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Úvodní slovo
Vážení čtenáři,
začátek podzimu je ve znamení houbařské sezony. Letos z lesa
rozhodně nikdo neodejde s prázdným košíkem. Pokud se Vám nebude chtít do přírody, využijte bohaté
nabídky kulturních akcí ve městě.
V říjnu je rozhodně z čeho vybírat.
Zajímavá bude například v sobotu 20. října beseda mladých lidí,
kteří se o prázdninách vypravili až
za severní polární kruh (pozvánka
je na straně 10).
Blíží se nám také volby do Zastupitelstva Plzeňského kraje, v našem regionu spojené s volbami do
Senátu Parlamentu ČR - kde a jak
můžete volit si přečtěte na straně 2.
Za redakci Nýrských novin Vám
přeje příjemné čtení
Bc. Martin Kříž

Z obsahu
Odhalení pamětního kamene spisovatele Josefa Holuba u Lesního divadla se zúčastnily i jeho
děti - syn Georg Holub a dcera Martina Bauer.

Narození Josefa Holuba
připomíná kámen
V sobotu 8. září Muzeum Královského hvozdu ve spolupráci s Městskou
knihovnou Nýrsko zahájilo docela hezkou a doufám i chvályhodnou tradici.
Na paloučku vedle Lesního divadla Karel Velkoborský odhalil za účasti bohužel nemnoha zájemců pamětní desku spisovateli Josefu Holubovi. Ten se narodil v Nýrsku a prožil zde dětství. Pan Holub je autorem románu Červený Nepomuk, kde popisuje dobu před druhou světovou válkou právě v našem městě. Byli jsme velmi potěšeni, že se odhalení pamětního kamene zúčastnily také
jeho děti - syn Georg Holub a dcera Martina Bauer. Jistě je potěšilo, že se na jejich otce nezapomíná.
(Pokračování na straně 2; více na straně 4)
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Volby

do Zastupitelstva Plzeňského kraje
a Senátu Parlamentu ČR
Kdy?
Volby do Zastupitelstva Plzeňského kraje a Senátu Parlamentu České republiky, volební obvod č. 11 Domažlice,
se uskuteční:
- v pátek dne 12. října 2012 od 14.00 do 22.00 hodin
- v sobotu dne 13. října 2012 od 8.00 do 14.00 hodin
V případě konání II. kola voleb do Senátu se tyto uskuteční:
- v pátek dne 19. října 2012 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu dne 20. října 2012 od 8.00 hodin do 14.00
hodin.
Volič obdrží hlasovací lístky pro II. kolo voleb do Senátu pouze ve volební místnosti ve dnech voleb.
Kde?
Volit do Zastupitelstva Plzeňského kraje a Senátu Parlamentu České republiky, volební obvod č. 11 Domažlice,
můžete v následujících volebních místnostech:
Volební okrsek č. 1
Volební místnost: Městský úřad, Náměstí 122, 340 22
Nýrsko.
- pro voliče s trvalým pobytem v Nýrsku - ulice: Dobrovského, Domažlická, Erbenova, Hodousická, Chodská,
Kaplířova, Klatovská, Křižíkova, Luční, Nádražní, Náměstí, Raisova, Riegrova, Rybářská, Strážovská, Školní,
U Banky, U Radnice, Úzká, V Lukách a Vrchlického.
Volební okrsek č. 2
Volební místnost: Kulturní dům, Prap. Veitla 23, 340 22
Nýrsko.
- pro voliče s trvalým pobytem v Nýrsku - ulice: Jiráskova, Klostermannova, Kpt. Kufnera, K Zahradám, Milenecká, Práce, Prap.Veitla, Sídliště I, Sídliště II, Vančurova a Thámova.
- pro voliče s trvalým pobytem ve Staré Lhotě.
Volební okrsek č. 3
Volební místnost: ZŠ a MŠ Komenského 250, 340 22 Nýrsko
- pro voliče s trvalým pobytem v Nýrsku - ulice: Baarova, Boženy Němcové, Československých legií, Dvořákova, Elišky Krásnohorské, Havlíčkova, Husova, K Cihelně,
Karla Čapka, Karla Hynka Máchy, Kollárova, Komenského, Mikoláše Alše, Nerudova, Palackého, Petra Bezruče,
Pod Lesem, Smetanova, Šmilovského, Šumavské nábřeží,
Tylova, Tyršova a Žižkova.
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Volební okrsek č. 4
Volební místnost: Bystřice nad Úhlavou čp. 31 - hasičská
zbrojnice.
- pro voliče s trvalým pobytem v Bystřici nad Úhlavou
a Starém Lázu.
Volební okrsek č. 5
Volební místnost: Hodousice - společenská místnost Na
Řáholci.
- pro voliče s trvalým pobytem v Hodousicích a Blatech.
Volební okrsek č. 6
Volební místnost: Zelená Lhota 17 - hostinec U Jakuba.
- pro voliče s trvalým pobytem v Zelené Lhotě.
Jak prokázat svoji totožnost?
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji
totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky), pokud má trvalý pobyt v obci náležející do obvodu
příslušného kraje. Neprokáže-li volič uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.
Voleb do Senátu se mohou zúčastnit pouze státní občané ČR s trvalým pobytem v příslušném volebním obvodu.
Hlasovací lístky
Voliči budou dodány hlasovací lístky nejpozději 3 dny
přede dnem voleb do zastupitelstva kraje a do Senátu. Ve
dnech voleb do zastupitelstva kraje a do Senátu může volič
obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
(MěÚ)

Uzavření dětské ordinace
MUDr. Šmídy v Nýrsku
Chceme Vás touto cestou informovat o ukončení provozu ordinace dětského lékaře MUDr. Šmídy
v Nýrsku, a to ze zdravotních důvodů. Starosta města se této situaci snažil předejít, ale rozhodnutí o uzavření ordinace již bylo v době jednání nezvratné. Část
stávajících pacientů bude po dohodě s MUDr. Šmídou
dojíždět do Klatov. Město bude i nadále hledat způsob, jak vzniklou situaci řešit.
(MěÚ)

Narození Josefa Holuba...

Pokračování ze strany 1

Tento kámen nezůstane dlouho osamocen. Jak řekl pan
Velkoborský, chtěli by vytvořit „Park paměti“ a každý rok
odhalit jeden vzpomínkový kámen na další spisovatele žijící nebo tvořící v našem městě a okolí, abychom si mohli
připomenout bohatou, i když možná ne tak dobře známou,
minulost našeho města.
Jitka Vlková

Uzávěrka pro zaslání příspěvků
do dalšího čísla je 20. října

Houbaři mají na začátku podzimu žně
„Rostou!“ Jedno jediné slovo, které dokáže vyhnat
snad polovinu národa z jejich domovů. Někdy mám pocit,
že se šíří městem rychleji, než požár stepí. Najednou vidíte malé, velké, mladé i ty starší jak se pěšky, na kole, nebo
i v autě blíží k lesu. A ti šťastnější se zase vrací zpět s košíky nebo taškami plnými hub. Přiznám se, že patřím také
mezi tyto „blázny“ a spolu s manželem vyrážíme do lesa
při každé možné příležitosti. Občas se sice krčí na dně jen
několik kousků, ale my to bereme jako relax, procházku,
kdy si vyčistíme hlavu od každodenních starostí. A pokud
se to povede a máme košíky plné, je to vlastně takový příjemný bonus. Ale minulý týden snad neodešel s prázdnou
z lesa nikdo. Houby rostly všude a bylo jich opravdu hodně. Hřiby, „poddubáky“, křemenáče, kováře, kozáky, babky, lišky, holubinky - prostě výběr obrovský. Někdy přemýšlím, když vidím ty davy lidí, jak je možné, že tam ještě
něco najdou? Ti, kteří měli zájem se něčemu přiučit nebo
si nechat poradit, si zajeli ve dnech od 14. do 16. září do
Klatov na výstavu hub, kde byli i odborníci, kteří pomoh-

li s určením přinesených hub. Většina lidí ale spíše strávila volno právě v lese při sběru hub. Doufám, že sbíráte jen ty jedlé, které dobře znáte, aby se nestalo nějaké neštěstí, a proto všem ze srdce přeji ještě plné košíky. Ať potěší nejen srdíčko při nálezu, ale i bříško při jejich konzumaci.
Jitka Vlková

Na řece závodilo
320 vodáků

Ze závodů - jez v Nýrsku.

V sobotu 8. září se na horním toku Úhlavy konal vodácký turistický závod určený mládeži a široké vodácké veřejnosti. Závodníků bylo 320 z 25 oddílů ve 220 lodích.
„Akce byla velmi povedená, co se týče organizace závodu, počasí i vstřícnosti místních
rybářů, povodí i majitelů 9 jezů díky kterým je Úhlava proslavená. Většina závodníků nešetřila chválou a přislíbila, že přijedou
i příští rok,“ uvedl Lubomír Ulč z oddílu
vodní turistiky TJ ČSAD Plzeň, který závod
pořádá od roku 1988.
(red)
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Z NÝRSKÉHO MUZEA
Významný nález
Jak mnoho spoluobčanů ví, jednou z aktivit letošního
roku bylo vyhlášení „Roku Josefa Holuba“. Je určitě dobré pro naše město, trochu se „vytáhnout“ před ostatními
a umět připomenout, kdo se ve městě také narodil nebo
zde žil. A protože právě spisovatelů bylo v minulosti pozoruhodně mnoho, chceme se jim všem společně s městskou knihovnou postupně věnovat. Začali jsme letošní
rok Josefem Holubem, který byl vlastně naším současníkem. První aktivitou roku byla vycházka k Chodské Úhlavě, kde si hrdinové románu „Červený Nepomuk“ nejčastěji hráli a kde jsme se také symbolicky setkali se „sousedy“ z Pocinovic. V květnu se především naši turisté vydali
pašeráckou stezkou, kterou pravděpodobně chodíval pašerák ze stejnojmenného románu, a začátkem září proběhlo
u Lesního divadla odhalení pamětního kamene. Této slavnosti se zúčastnil i syn a dcera spisovatele Holuba. Zde si
každý, kdo se zataví, může o Josefu Holubovi přečíst ty
nejdůležitější informace. Teď, v říjnu, řadu tematických
akcí uzavíráme veřejným čtením z Holubových prací, částečně i z těch, které v Čechách dosud nevyšly.

1. sv. války, druhý je pokus o román, jak kvalitní, to teprve
posoudí odborníci a třetí spisek se jmenuje „Afrika dneška“. Mimoto jsme ještě dostali od paní Boubrlové Dekret
na medaili za zranění pro Josefa Holuba staršího a společnou fotografii jednotky rakouské armády, u které sloužil.
Tento přírůstek do našeho muzea má nadregionální význam. Bližší informace o něm brzy najdete i na stránkách
Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích,
známém „Kohoutím kříži“. Ještě jednou za něj děkujeme.
Karel Velkoborský, Muzeum Královského hvozdu

Pamětní kámen připomínající v Nýrsku Josefa Holuba.

Hamerská silnice

Josef Holub starší - stránky ze spisu Afrika dneška.

Jakou to má ale souvislost s názvem příspěvku? Díky
laskavosti paní Boubrlové, která se pustila do přestavby podkroví domu, kde se Josef Holub narodil, nepřišel
ke zničení celý soubor knih a zápisníků, který se tam někde v koutě povaloval. Pro naše muzeum jsou nejcennější
především tři zápisníky Josefa Holuba staršího. Jsou psány ještě tzv. „kurentem“, obdobou českého „švabachu“,
a jsou bohatě ilustrovány. Je to úžasné zjištění, když vidíte, jak otcovy vlohy zdědili synové. Starší syn Hans Holub
byl malíř, mladší Josef spisovatel. Ještě jsme se se zápisníky dobře neseznámili, ale zdá se, že jeden je jakási kronika
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Vozka láteřil víc než jindy. Hromování na práci byl jeho
styl, protože přišel na to, že mistr stavby se pak domnívá, že těžce pracuje. Dnes to však bylo z velké části opravdové. Vztekle si odplivl a vzápětí se uchechtl, protože si
všiml, že slina zaletěla přesně do spáry, mezi dvěma kameny. Před měsícem koupil další pár volů a radoval se z pěkných výdělků a teď tohle. Přijedou si sem s nějakým smradlákem a myslí si, že to postaví sami. Popravdě, to že se ten
vehikl jmenuje automobil, se dozvěděl teprve před týdnem,
když s tím na stavbu přijeli. Nevěřil tomu, že s tím něco
dokáží, ale když viděl, že to jezdí rychleji než jeho povoz
a ještě s větším nákladem a dokonce to utáhne ještě jeden
vůz za sebou, začal se bát o práci. A oprávněně. Dnes mu
inženýr řekl, že už jeho dva povozy nebudou potřebovat.
Šofér Hnátek se nezastavil, ani když nakládali. O nakládání se totiž nemusel starat, protože dostal k automobilu
pomocníka a i hamerský lom přestavěl celou rampu na nakládání. Sám stále stroj kontroloval, přimazával, díval se,
jestli všechno drží tak jak má. Při vší námaze mu bylo největší odměnou, když motor naskočil a on slyšel jeho zvuk.
A také, když se díval na ty otevřené pusy kolem silnice. Lidi
se sbíhali, nechávali práce a jen koukali. Pravda, někteří
také nadávali na smrad a na rámus, ale pro Hnátka to byla
vůně a hudba. Nevybrali ho k tomu stroji jen tak! Už rok jezdil v městském pivovaře s Laurinkou 115 a to byly také pořádné náklady! Ale tohle bylo přece jen něco jiného! Do-

Lom v Hamrech kolem roku 1925.

konce se už i trochu naučil s tím vlekem couvat! Celá souprava byla vyrobená pro stavby silnic. Bočními šupnami se
mohl kámen vysypávat pěkně ke kraji silnice a pak už ho
stačilo jen trochu rozhrnout. To že půjde jezdit s Pragou mu
kdekdo záviděl. Teď je tady v Hamrech, ubytování má hned
vedle stavbyvedoucího, ale to se ví, jezdit musí od rána do
večera. A v noci při svíčce pročítá knížku, kterou k automobilu dostal. To aby se vyznal, kdyby se se strojem něco stalo.
„Osa kola zlomena. Nedoporučujeme opravu svěřit vesnickému kováři, ale vyměnit za novou nebo, jak se nyní po-

kusy dějí, svařit autogenním způsobem.“ To se mu ještě nestalo, ale musí to znát.
„Měch tržen, jazýček ohnut.“ Tomu rozumí. Houkačku
na Laurince už opravoval několikrát.
„Motor běží, vozidlo nejede. Rychlostní páku postavte
na příslušné místo.“ Tomu už se usmívá, ale na některých
automobilech stačilo jen pákou napnout řemen, tak proto
to tam asi napsali.
Že prý si hamerští tuhle stavbu vydupali někde na úřadech. Na Špičák vede silnice přes Hojsovku už dávno
a proto se tam daří hospodskému, kovodílnám i ostatním
řemeslům. A Hamry jsou na tom proto špatně. No, asi je
to pravda. Když viděl nad Petrovým mlýnem kousek té původní cesty, tam by nechtěl jezdit! Tam by se tak tak vešel
s Pragovkou jen on!
Závozník Uldrych už má naloženo. Tentokrát vezou jemný kámen na vrchní vrstvu. Dnes už pátou fůru.
Karel Velkoborský

Nový nýrský kalendář
Tak už se můžete zase
těšit. Také tento rok vyjde krásný kalendář na
rok 2013 plný starých
unikátních obrázků města Nýrska.
O jeho vznik se postarala paní Sylva Kalianková a přibližně od
poloviny října si jej budete moci zakoupit za
135,- Kč v informačním
centru a v prodejně knih
pana Řetického. Nemyslíte, že by to mohl být krásný
dárek k Vánocům?
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Z NÝRSKÝCH ŠKOL
Základní škola Nýrsko, Školní ulice

Žáci budou v novém projektu mapovat rok
Jak jsme vykročili do nového školní ho roku 2012/2013?
Dobře. S novými nápady. Optimisticky. S úsměvem. Energicky. S odhodláním. Vstřícně.
Školním rokem 2012/2013 bychom rádi pokračovali
v nastaveném přátelském klimatu školy, v moderních formách práce v rámci vyučování a v zajímavých mimovyučovacích aktivitách. Pro žáky jsme připravili celoroční
celoškolní projekt s názvem „Proměny roku“, díky kterému chceme „zmapovat“ průběh, resp. koloběh kalendářního roku s jeho změnami ročních období, lidovými tradicemi, zvyky, pranostikami, příp. pověrami, samozřejmě nejvíce souvisejícími s naším regionem. Naším cílem je seznámit žáky s letitými zkušenostmi našich předků, naučit
je vnímat pravidelné opakování přírodních zákonitostí, proniknout a pochopit běh času a tyto kompetence využít také
jako zdroj inspirace pro ztvárnění umělecké (slovesné, výtvarné, hudební, pohybové apod.). Proměny přírody v jednotlivých ročních obdobích jako takové jsou součástí osnov některých vyučovacích předmětů, ale témata s tím související se dotýkají i ostatních vzdělávacích oblastí a samozřejmě života každého člověka. Výrazně tím chceme využít
učení v souvislostech a „pro život“. Projekt se bude prolínat i se školními soutěžemi, činnostmi školní družiny a součástí budou jako každoročně projektové dny a exkurze. Zapojí se jistě i naši letošní prvňáčkové, které jsme mezi námi
velmi rádi přivítali a kteří v následujících letech budou tím
nejpravdivějším zrcadlem našeho pedagogického snažení.

Ze zahájení nového školního roku.

Pochlubit se můžeme i zapojením školy do dalšího projektu financovaného z ESF „EU peníze školám“, protože
jsme získali finanční dotaci z ESF ve výši 1 245 650,- Kč
na projekt „MIŠ MAŠ - Moderní Interaktivní Škola Možností A Šancí (pro každého žáka)“, který jistě přispěje ke
zkvalitnění výchovně vzdělávacích aktivit školy, zefektivnění výuky a podpoří rovný přístup všech žáků při zapojování se do vzdělávacího procesu. Modernizaci výuky
a vybavenosti školy jsme „odstartovali“ díky projektu „Šumavská škola = evropská škola“, který jsme v červnu 2012
úspěšně dokončili, a nyní máme v úmyslu na tento projekt
navázat a v podobném trendu pokračovat tak, abychom
byli konkurenceschopnou školou.
Nový školní rok jsme zahájili díky podpoře a zájmu zřizovatele také v pěkném prostředí (dokončení výměny oken
v hlavní budově školy, výměna oken v 1. patře budovy
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v Husově ulici / ŠD, vymalované učebny a hlavní vchod,
opravy hlavní budovy apod.). Řada oprav souvisejících
s údržbou a provozem probíhala již v průběhu uplynulého
školního roku a finanční podpora Města Nýrska činila cca
600 000,- Kč. Spolupráce a pochopení ze strany zřizovatele je pro nás výzvou, abychom se snažili měnit stávající
podmínky provozu školy neustále k lepšímu.
Školní jídelna bezproblémově fungovala i v průběhu prázdnin a zajišťovala výdej jídel nejen pro přihlášené strávníky, ale i pro některé prázdninové akce. Zaměstnankyně jídelny již delší dobu prokazují zájem o efektivní
využívání moderně vybavené kuchyně a snahu nabídnout
bezpochyby kvalitní stravování co největšímu počtu strávníků. Přesto všechno budeme muset vzhledem k neustálému růstu cen potravin (maso, tuky, mléčné výrobky, zelenina) přistoupit od ledna 2013 k úpravě cen obědů.
Mgr. Alena Linhartová

Základní škola Nýrsko, Komenského ulice

Vstup do školy lemují pastelky
První školní den přivítal naše prvňáčky nově vytvořený veselý barevný pastelkový plot. Ve škole se na ně těšila jejich třídní učitelka Mgr. Miroslava Skalová, která jich
bude mít na starosti celkem 27.
I v tomto roce bychom rádi rozvíjeli u dětí pohybové
aktivity, a proto jsme na 1. stupni pro žáky připravili nepovinný předmět se zaměřením na atletiku a na 2. stupni na
sportovní hry. Samozřejmě nezapomínáme ani na jazykovou vybavenost. Na 1. stupni mohou děti navštěvovat výuku němčiny, kterou vede paní Jana Karlíková a v mateřských školách kroužek angličtiny. Vzhledem k dlouholeté tradici pokračujeme v dyslektické nápravě žáků se specifickými poruchami učení, kterou vede Mgr. Jana Mašková.
V současné době ukončujeme projekt z EU „Aktivní učitel = aktivní žák“ a podali jsme novou žádost na
projekt, který by měl navazovat na předchozí s názvem

Pastelkový plot u vchodu do školy.

„Aktivní žák = aktivní občan“. Doufáme, že
budeme úspěšní.
Během měsíce srpna došlo k rekonstrukci kotelny v naší budově Komenského 388 (1.
stupeň). Staré kotle nahradily nové výkonnější a hlavně úspornější. Celou rekonstrukci kotelny financoval náš zřizovatel Město Nýrsko.			
Mgr. Ivan Pavlík
VÝROBA A PRODEJ KLÍČŮ FAB
PROVOZOVATEL:
Jaroslava Hladíková
Oprava a údržba potřeb pro domácnost
Klatovská 643, 340 22 Nýrsko
OTEVÍRACÍ DOBA:
po 16 – 17.30 hod.
st 9 – 11.00 hod
pá 16 – 17.30 hod

Vytvořte si svůj klub
Máte zájem podílet se vlastními nápady
a dovednostmi na přípravě otevřeného klubu
pro mladé? Nabízíme možnost aktivně přispět
k vytvoření místa k setkávání a trávení volného času. Přihlaste se do 20. října v informačním centru nebo Městské knihovně Nýrsko.
Městská knihovna Nýrsko,
Informační centum Nýrsko
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DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE

Ohlédnutí za týdnem s Ferdou
Ani během letošních prázdnin
děti nezahálely. V předposlední
týden jejich dvouměsíčního volna totiž probíhal v DDM Nýrsko
mimo jiné také Týden s Ferdou
Mravencem. Jednalo se o příměstský tábor z části dotovaný Plzeňským krajem. Přírodovědný týden zaměřený na
seznámení s faunou a flórou měl především za úkol naučit
děti správnému chování vůči všemu živému. 		
Během Ferdova týdne devětadvacet dětí rozdělených
do tří skupin – Růžovek, Fialek a Šmoulů (pojmenovaných pomocí svých vlastnoručně pomalovaných kšiltovek) objevovalo zajímavosti mravenčího života vědeckým zkoumáním samotného mraveniště, dále mělo možnost nahlédnout do života cizokrajných zvířat v plzeňské zoo. Uprostřed týdne děti soutěžily v Bystřickém parku. Lesní správa Klatovy vyslala ve čtvrtek lesního pedagoga, který děti seznámil se životem v lese. A v pátek
jsme všichni objevovaly krásy NP Šumava pod dozorem
Ing. Jarmily Karlovské.

Účastníci přírodovědného příměstského tábora.

Díky celotýdennímu soutěžení bylo o zábavu postaráno a na konci tábora jsme se mohli těšit i na hezké odměny. Tábor umožnil dětem, aby získaly celou řadu poznatků o naší přírodě.
Simona Krákorová, DDM Nýrsko

V plzeňské zoo.

Co chystáme?
DDM Nýrsko v září zahájil veškerou svoji pravidelnou
zájmovou činnost. Nabízí širokou škálu aktivit, ze které si
může vybrat každý. Nabídku naleznete na internetových
stránkách www.sumavanet.cz/ddmnyrsko, případné dotazy směřujte na e-mail: ddmnyrsko@mybox.cz.
Dále upozorňujeme veřejnost na právě zahájené kurzy
tance a společenského chování. Kurz bude probíhat vždy
v sobotu ve velkém sále DDM Nýrsko pod vedením tanečního mistra pana Evžena Krejčíka. Srdečně zveme rodinné příslušníky, přátele i kohokoliv dalšího. Absolventi
loňského ročníku na prodloužené a závěrečném plesu kurzu obdrží poloviční cenu vstupného.
Pavlína Karlovská, DDM Nýrsko
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Příspěvky do Nýrských novin
zasílejte na e-mail: nyrskenoviny@gmail.com

O aktivity není v Klubu Alfa nouze
Přednášky, streetwork, cesta za severní polární kruh,
divadlo, soutěže, paintball, bowling a mnoho dalšího jsou nedávné aktivity Klubu ALFA v Nýrsku. Ale popořadě.
Jako každý rok proběhl týden přednášek na obou Nýrských základních školách. Tématem byla šikana, vztahy, drogy, sex, image atd. Přínos každoročního opakování přednášek spatřuji v tom, že můžeme navázat na témata a vztahy vybudované v minulých letech. Nejde jen o
poskytnutí informací, ale chceme podpořit snahu učitelů
a rodičů vytvořit v dětech správný systém hodnot a pocit
zodpovědnosti za svůj život.
Od začátku roku funguje v ulicích města tzv. streetwork
– tedy práce v terénu. Každý čtvrtek večer vyráží jeden
pracovník ALFY a jeden streetworker z organizace Point14
z Plzně do ulic Nýrska, restaurací, různých zákoutí a dalších problematických míst. Cílem je podat pomocnou ruku
k nápravě lidem, kteří jsou pod vlivem různých závislostí.
Tato služba má Certifikát odborné způsobilosti Rady vlády pro koordinaci drogové politiky. Je to dlouhodobá prá-

Prázdninové aktivity Klubu Alfa.

ce, protože není snadné získat důvěru cílové skupiny. Letos
nebyl čas a síly na tábor přežití, který každoročně děláme.
Místo něj se koncem června vydala skupina mladých lidí
z Nýrska a okolí na cestu za severní polární kruh. Znalosti z těchto táborů zužitkovali a v pořádku se vrátili. Pokud
byste chtěli vědět něco více, přijďte se podívat
na fotografie a poslechnout si poutavé vyprávění o této cestě. Beseda se uskuteční v sobotu
20. 10. od 18 hod. v sále nad knihovnou.
Celé prázdniny běžel Klub ALFA v obvyklém režimu - tedy středa, pátek a neděle. Ve
středu navíc máme sportovní večer. Hitem letošního léta se stal ping pong a slackline – tedy
chůze po laně. V některých se projevil podivuhodný talent - běžně chodit po laně dlouhém
až patnáct metrů. Podařilo se nám zorganizovat bowlingový turnaj o pohár ALFY. Letošním
vítězem se stal Lukáš Kopp. Ale vítězem byl
v podstatě každý. Podařilo se totiž vytvořit
skvělou atmosféru, ve které nebyla nouze o humor. V podobné atmosféře proběhla každoroční
paintbalová bitva ve Srubech u Všerub. Děkujeme provozovatelům za slevu.
Začátkem září přijel na naše pozvání do
Nýrska Víťa Marčík. Jak jsme očekávali, byl
výborný. Prvňáčci dostali od ALFY vstupenky zdarma. Jen škoda, že nám nepřálo počasí
– bylo příliš pěkně.
To vše a mnoho dalšího můžeme dělat díky
finanční podpoře vedení Města Nýrska. Další dárci jsou: Jednota bratrská Nýrsko, Jednota bratrská Mladá Boleslav a další drobní dárci.
Díky. A samozřejmě nelze fungovat bez dobrovolníků, kterým děkujeme za nasazení a pomoc
s organizací. Zvláštní dík patří Žanetě Viláškové a Judovi Kaletovi.
Za ALFU Nýrsko, o.s., Vám přeji pěkné
dny, ne jen slunečné, ale především pohodové,
radostné…, no prostě pěkné.
Petr Vaňkát
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Cyklisté ukončí sezonu v kempu
Dovoluji si vás pozvat na cyklovýlety do blízkého
i vzdáleného okolí Nýrska. Tyto výlety jsou určeny pro
všechny přátele cyklistiky a to zejména na horských nebo
trekových kolech. V žádném případě se nejedná o sportovní akci, ale o výlet, kde si ukážeme krásy okolí Nýrska,
nádherné výhledy, kulturní památky a přírodní zajímavosti.
Sobota 6. 10. v 9.00 hod. od informačního centra. Pojedeme na Židovské hřbitovy II.
Trasa: Nýrsko – Strážov (židovský hřbitov) – Brtí – Běšiny – Svatý Bartoloměj – Chlistov (židovský hřbitov) –
Střežiměř – Újezdec – Luby – Janovice – Nýrsko. Trasa, která je dlouhá kolem 65 km, vede po asfaltových, lesních a polních cestách. Vhodná je pro horská kola. Trasa je
určena pro aktivní cykloturisty, místy je větší převýšení.
Sobota 27. 10. v 9.00 hod. od informačního centra. Pojedeme na Ostrý (1293 m n. m.) a poté v kempu ukončíme
letošní cyklistickou sezonu.
Trasa: Nýrsko – Zadní Chalupy – Ostrý – Stateček – Hamry – Nýrsko.

Trasa, která je dlouhá okolo 50 km, má větší převýšení.
Vhodná je pro aktivní cykloturisty, z větší části vede po
asfaltových komunikacích a zpevněných cestách, zbytek
po lesních cestách. Doporučuji horské kolo. Nezapomeňte průkaz totožnosti, pojištění do zahraničí a svačinu na
celý den.
V případě nepříznivého počasí, nebo pokud se vám nechce do kopce, se od 15.00 hod. sejdeme v nýrském kempu, kde zhodnotíme a ukončíme letošní sezonu. Všichni
příznivci cyklistiky jsou vítáni.
Na všechny výlety doporučuji přilbu na kolo a dobrou
náladu. V průběhu výletu zastavíme někde na občerstvení,
jinak je dobré mít sebou pití a tyčinku nebo sušenky. Zastávám názor, že co se nedá vyjet, se nechá vytlačit a vždy
se bude tempo řídit podle méně zdatných. Na křižovatkách se čeká na posledního. Výlet je bez poplatku.
František Bechyně,
mob.: 605 412 193,
e-mail: bechyne@posumave.cz; www.posumave.cz

Pozvánka na besedu: „Z Nýrska za polární kruh“
Poslední divočina v Evropě. Místo, kde jsou řeky dosud nezkroceny, kde jsou mrazy prudké a kruté, kde přes léto
slunce nezapadá a v zimě nad obzor nevychází. Beseda o expedici do Národního parku Sarek v laponském Švédsku.
Přijďte si poslechnout, co se může při přechodu tohoto pohoří přihodit skupině, ve které průměrný věk nedosahuje
ani sedmnácti let. Hory. Sobi. Rozbouřené řeky. Přijďte se podívat na krajinu, která vás ohromí...
Sál městské knihovny, sobota 20. 10. od 18 hod. Vstupné dobrovolné. Ochutnávka cestovatelské stravy.
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Autobus linky 2015 přivezl z Plzně
do Nýrska i italské artisty
V pátek 14. 9. přijel na náměstí v Nýrsku Autobus
linky 2015 z Plzně, západočeské metropole, která bude
v roce 2015 Evropským hlavním městem kultury. Autobus měl pravda drobné zpoždění a na zastávce od tří hodin
odpoledne nedočkavě přešlapovala řada diváků, ale nýrští
obyvatelé zpoždění omluvili, vždyť autobus vezl posádku až z daleké Itálie. Čekání stálo za to a program se přítomným divákům velice líbil. Podívejte se na fotografie na
www.ekoregion-uhlava.cz.
Pro děti byly připraveny dílničky, ve stanu, který na náměstí vyrostl za neuvěřitelných pár minut, byla nachystána výstava Land Art - kultura a umění ve volném prostoru, promítal se zde také film o Nýrsku a o zajímavostech
v jeho okolí. Z autobusu vyskákala parta veselých skřítků,
ze kterých se nakonec vyklubali italští artisté a baviči ze
souboru MagdaClan. Jejich představení přilákalo spoustu diváků a mělo velký úspěch. S připozdívající hodinou
bylo dokonce zakončené pánským striptýzem na jedno-

Autobus linky 2015 na nýrském náměstí.

kolce. Neplánovaným doplňujícím programem bylo také
pěvecké vystoupení nýrských dětí, které se nebály vylézt
na střechu autobusu a vzít do ruky mikrofon. Ve 21 hodin
pak vypukl krásný barokní ohňostroj.
Součástí programu bylo také rozsvícení Majáku 2015. Jde o „pobočku“ Plzně 2015 o.p.s. v Nýrsku, díky které budou
moci obce regionu Nýrsko a Železnorudsko, místní pořadatelé kulturních a společenských akcí a další zájemci lépe navázat spolupráci s týmem Plzně 2015 o.p.s.,
kterou tým Autobusem 2015 přijel osobně nabídnout. Kreativní tým Plzně 2015
o.p.s. tvoří zkušení producenti, kteří mohou do našeho regionu přinést nové nápady, impulsy a zážitky. Byl rozsvícený lampion, který pomalovaly místní děti a symbolicky jej převzal zástupce Města Nýrska,
místostarosta pan ing. Petr Janovský.
Kontaktní osobou pro Maják 2015 –
Nýrsko a Železnorudsko je Monika Ženíšková, e-mail: monika.zeniskova@region2015.cz, mob.: 775 760 349, kontaktní
adresa: kancelář MAS Ekoregion Úhlava
o.s., Náměstí 81, Nýrsko.
Za pomoc se zajištěním programu děkujeme: týmu Autobusu 2015 spolu s hercem a divadelníkem Petrem Formanem,
Městu Nýrsku - panu Mgr. Ladislavu Janouškovi, panu místostarostovi Ing. Petru
Janovskému, Městské knihovně Nýrsko,
Technickým službám města Nýrska, panu
Dvořáčkovi (Potraviny Dvořáček), Pavlu
Stránskému (areál pod sjezdovkou), Soně
Hladíkové (Informační centrum Nýrsko),
Restauraci a kavárně Cafe de Javu.
Monika Ženíšková,
Ekoregion Úhlava o.s.
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Princ Bajaja přemohl
draka i za pomoci diváků

PROMĚNY MĚSTA

Nejen dětem zpestřila začátek školního roku divadelní
návštěva Víti Marčíka v Domě dětí a mládeže v Nýrsku.
Pohádka o princi Bajajovi, ve kterém láska, čest a dobro
zvítězí nad lží a intrikami, získala v podání tohoto umělce
zcela nový rozměr. Svým projevem nás vtáhl Víťa do děje
tak, že jsme si příběh doslova prožili. Za pomoci diváků z publika zachránil Bajaja princeznu ze spárů hrozného draka, přemohl „válku“ a přitom ještě pobavil přítomné děti i dospělé. Představení bylo plné humoru, ale i poučení. Způsob, jakým Víťa do svých představení vkládá životní poučení, je naprosto nenásilný a zároveň úžasný. Se
smíchem na rtech i slzou v oku měli mnozí návštěvníci jistě dlouho o čem přemýšlet.
Soňa Hladíková

Z představení Víti Marčíka v Nýrsku.
Klatovská ulice proti benzinové pumpě dříve a dnes.

Prodejna „ANJA“ – dárkové zboží,
Alžbětín 10, Železná Ruda

přijme prodavačku na HPP nebo VPP.
Dobré platové podmínky, nástup dle dohody.
Informace přímo v provozovně
nebo na mob.: 603 504 414
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