbu. Využít ji lze na obnovu a modernizaci bytového fondu.
Podrobnější informace i tiskopis žádosti najdete na
adrese http://www.sumavanet.cz/munyrsko/dalsi.asp. nebo
je získáte na Finančním odboru MěÚ Nýrsko (tel.: 376
377 813). Žádosti lze podávat nejpozději do 1. 3. 2012.

Dotace do sportu, kultury
a zájmové činnosti v Nýrsku
Schválena byla také částka ve výši 800 tisíc Kč na pokrytí dotací k zajištění činnosti sportovních a zájmových
organizací. Dotace se vztahují také na vybrané kulturní akce. Lze je využít na údržbu nemovitostí, na zajištění pravidelné činnosti, na jednorázovou reprezentaci města v ČR a v zahraničí. Další možnost je i získání dotace na
granty při pořádání výstav a divadelních představení.
Podrobné informace a žádost lze získat na stránkách
města na adrese http://www.sumavanet.cz/munyrsko/dalsi.asp. (prováděcí směrnice č. 22/2008) a také na Finančním odboru MěÚ Nýrsko (tel.: 376 377 812). Žádosti lze
podávat nejpozději do 1. 3. 2012, některé dotační tituly
pak v průběhu roku 2012.
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V loňském masopustním průvodu bylo pěkně veselo a k vidění bylo
velké množství masek.

Kulturně-sportovní komise bilancuje
Už to bude rok, kdy v našem městě vznikla kulturně-sportovní komise, jež se schází od února 2011. Členy se stali ti, kteří se přihlásili na výzvu městského úřadu uveřejněnou v Nýrských novinách. Jsou to obyvatelé města, kteří mají zájem nebo se přímo podílí na kulturním a sportovním dění ve městě. V komisi pracují Petr
Bureš, Jana Hošková, Pavlína Karlovská, Dušan Kubečka, Marek Mašek, Jarmila Poupová, Pavel Stránský
a Karel Velkoborský. Scházíme se ve svém volném čase
bez nároku na jakoukoliv odměnu. Komise je poradní orgán města a je zcela otevřená. Kdyby měl někdo zájem
se k nám připojit, může se přihlásit. Už na první schůzce jsme se shodli, že je třeba důsledněji informovat obyvatele Nýrska a okolí o konání kulturních a sportovních akcí. Tak vznikl Nýrský kulturně-sportovní čtvrtletník, který je distribuován do poštovních schránek obyvatel města (Česká pošta). Tisk a distribuce čtvrtletníku
byla uhrazena dotací 20 tis. Kč (celkem bylo vyúčtováno
18 230 Kč za 4 vydané čtvrtletníky).
V zimním čtvrtletníku (leden – březen 2012) našli čtenáři anketní lístek pro volbu s názvem Osobnosti města
Nýrska. Ráda bych vám na četné dotazy tuto
anketu přiblížila. Už v létě jsme v komisi začali pracovat s nápadem uspořádat tuto anketu. Vyhlášení výsledků ankety by mělo oživit
a zatraktivnit první Nýrský ples. Jako měl každý člen komise svůj návrh na tuto osobnost,
tak ho můžete mít i vy, čtenáři Nýrských novin. Proto je na anketním lístku napsáno 12
osobností navržených komisí, ale nechybí tam
prázdný 13. řádek, kam můžete napsat „svoji“ osobnost a tím jí dát svůj hlas. Nyní bych
velmi stručně představila nominované: Josef
Mayer (turistický aktivista), Ing. Miloslav Rubáš (starosta města Nýrska), Kristýna Němcová (reprezentantka ZŠ v republikových kolech
olympiád), Alena Holá (reprezentantka ČR
v bojových sportech), Miloslava Pulánková (učitelka, historička), Petr Mašek (obnovitel chodu Lesního divadla), Jaroslav Svoboda (znalec Šumavy), Mgr. Karel Kalivoda
(sportovní činnost), Oldřich Volmut (spolková činnost-chovatelství), MUDr Oldřich Richter (česko-německé vztahy), Mgr. Blažena Kučírková (tělovýchovná činnost), Pavel Bošek
ml. (hudebník). Toto jsou obyvatelé města,
o kterých se domníváme, že se nějakým způsobem zasloužili o rozvoj a reprezentaci města. A pokud Vám některé jméno nic neříká, nemusíte pro něj hlasovat. Anketa bude ukončena
24. února 2012, poté budou sečteny odevzdané hlasy. Prvních 10 osobností s nejvyšším počtem hlasů pozve komise na první Nýrský ples,
kde budou zveřejněny celkové výsledky.

Závěrem oznamujeme, že můžete vaše připomínky,
nápady a návrhy, které se týkají kulturního, sportovního
dění ve městě nebo aktuální ankety, vkládat do sběrných
boxů ankety. Rádi se jimi budeme inspirovat.
		
Jana Hošková, předsedkyně komise

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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Z NÝRSKÉHO MUZEA
Rekapitulace loňského roku
a plán na ten letošní
Rok 2011 bude jistě významně zapsán do historie našeho muzea. Tak významné události, které provázely naší
práci, se snad ani nemohou stávat každý rok.
Řetěz mimořádných událostí začal nálezem deníku Otakara Tomana z Rovné, zachycující období let 1964 – 1996.
Tento mimořádný etnografický materiál již zpracovává studentka Pedagogické fakulty ZČU. Následoval dar rodiny
Preslových z Dešenic – svatební šaty se sadou dobového
spodního oblečení, jehož stáří jsme odhadovali na 90 let.
Dnes, kdy jsou všechny kusy souboru zrestaurovány, se datace posunula až do roku 1890, s určitými „módními“ úpravami z r. 1920. Následovalo přidělení grantu na potřeby
pro archivaci, z něhož jsme pořídili kvalitní skener a archivační krabice, které v nejbližších týdnech začnou sloužit
v souvislosti s dokončením úprav „čistého depozitáře“.
Samostatnou kapitolu minulého roku pochopitelně tvoří
nález pokladu na zahradě měšťanské školy ve Strážově. 182
pražských a míšeňských grošů tvoří jeden z největších dochovaných nálezů na jihozápadě Čech. Navíc jeho význam
zvyšuje přítomnost čtyř kontramarkovaných mincí, jejichž
nálezy jsou v Čechách velmi výjimečné. V současné době je
tento nález na odborném zpracování v Západočeském muzeu v Plzni a vrátí se do nýrského muzea v podobě dlouhodobé zápůjčky. Samotné vyzvednutí pokladu ovšem znamenalo výjimečné pracovní nasazení mnohých členů muzea. Poklad byl prezentován celkem třemi reportážemi v ČT
a jako koruna byla získána i informace o povědomí o možné
existenci tohoto pokladu, která se Strážovem nesla 550 let.
V časové posloupnosti následovalo schválení grantu
na digitalizaci archivních filmových dokumentů. I tento
úkol byl zdárně dokončen, ba ještě lépe využit, doplněním
souboru digitalizovaných snímků o několik filmů p. Lišky.
Dotace byla uzavřena i účetně, čeká se jen na potvrzení od
krajského úřadu. Město Nýrsko nás několikrát podpořilo.
Především příspěvkem na služby, které muzeum využívá,
ale také příspěvkem na výhodnou koupi regálů do depozitáře, které již slouží. Podporu jsme ovšem pociťovali i ve
spolupráci s městským úřadem.
Souběžně několik z nás pracovalo na dílčích úkolech - Antonín Gibiš na identifikaci havarovaného letadla
na Svarohu, Jan Tichota na úklidu „čistého depozitáře“
a instalaci nových regálů, Karolína Čermáková na překladech z a do německého jazyka, prof. Bělohlávková na
kontaktech s Pedagogickou fakultou ZČU, Standa Mil na
mapování studánek a dalších objektů v terénu, Petr Solej na určování nálezů mincí, detektorářský tým ve složení Aleš Lávička, Josef Kratejl a syn, Jarmila Hájková na
výtvarných řešení našich výstav, Václav Bára na instala-
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Obálka českého vydání knihy Josefa Holuba Červený Nepomuk, kterou
vydalo nakladatelství Kristiny Kaiserové v Ústí nad Labem v roce 1998.

ci několika výstav, manželé Richterovi jako glosátoři historických souvislostí, Lydie Stará jako lobbista a pečovatelka o textilie a v neposlední řadě patří dík Evě Uldrychové za vedení účetnictví, Janu Burghauserovi a Ireně Vaňkátové za práci ve výkonné radě i jinou pomoc. A jak bych
mohl nezmínit naše průvodkyně. Ony totiž svou práci nedělají za peníze, ale za almužnu! Tím nemůžeme ale říci,
že ostatní zaháleli. Naopak, pracovali v rámci možností
a můžeme si být jisti, že budou pracovat i dále, protože
víme, že mají tuto práci rádi.
Snad jen jediná část loňského plánu se nevydařila - získat do sbírky výtvarného umění obrazy Willy Herziga. Je
to škoda. Máme alespoň fotografie několika z nich. Zvláště ty, na nichž jsou zachyceny motivy z Nýrska, by byly
pro nás velmi cenné.
Část plánů pro letošní rok jsme již odstartovali. Rok
Josefa Holuba bude určitě výjimečnou akcí, zdá se, že
o ni bude mít ČT opět zájem, stejně jako o projekt „Odpuštění“, na kterém jsme jaksi „mimochodem“ celý loňský rok pracovali a kterým můžeme v letošním roce přispět do českoněmeckých vztahů. Mezi dalšími našimi plány je průzkum obchodních stezek, pokus o dohledání místa nálezu pokladu ve Strážově z r. 1920 a uvažujeme o získání grantu na dokumentaci vodních děl.
Plán výstav pro tento rok
v lednu končí: 		
„Světlo voskovic“
únor – březen:		
„Jiný úhel pohledu“
duben – květen:		
„Něco se vyhodí, něco se sbírá“
červen – srpen:
„Železná dráha“
září – listopad:		
„100 tváří Dešenic“
prosinec – leden:
„Andělé“
Výkonná rada se v loňském roce scházela jen v případech řešení závažných rozhodnutí. Ukázalo se, že to bylo
dostačující. Tento článeček je ale poděkováním nejen členům muzejní party. Je poděkováním i všem spoluobčanům, kterým naše muzeum leží alespoň trošičku na srdci.
Karel Velkoborský, Muzeum Královského hvozdu

Obojživelný lyžař
Traťmistr Máček vešel do hospody a smál se od ucha
k uchu. Copak o to, on byl veselá kopa, ale tentokrát to nebyl ten jeho trochu lišácký úsměv. Stávalo se, že s takovým
úsměvem vyprávěl historky, o kterých člověk nevěděl, jestli
se staly nebo ne. Dnes to takový úsměv nebyl. Dnes doslova
nemohl vydržet až začne vyprávět. Snad měl u věšáku ještě
jednu ruku v rukávě kabátu a už bylo slyšet:
„Chlapi, co já jsem dnes zažil, to mi nebudete věřit. Jo,
přiznávám, že si někdy pouštím klapačku na špacír až moc
svobodně, ale to co jsem dneska viděl, to by měl zaznamenat kronikář zlatým písmem.“
Promnul si prostydlé ruce a objednal velký grog.
„Mráz byl dneska celý den, ale protože to na sluníčku
přece jen trochu hřálo, vyrazili jsme skouknout koleje na
Brčálník. Že se tady začínají pořád víc motat lyžaři, to víte
taky. Jen jsme se z té války otřepali, už si chceme zase užívat, ale to je jejich věc. Tam na těch loukách pod tratí jsem
ještě moc lyžařů neviděl. Ale abych ho viděl na kolejích, to
se mi ještě nestalo. Zkrátka, rozhlížím se po trati jak nám
jde práce od ruky. Najednou vidím, že se na násep někdo
drápe. Lyžař, kterému se nechtělo si sundat lyže, se dral
uschlou trávou nahoru, překročil dráty od závor, postavil
se uprostřed kolejí a kouká. Všichni jsme se začali řehtat.
Vypadalo to, jako když se rozmýšlí, jestli bude stoupat nahoru, nebo to vezme „šusem“ po kolejích do Hojsovky. Nevšímal si, že se smějeme, slezl po druhé straně náspu a nachystal se na cestu po louce dolů. No, ono to teď jede, víte
sami jak je to namrzlé.“

Napil se se srkáním z kouřící sklenice.
„Odrazil se, a jel. Slyšeli jsme to skřípání, ještě když
byl uprostřed svahu. Najednou vidíme jak si to míří
zrovna do toho prameniště u těch třech bříz. Nechtěli jsme věřit, že to nevidí. Jestli si snad myslel, že mu
lyže pojedou i přes bláto… Ani jsme to nedomysleli a už
tam byl. Tak jak říkám. Stačilo, že vjel na kraj, nohy se
mu zastavily, a jako kdybys mu dal hroznou facku, ležel v blátě. Chvíli jsme na něj koukali a čekali, že se
začne zvedat. Ale on nic! Ani se nehnul. Jako na povel jsme se všichni k němu rozběhli. No měl štěstí, že se
mu do toho bláta nezarazila i hlava! To by se byl udusil, než bychom tam doběhli! Představte si, že on by se
byl z toho sám nedostal! V blátě měl ruce zaražené až
po lokte, na nohou lyže a jenom mohl trochu zvednout
hlavu nahoru.“
Traťmistr koulil oči, vyprskával smíchy a mezitím upíjel další loky grogu.
„Chlapi, my jsme museli do toho prameniště za ním,
abychom ho dostali ven! Já tam zapadl po kolena. Všichni jsme byli jako prasata. A on nic. Že děkuje. Že má namířeno dolů do Hamrů. Ani si nevšiml, že za čtvrt hodiny
měl místo oblečení krunýř z bláta. A jeho lyže s tím přimrzlým blátem ani nešly unést. Ještě že jsme měli u tratě oheň. Trochu se ohřál, trochu očistil, ale pořád se tvářil naprosto vážně. Nakonec uznal, že by bylo lepší jet
domů vlakem.“
Máček už se vypovídal a tvářil se normálně. Dokonce vážně! No, ona to konec konců zas až taková legrace nebyla.
Karel Velkoborský
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ZE SVODKY MĚSTSKÉ POLICIE
Kdo je majitelem?

Zastavil ho sníh

Případ volně pobíhajícího psa, německého ovčáka,
byl na sklonku loňského roku řešen městskou policií. Pes
utekl z vesnice u Nýrska, kde byl původním majitelem ponechán u strýce. Strýc ale vlastnictví psa popřel. Do chvíle, než bude určen současný majitel, strážníci psa umístili
do psího hotelu Bobík v Milencích.

Vozidlo jedoucí bez zapnutých světel 22. ledna čtyři
hodiny po půlnoci v Komenského ulici neušlo pozornosti
strážníků. Řidič nezvládl odbočení do ulice Čsl. legií a naboural do plotu. Z místa nehody se pokusil ujet. Strážníky
byl sledován až na lesní cestu nad nádražím v Zelené Lhotě.
Tam se dostal do hlubokého sněhu a zapadl. Třiadvacetiletý řidič z vesnice u Nýrska „nadýchal“ 1,97 promile. Zadělal si tak na pořádné problémy, protože řídil pod vlivem alkoholu, a to ještě v době, kdy měl odebrán řidičský průkaz.

Na Nový rok nestačil vše vystřílet
Novoroční oslavy si chtěl zřejmě prodloužit místní
osmnáctiletý mladík, který byl strážníky přistižen 2. ledna při odpalování zábavné pyrotechniky v ulici Prap. Veitla. Nedovolená zábava byla oceněna blokovou pokutou.
Neobvyklý zákrok
Uprostřed vodního toku Úhlavy na jezu u koupaliště se
zachytila uhynulá srna. Protože technika místní jednotky
dobrovolných hasičů na vytažení nestačila, strážníci povolali profesionály z hasičského záchranného sboru v Klatovech.
Na vodu byl spuštěn člun. Hustý déšť a silný vítr komplikoval zprvu jednoduše se jevící úkol. Posádce člunu se nakonec podařilo uhynulou srnu uvázat a vytáhnout na břeh.

Několik čísel o činnosti v roce 2011
Městská policie řešila v loňském roce 458 přestupků
proti bezpečnosti silničního provozu. Nejčastějším místem přestupků byla ve 342 případech ulice Prap. Veitla,
kde se jednalo hlavně o porušování zákazu stání a parkování bez parkovacího kotouče. Porušení městských vyhlášek a přestupků proti veřejnému pořádku bylo řešeno 381.
Strážníci nejčastěji řešili znečištění veřejného prostranství či veřejně prospěšného zařízení a to ve 201 případech.
V 74 případech došlo k rušení nočního klidu, 70 osob porušilo zákaz konzumace alkoholických nápojů na veřejnosti.
Milan Kolář, velitel MěP Nýrsko

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
Dům dětí a mládeže v Nýrsku
připravuje pro děti tradiční maškarní karneval. Letošní se uskuteční 11. 2. od 14.00 hod. v budově DDM. Pravidelní návštěvníci karnevalů už vědí, že má vždycky nějaké téma. Pro
tento rok bylo zvoleno téma „Ve víru květin“. Pořadatelský tým bude stylově oblečen, soutěže budou také
s květinovým námětem. Na deset nejlepších masek čeká
dort.
Čeká nás odpoledne plné hudby, tance a dobré nálady.
Poprvé bude použita barevná hudba a diskotéková koule.
Tyto pomůcky jsme zakoupili pro zmodernizování hudební produkce a najde se pro ně mnoho příležitostí k uplatnění.
Pro rodiče máme však nepříjemnou zprávu. Večer se
měla konat rocková zábava skupiny Gulasch. Bohužel se
tato akce neuskuteční, protože zmíněná kapela ukončila
svoji činnost. Je nám to velmi líto, ale snad se najde jiná
skupina, která si bude chtít u nás zahrát.
Zveme všechny na zábavný víkend.
Pavlína Karlovská, DDM Nýrsko
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Z loňského maškarního karnevalu DDM Nýrsko.

Z NÝRSKÝCH ŠKOL

Základní škola Nýrsko, Školní ulice

Informace pro rodiče žáků – strávníků ve školní jídelně
V souvislosti s novelou školského zákona, tedy podle zákona č. 472/2011 Sb., bod 47., se do § 119 vkládá věta: „Zařízení školního stravování mohou poskytovat školní stravování také v době školních prázdnin.“ Tato úprava umožňuje
nabídnout stravování (oběd) v naší školní jídelně všem zájemcům – žákům i v průběhu všech školních prázdnin (pololetní, jarní, velikonoční, hlavní, podzimní, vánoční) za stávající ceny. Jedinou podmínkou je řádné přihlášení (i výběr)
oběda buď prostřednictvím terminálu v jídelně, nebo telefonicky u vedoucí školní jídelny. Obědy o prázdninách budou
vydávány v pozměněném čase, tj. od 11.00 do 12.30 hodin.
Nepřihlášení žáci budou automaticky ze stravování v období prázdnin vyřazováni.

Ze školní jídelny.

Výdej obědů ve školní jídelně.

Stravování ve dnech školních prázdnin jsme zahájili již
3. 2. 2012 a doufáme, že touto nabídkou pomůžeme v některých rodinách vyřešit starost o zajištění oběda ve dnech, kdy
ne všichni rodiče nebo rodinní příslušníci mohou zajistit pro
své děti teplé jídlo.
Mgr. Alena Linhartová

Školní projekt nyní nabídne e-learningové vzdělávání
Školní projekt „Šumavská škola = evropská škola“ financovaný z prostředků ESF se nachází v poslední etapě;
mnohé plánované aktivity již byly realizovány a před námi
je posledních 5 měsíců. Celkové zhodnocení nás tedy teprve čeká, ale již nyní můžeme směle prohlásit, že se všechno
vynaložené úsilí vyplatilo. Výuka je obohacena o modernější prvky, ve škole se využívá modernější a srovnatelné vybavení ICT, žákům jsme nabídli zajímavé projekty, projektové
dny, exkurze a soutěže, inovovali jsme webové stránky školy. Jednou z posledních aktivit, kterou jsme v rámci projektu chtěli realizovat, je možnost e-learningového vzdělávání
žáků právě prostřednictvím webových stránek školy (www.
sumavanet.cz/zsskolni).
A právě tento způsob školní výuky v nejbližší době nabídneme žákům 6. ročníku naší školy ve vyučovacích předmětech český jazyk, matematika a informatika. Smysl vidíme ve zkvalitnění přípravy na vyučování, v zařazování roz-

šiřujícího učiva a úkolů pro domácí přípravu a v neposlední řadě i jako pomoc žákům, kteří nebyli přítomni ve výuce.
Nejedná se tedy přímo o známé e-learningové kurzy, které
mnozí jistě znají, ale především o podporu domácí přípravy
na vyučování na úrovni základní školy. Tuto nabídku máme
v úmyslu postupně rozšiřovat pro další vyučovací předměty
i ročníky. Webové stránky naší školy tím opět získávají na
kvalitě a budou slovy našich žáků zase „o level“ výš!
Mgr. Alena Linhartová

Uzávěrka pro zaslání příspěvků
do dalšího čísla
je 20. února
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Základní škola Nýrsko, Komenského ulice

Nýrští florbalisté dobyli Plzeň
Před rokem jsem zmiňoval v Nýrských novinách historický úspěch žáků základní školy v Komenského ulici, kteří se po vítězství v krajském finále probojovali až
na kvalifikační turnaj o republikové finále ve florbalu základních škol. Byli to šikovní kluci a já si posteskl při jejich odchodu na střední školy, že takový tým už mít nebudeme. Nu což, život jde dál, přichází další žáci - další generace šikovná třeba na něco jiného i na jiný sport.
Utvořili jsme nový tým a začali jsme věnovat tomuto
sportu spoustu hodin přípravy při tělesné výchově i na
sportovních hrách (někteří chodí i na hodiny florbalu do
DDM).
Rok utekl jako voda a naši žáci se po okrskovém kole
v Klatovech utkali v bojích o přeborníka okresu. Zápas
od zápasu nepředváděli nějak extra kvalitu, ale obrovskou bojovnost a vůli po vítězství a úspěchu. Do branky
zaklekl David Matoušek, a když máte v brance kvalitu,
můžete pomýšlet hodně vysoko. V obraně pak hrál šikovný na holi Honza Polomis, vedle něj bojovník Petr Kněz.
Hru řídil Petr Janovský, který svým chytrým postavením
nedával šanci soupeři k přečíslení. V útoku bojovali hráči
Jakub Tomaščík, Pavel Vaníček a Vašek Pojar. K mému
velkému překvapení kluci okresní finále vyhráli a zajistili si účast v krajském finále.
Krajské finále se hrálo v polovině prosince v hale Lokomotiva v Plzni. Vzhledem k tomu, že žáci vstávali na
vlak už před pátou hodinou ranní, nedělal jsem si velké

iluze a snažil jsem se nabádat kluky, aby si turnaj hlavně řádně užili. Pro některé byl už zážitek jízda tramvají. Sebevědomí jim však nechybělo a to bylo pozitivní.
Slova brankáře „pane učiteli, dnes gól nedostanu“, jsem
nebral vůbec vážně. Žáci byli natěšeni na každý zápas
a jak říkáme mi sportovci, odjezdili vždy zápas do poslední vteřiny. Postupně jsme porazili sportovní gymnázium v Plzni i vítěze jiných okresů. A senzace byla
na světě. Pět zápasů a všechny vítězné a se stejným výsledkem 1:0 !!! Nejen, že to vypovídalo o vyrovnanosti všech mužstev, ale hlavně o morálce a kázni mužstva,
které překonalo mé očekávání. Zpětně jsem si uvědomil slova brankáře a musel jsem mu vyseknout poklonu.
Ten, kdo mě zná, ví, že se nestává často. Po závěrečném
hvizdu ve finále byla euforie veliká. Dobyli jsme Plzeň
a kvalifikovali se na březnovou bitvu o republikové finále.
A pak, že se historie neopakuje?
Úmyslně nezmiňuji střelce, poněvadž na mimořádném výkonu celého kolektivu se podíleli všichni. I ten
poslední náhradník byl nedílnou součástí mužstva a zaslouží uznání za vzornou reprezentaci nejen naší školy,
ale i města. Komu se dnes podaří být lepší v jakékoli
činnosti než vrstevníci z Rokycan, Tachova, Domažlic,
Přeštic či Plzně. Díky, kluci, díky. Hodně štěstí v bojích
o republiku.
				
Mgr. Karel Kalivoda,
ZŠ a MŠ Nýrsko, Komenského ulice

Vlevo nahoře: Vaníček Pavel, Malast Jan, Razým Dominik, Neudek Martin, Kněz Petr, Hošek Lukáš, Polomis Jan a Kalivoda Karel – učitel. Vlevo
dole: Toman František, Tomaščík Jakub, Janovský Petr, Kubinec Martin, Pojar Václav. Vpředu: Matoušek David.
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Rozhovor s režisérkou Lesního divadla
Bohumilou Mejcharovou
Jak jste se k divadlu a kultuře obecně dostala? Bylo to
již v dětství díky rodičům nebo až později v dospělosti?
„Chtěla jsem tančit v těch hezkých šatičkách a tak mě
moje maminka přivedla do baletní školy Národního divadla. Prožila jsem dětství na prknech nejkrásnějších. Múza
Tepsichora mě přivedla ze Státní konzervatoře v Praze do
baletního souboru v Plzni. Měla jsem štěstí, že během svého angažmá jsem mohla spolupracovat s výbornými tanečníky, herci, režiséry a choreografy.“
Jakým způsobem jste se dostala k nýrským ochotníkům?
„S manželem jsem jezdila do Nýrska od 70. let a vídala to krásné Lesní divadlo. Při letních soustředěních jsme
často s mými „ baletními dětmi“ výlet končily za plotem
divadla. Mrzelo nás, že nefunguje a chátrá. Jak by bylo
krásné, kdyby tam tančily Rusalky. To byla devadesátá
léta. V létě 2008 jsem se všimla, že se zde hraje. U brány
jsem se setkala s panem Petrem Maškem. Slovo dalo slovo
a myšlenka navázat na tradici nýrského divadelního spolku z 30. let minulého století, opět s nýrskými občany, mě
nadchla. Sešla se perfektní parta lidí s fantazií a s chutí navázat na tradici Lesního divadla. Dne 15. října 2009 se 25
lidiček podepsalo do zakládající listiny divadelního spolku „Lesní divadlo Nýrsko“ (neboli LDN - hahaha). Od té
doby mezi nás přišli další 4 mladí herci a děti. Zatím neplánujeme rozšíření dámského souboru, ale pokud by byl
zájem z řad mužů, určitě by nebyl odmítnut.“

Nýrští ochotníci.

Bohumila Mejcharová (sedící) při práci v Lesním divadle.

Jak často zkoušíte a kde sháníte kostýmy a kulisy ke
svým představením?
„Zkoušíme podle domluvy většinou v úterý a s jarem
hlavně každou sobotu nebo neděli, podle toho jak hru
zvládáme. Docházka však nebývá vždy stoprocentní. Ke
škodě věci. Rekvizity, kostýmy si šijeme, hledáme v různých skříních či na půdách a pomáhají nám i kamarádi.
Kulisy a technické pomůcky jsou záležitostí mužské části souboru, ale hlavně obětavostí a vynalézavostí Rostislava Poškarského. Důležitým členem je Jaroslav Jandovský,
který svým hudebním doprovodem dokresluje nálady jak
divákům, tak hercům.“
Kdo vybírá hru, kterou pak nacvičíte? Na co se můžeme těšit v nadcházející sezoně?
„Hledat hru je velmi těžké. Chceme, aby hry hrály
i s krásným prostředím divadla, aby text hry nebyl samá
filozofie, aby se hlavně diváci bavili a herci měli radost.
Také, aby někteří z herců nemuseli čekat až na další hru. Je
velký problém takovou hru najít. Našim začátkům přála činoherní múza Thálie (Thaleia) a po společném prodiskutování jsme ji vždy poslechli. Pro zimní pohádku a předvánoční pásmo si Thálie vybrala jako režisérku Danu Pomahačovou, která vše sestavila spolu s Petrou Šlehoferovou.
Nyní nám Thálie políbila autora nové hry. Je napsaná pro
celý soubor. Je to prvotina dramatika, kterého zatím neprozradím. Nechám to jako překvapení pro naše obecenstvo.
Přesné termíny představení má na svých bedrech pan Marek Mašek. Koordinuje je s ostatními projekty v okolí. Rádi
bychom přispěli 8. září 2012 k oslavě nýrského rodáka Josefa Holuba, kterou organizuje muzeum.“
(dokončení na straně 10)
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Hry předvedené v Lesním divadle byly vždy výborné,
setkaly se se zájmem místních obyvatel. Hrajete i mimo
Nýrsko?
„Již uvedené hry jsme studovali pro Lesní divadlo, jsme
spolek Lesní divadlo Nýrsko, a tak zatím nemáme ambice vyrazit na cestu po českých zemích. Do světa bychom
ale rádi vyprovodili ze zámku v Bystřici nad Úhlavou dne
1. dubna 2012 váženého pana Kryštofa Haranta z Polžic,
Bezdružic a na Pecce na jeho dalekou cestu, na kterou vyrazil právě toho dne v roce 1598.“

Máte ještě kromě našeho divadla čas na jiné koníčky?
„Mým dalším velkým zájmem je stále klasický balet.
Jako předsedkyně občanského sdružení „Balet“, organizuji 25. listopadu 2012 již pátý ročník exhibičních vystoupení baletních škol pod názvem Mezinárodní gala koncert.
Přijíždí školy ze Slovenska, Rakouska, Polska, Německa
a účastní se samozřejmě i zástupci Česka.“
Děkuji mnohokrát za rozhovor. Velmi se všichni těšíme, čím nás v létě překvapíte. Zlomte vaz. Jitka Vlková

Hasiči zasahovali i při záchraně bobra
Jako každý rok i letos hodnotili nýrští hasiči uplynulý rok na výroční valné hromadě, která se konala v pátek
13. ledna. Oproti předchozí době jsme se letos mohli sejít
přímo v hasičské zbrojnici. A to především díky tomu, že
jsme vlastními silami a za finančního přispění města Nýrska přestavěli a výrazně zmodernizovali zázemí naší hasičské zbrojnice v prvním patře. A jaký tedy byl uplynulý
rok pro nás hasiče? Co se týká naší hlavní činnosti, jednalo se o jeden z klidnějších roků. Zásahová jednotka vyjela
celkem ke 34 zásahům. Z toho ke 4 požárům a 8 dopravním nehodám. Ostatní zásahy spadají do rámce technické pomoci (likvidace nebezpečného hmyzu, spolupráce se
složkami IZS a podobně). Nejkurióznější byl určitě jarní zásah zaměřený na pomoc při záchraně bobra, který se
nemohl dostat z nádrže staré čističky. Přestože jsme měli
menší počet zásahů, výcvik musel probíhat po celý rok.
Nezapomínali jsme ani na pravidelnou údržbu techniky.

Samozřejmě jsme se v průběhu roku věnovali i dalším činnostem, například jsme uspořádali několik soutěží. Kromě pravidelné Jarní dětské soutěže a Memoriálu
Václava Nejedlého jsme v květnu s podporou Ekoregionu
Úhlava připravili Den hasičů. Ráno proběhla dětská soutěž a odpoledne pak soutěž v požárních útocích s historickými „osmičkami“. V rámci toho proběhl i den otevřených dveří v hasičské zbrojnici a lidé si mohli prohlédnout
i vybavení vozidla záchranné zdravotní služby. V červnu
jsme pak uspořádali postupové kolo soutěže žen a požárního sportu mužů. Tato soutěž je svým rozsahem opravdu
velká, a tak její přípravy zaberou několik dní.
Pokračovala také naše spolupráce se zahrádkáři při tradičním masopustu a nezapomněli jsme ani na naše nejmenší při tradiční spolupráci s mateřskou školou v ulici Práce.
Tolik stručně nejvýznačnější akce uplynulého roku. Ale
na naší výroční valné hromadě jsme se mimo hodnocení loňského roku také zaměřili už na akci, která nás čeká
v nejbližší době. A tou je okresní hasičský ples, který se
koná 10. března v Kulturním domě v Nýrsku a který společně s okresním sdružením spolupořádáme. Všechny čtenáře Nýrských novin na něj samozřejmě co nejsrdečněji zveme.
Jan Kolář,
jednatel SDH Nýrsko

Pozvánka

Nýrští hasiči s německými kolegy.

Mimo běžný výcvik dále pokračuje naše spolupráce
s hasiči z německého Neukirchenu. V loňském roce proběhlo společné cvičení u našich sousedů s námětem požáru staré fary. Jednalo se o perfektně připravené cvičení, kterého se kromě nás zúčastnilo dalších 11 sborů z Německa (z tohoto cvičení pochází i fotografie).
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Okresní sdružení hasičů Klatovy
Vás srdečně zve na
HASIČSKÝ PLES
v sobotu 10. března 2012
od 20.00 hod.
v Kulturním domě Nýrsko
k tanci a poslechu hraje COMPACT
pod vedením P. Hejplíka
Předprodej vstupenek na OSH Klatovy

Lidé ze Šumavy
osídlovali Brazílii

PROMĚNY MĚSTA

Křest zajímavé knihy s názvem Šumavané v Brazílii a
podtitulem Vzpomínky Josefa Zipperera na založení města Sao Bento ve státě Santa Catarina osadníky z Čech 1847
- 1934 se konal v sobotu 21. ledna v sále městské knihovny za účasti potomků českých přistěhovalců i zájemců z
Nýrska a okolí. Jedná se už o páté vydání této knihy (první
české), kterého se ujalo Krajanské muzeum vystěhovalectví do Brazílie. Kniha popisuje osudy osadníků, kteří opustili rodné Čechy - dnes zaniklou osadu Červené Dřevo poblíž Nýrska - odjeli nejdříve do Hamburku a pak do Brazílie. Zde se usadili a tvrdou prací vybudovali svůj nový domov. Neměli to rozhodně jednoduché, museli mýtit prales,
aby získali zemědělskou půdu, postavit si svá obydlí, kostel i školu a snažit v drsné krajině uživit.

Ulice Prap. Veitla dříve a dnes.

Ze křtu knihy Šumavané v Brazílii v městské knihovně.

„Je nutné uznat, že naděje na lepší životní podmínky
a nové vyhlídky do budoucna byly rozhodující příčinou,
proč tolik lidí muselo opustit svou vlast. Tvrdošíjnost
a odvaha, pracovitost, veselá mysl a optimismus těchto
lidí byly hlavním motivem pro vývoj Sao Benta, to byly
ty základní kameny spolu s hlubokým povědomím bohatých tradic naší vzdálené vlasti Čech,“ píše v knize pravnučka Josefa Zipperera Ilca Hantschel.
„Dnes žije v Sao Bentu téměř 100 000 obyvatel a najdeme zde stále mnoho potomků těch odvážných, jakým
byl Josef Zipperer, kteří pocházeli z naší země a vybudovali v pralese celé město,“ uvádí v úvodu knihy Ing. Petr
Polakovič z Muzea vystěhovalectví do Brazílie.
Kniha je napsána čtivým jazykem bez dlouhých popisů, místy je dobrodružná, zachycuje obyčejný život i mimořádné události, obsahuje také obrazovou přílohu.
Bc. Martin Kříž

Příspěvky do Nýrských novin
zasílejte na e-mail:
nyrskenoviny@gmail.com
noviny
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Náměstí 122, Nýrsko. Číslo 2. Ročník: XXXIX.
E-mail pro zasílání příspěvků: nyrskenoviny@gmail.com.
Redakce: Bc. Martin Kříž (e-mail: kriz.arkada@gmail.
com), Jitka Vlková (e-mail: vlkovi.nyrsko@seznam.cz,
mob.: 606 781 104). Inzeráty přijímá Mgr. Ladislav Janoušek - městský úřad, tel.: 376 377 811. Redakční uzávěrka
vždy do 20. každého měsíce. Nevyžádané rukopisy se nevracejí. Redakce si vyžaduje právo na krácení příspěvků či
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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
7. 2. - 23. 3. – Výstava obrazů autorky Vladimíry Lvové
„Vidím je všude“. Vernisáž výstavy 7. 2. od 17.00 hod.
14. 2. od 10.00 hod. – Zahájení výuky virtuální univerzity třetího věku.
16. 2. od 18.00 hod. – Nýrsko v době poválečné – beseda
s PhDr. Lenkou Sýkorovou.
17. 2. od 18.00 hod. – Hudební klub – The Rolling Stones.
Ostatní akce
1. 2. – 31. 3. – Letecká archeologie + přednáška Dr. Pavla Brauna o letecké archeologii, termín přednášky bude
upřesněn (Muzeum Královského hvozdu).
11. 2. od 14.00 hod. – Dětský karneval (KD-DDM).
11. 2. od 20.00 hod. – Rocková zábava skupina Gulasch
byla zrušena (KD-DDM).
18. 2. od 20.00 hod. – Rybářský ples (KD-DDM).

Knihovna chystá zájezd
do Českého Krumlova
Na 23. června 2012 připravila městská knihovna autobusový zájezd do Českého Krumlova.
Tentokrát navštívíme kromě divadelního představení v otáčivém hledišti i Slavnosti pětilisté růže
v historickém jádru města. Zájezd začne odjezdem v 9.00 hodin z náměstí v Nýrsku. Po příjezdu
do Českého Krumlova se přeneseme do dob dávno minulých, do života rytířů, šlechtičen, rytířských turnajů a historických řemeslných trhů. To
vše za doprovodu kejklířů, komediantů a středověké hudby. Odpoledne v renesančním duchu zakončí ve 21.30 hodin komedie Dekameron autorské dvojice Martin Glaser a Olga Šubrtová (podepsaná pod úspěšnými krumlovskými inscenacemi Tři mušketýři, Ženy Jindřicha VIII. a Robin Hood).
Předpokládaný návrat do Nýrska je ve 2 hodiny. Cena zájezdu je 1 200,- Kč. V ceně je doprava, vstupné do historického centra města a vstupenka na divadelní představení.
Zájezd zakoupíte v Městské knihovně Nýrsko.
J. Poupová

Připravujeme v MěK
5. 3. – 9. 3. – Týden čtení, burza knih.
6. 3. od 16.00 hod. – Čtení pro děti s výtvarnou
dílničkou.
8. 3. od 18.00 hod. – Postřehy z Asie – cestopisná beseda Jany Dvorské.
15. 3. od 17.00 hod. – Figurky z kukuřičného šustí - pracovní seminář s Mgr. Sieberovou.
16. 3. od 17.30 hod. – Tvořivá dílna s Jarmilou Javorskou
– krakelovaný svícen.
23. 3. od 19.00 hod. – Blázinec v prvním poschodí –
divadelní komedie plná zápletek, překvapivých zvratů
a komických situací.
30. 3. od 18.00 hod. – Hudební klub – Bob Dylan, John
Lennon, David Bowie.

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

Bleší trhy v roce 2012
Trhy jsou organizovány ve vestibulu DDM Nýrsko
v těchto termínech:
16. 2. 2012 čtvrtek
22. 3. 2012 čtvrtek
17. 4. 2012 úterý
23. 5. 2012 středa
20. 6. 2012 středa
Začátek vždy v 15.00 hodin.
Prodejci – zúčastnit se může kdokoliv,
stačí zabrat prodejní místo. Nejvíce je nabízen dětský
sortiment, sportovní zboží, můžete zkusit cokoliv dalšího,
po čem předpokládáte poptávku. Poplatek je 30,- Kč.
Nakupující – vítání jsou všichni bez výjimky.

Fotografie, které posíláte do Nýrských novin
se svými příspěvky, nevkládejte
do dokumentů napsaných ve Wordu, ale posílejte je
samostatně nejlépe ve formátu jpg a v dostatečné
tiskové kvalitě - alespoň o velikosti 300 kB.
Děkujeme za pochopení.

