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JARNÍ PŘESPOLNÍ BĚH V NÝRSKU SLAVIL JUBILEUM
V pátek 1. května 2009 se konal již 30. ročník Jarního přespolního běhu. V životě člověka je 30 let opravdu
dlouhé období strávené radostmi i starostmi okolo tohoto závodu. V osmdesátých letech minulého století byl
velmi populární tzv. „Běh pro zdraví“ . Od
pouhého klusání v přírodě nebylo k závodění
v přespolním běhu daleko. První ročníky se
konaly u Lesního divadla. V poslední době je
tato akce pořádána v krásném prostředí
Bystřického parku. Na startovní čáře stálo
za ta léta již 3540 závodníků. Mezi
jinými i reprezentanti V.Zwiefelhofer,
P.Faschingbauer, lyžař M.Jakš, přeborník
mezi veterány O.Kučera a další. Nesmíme
samozřejmě zapomenout ani na obětavé
pořadatele, bez nichž by se žádný
z předchozích ročníků nemohl konat –
F.Šmídl, F.Bechyně, S.Špirk, B.Čuda,
P.Kašpar, V.Helebrant, M.Vítovec.
Josef Mayer
P.S. V první řadě je zapotřebí poděkovat panu Josefu Mayerovi, díky jehož neutuchajícímu nadšení a elánu by
se nekonal přespolní běh ani spousta dalších akcí. Díky za všechny sportovce i diváky.

Úspěch ZŠ a MŠ Nýrsko, Komenského ul. v Mc Donald´s Cupu
Výborného úspěchu dosáhli chlapci z 1. – 3.
ročníku ZŠ a MŠ Nýrsko, Komenského ul.
250, když po postupu z okrskového kola
vyhráli okresní finále základních škol Mc
Donald´s Cupu v kopané, které se konalo
v Mochtíně. Ve své skupině porazili ZŠ
Klatovy Čapkova 2:1 (branky: Svoboda,
Bastl); ZŠ Horažďovice Blatenská 4:2
(Svoboda 2x, Hoidn, Bastl); ZŠ a MŠ Švihov
2:0 (Hoidn, Šíma). Ve finále zdolali ZŠ
Klatovy Plánická 2:0 (Svoboda, Pavlík).
Tímto vítězstvím se kvalifikovali do Plzně na
krajské finále, které se uskutečnilo 26.5.2009.
Ani v kraji jsme se neztratili a vybojovali
vynikající 2. místo, když lepším týmem bylo
pouze družstvo FC Viktoria Plzeň, které jsme
ve finále hlavně v prvním poločase potrápili.
Nejlepším brankářem krajského finále byl
vyhlášen Martin Bastl.
Na úspěchu se podíleli tito hráči: stojící zleva: Hoidn František, Rašek Jaroslav, Bastl Martin, Svoboda Václav,
Pavlík Jakub, Jílek Dan - sedící zleva: Brož Michael, Loos Jakub, Šibík Patrik, Šíma Martin a Vobrouček Jakub
– Drozdík Daniel, Švára Šimon (oba hráli okrskové kolo – nejsou na fotografii).
Děkujeme hráčům za výbornou reprezentaci školy a dále rodičům a rodinným příslušníkům za pomoc při
dopravě na okresní a krajské finále.
Ivan Pavlík

Informace z radnice
Městský úřad Nýrsko, Náměstí 122, 340 22 Nýrsko; tel.: 376 377 811, fax: 376 571 959, e-mail: info@mestonyrsko.cz
úřední hodiny: pondělí a středa 8:00 – 17:00 hod., úterý 8:00 – 15:00 hod., čtvrtek 12:00 – 15:00 hod., pátek 8:00 – 14:30 hod.

Provoz plaveckého bazénu v letošním roce
Zastupitelstvo města se dohodlo, že v letošním roce bude plavecký bazén bez přítomnosti plavčíků. Vstup do
areálu plaveckého bazénu bude zdarma. Koupání dětí mladších 6 let je povoleno pouze pod přímým dozorem
osob starších 18 let. Koupání a skákání do vody pouze na vlastní nebezpečí.
V letošním roce je provoz koupaliště omezen pouze na dětské brouzdaliště a velký plavecký bazén pro plavce,
mimo provoz bude dětský bazén. Hloubka vody v dětském bazénu odpovídá hloubce vody v zadní části velkého
bazénu pro plavce. Žádáme malé plavce a plavkyně, aby využívali vodní plochu v zadní části velkého bazénu.
Technologie úpravy vody je stejná jako v předešlých letech. Kontrola jakosti vody bude prováděna. Hygienická
stanice se sídlem v Klatovech bude odebírat vzorky vody a provádět jejich rozbory. Hodnocení jakosti vody se
provádí dle §5 vyhlášky 135/2004 Sb. Hygienické požadavky na koupaliště stanovuje vyhláška č.135/2004 Sb.
V současné době probíhají drobné opravy koupaliště. Voda do bazénů se začne napouštět v prvním červnovém
týdnu.
Šafránek Stanislav, ředitel TS města Nýrska

Ze svodky městské policie
Od volantu si odpočinou
V rukou strážníků se ocitli další dva hříšníci, kteří řídili posilněni alkoholickými nápoji. V ulici
Komenského byl 26.dubna přistižen řidič Fabie z Přeštic. Dechovou zkoušku odmítl. O čtyři dny později na sebe
upozornil podivnou jízdou městem teprve devatenáctiletý místní mladík. Strážníky byl zastaven a kontrolován v
ulici Tylova. Provedená dechová zkouška odhalila 1,111 promile alkoholu v jeho dechu. Oba případy strážníci
předali v souladu se zákonem policii ČR.

Stará okna dosloužila
6. května odpoledne přijala městská policie oznámení o uložení 24 kusů nepotřebných starých oken u
vjezdu do sportovního areálu pod sjezdovkou. Zatím neznámý pachatel okna místo do sběrného dvora jednoduše
odložil na zakázané místo. Tímto jednáním se vystavil nebezpečí postihu za přestupek, za který mu hrozí ve
správním řízení pokuta až několik desítek tisíc korun.

V době krize chtěl ušetřit
Na úkor ostatních nájemníků v bytovém domě v Nýrsku odebíral elektrickou energii místní
dvaapadesátiletý muž. Byt, který obývá, připojil tajně na rozvod elektřiny ve společných prostorách domu.
Způsobená škoda zřejmě přesáhla částku 5 tisíc korun. Případ dále šetří policie ČR.
Milan Kolář

Česko-německá konference v Nýrsku
Ve středu 17.června 2009 se bude od 14:00 hodin v setkávacím centru v Nýrsku konat českoněmecká konference, na kterou jsou jménem Přeshraničního akčního sdružení Královský hvozd
zváni všichni zájemci o česko-německou spolupráci na Šumavě. Bližší informace čtěte na
www.ekoregion-uhlava.cz ! Konference je spolufinancována z Programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 ČRBavorsko Evropské Unie.
Bc.Monika Ženíšková, manažerka projektů

VÝ ZV A
Pro chystanou podzimní výstavu místního malíře M.Koreně, prosím všechny, jež chovají obrazy v soukromých
sbírkách a souhlasí s krátkodobým zapůjčením, ozvěte se na čísle 737 921 308 Soňa Křečanová nebo e-mail:
sona-k@seznam.cz Děkuji.

ROK V ZUŠ V NÝRSKU
Letošní školní rok v naší základní umělecké škole přinesl mnoho událostí i úspěchů. Každý rok se naši žáci
připravují na množství koncertů a veřejných akcí pořádaných naší školou. Přesto k nejdůležitějším akcím patří
soutěžní klání uměleckých škol. V tomto školním roce mohli změřit síly a umělecké dovednosti žáci pěveckého

a dechového oddělení. Naši žáci dosáhli
významných úspěchů. V oboru zpěv obsadily
žákyně
L.Staňková,
P.Stančíková,
Markéta
Matějková, Marie Matějková a Sabina Ludvíková
v okresním kole 1. místa s postupem do krajského
kola. Ve hře na zobcovou flétnu získali naši žáci
tato umístění- 1. místo s postupem do krajského
kola M.Sloupová, 1. místo K.Pajerová, 2. místo
P.Martinová a J.Robenková a 3. místo B.Malátová.
Ve velké konkurenci v krajském kole pak nejlepšího
umístění dosáhla Marie Matějková a Miroslava
Sloupová. Obě skončily na 3. místě. Dále jsme
z krajského kola přivezli několik čestných uznání.
K nejoblíbenějším akcím našich žáků bezesporu
patří série 9 výchovných koncertů pro žáky
základních a mateřských škol. Všichni chtějí ukázat
svým kamarádům a spolužákům, co všechno už na svůj nástroj umí. Na těchto koncertech nevystupují jen žáci
hudebního oboru, ale ukázky ze své práce prezentují také děti z tanečního a výtvarného oboru.
Pro žáky dechového oddělení bylo také zajímavé a přínosné vystoupení v židovské synagoze v Hartmanicích
spolu s žáky ZUŠ Sušice. Členky pěvecké oddělení také pravidelně slýcháme na soutěži „Karlovarský skřivánek“.
Vernisáže Muzea Královského hvozdu často zahajují žáci kytarové třídy p.uč.J.Boška spolu s dětmi z dechového
oddělení.
Poslední akcí každého školního roku jsou koncerty absolventů, kde se loučíme se svými žáky. Přestože školní rok
pomalu končí, vybírají učitelé se svými žáky soutěžní repertoár pro rok následující. Žák klavírního oddělení
P.Skála se připravuje na soutěž pořádanou Konzervatoří v Plzni pro talentované děti, žáci pěveckého oddělení
budou opět bojovat o umístění v Karlovarském skřivánkovi a žáci dechového oddělení v soutěži uměleckých škol
obor komorní a souborová hra.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem dětem a jejich učitelům za vynikající výsledky, kterých v letošním roce
dosáhli.
Luboš Vacek, ředitel školy

ZE ŽIVOTA PŘEDŠKOLÁKŮ
Blíží se konec školního roku, je tady čas ohlédnout se
a připomenout si, co jsme společně prožili. Každým
ročním obdobím nás provázely různé aktivity –
tradiční i zcela nové. Podzim pro nás znamená
společné pouštění draků na Drakiádě a soutěž ve sběru
kaštanů a žaludů. Zima – to jsou Vánoce. Návštěva
Mikuláše s čerty, besídka pro rodiče, nadílka pod
stromečkem doma i ve školce. V únoru pak velký
karneval, plný masek, soutěží a legrace.
Jaro – na to se moc těšíme, navštíví nás totiž
Velikonoční zajíček s překvapením. V dubnu chodíme
na exkurzi do hasičské zbrojnice, do městské knihovny
a základní umělecké školy. Letos jsme soutěžili při
sportovních hrách a družstvo našich dětí postoupilo do
dalšího kola v Plzni. Každý rok přejeme maminkám k svátku při společném setkání, hledáme poklad na hradě
Klenová. Svátek dětí oslavíme tradičně ve spolupráci s SDH Nýrsko soutěžením na naší školní zahradě. Závěr
roku patří též výletu do ZOO a Dino parku Plzeň a pasování budoucích prvňáčků na školáky.
V průběhu roku máme možnost shlédnout několik divadelních představení v MŠ i sále KD Nýrsko, vystoupení
kouzelníka, ukázku výcviku služebního psa Policie Plzeň a kynologického klubu z Domažlic a jiné zajímavosti.
Děti v MŠ mohou navštěvovat lekce anglického jazyka a absolvovat plavecký kurs. V průběhu školního roku se
několikrát prezentují při výtvarných soutěžích, spolu s p. učitelkami připravují program na přivítání nových
občánků a na jiná veřejná vystoupení. Více informací o naší MŠ a fotogalerii najdete na internetových stránkách:
www.sumavanet.cz/zsms/msprace.asp.
Děkujeme všem našim sponzorům a příznivcům za trvale dobrou spolupráci.
V době letních prázdnin projde MŠ rozsáhlou rekonstrukcí ( výměna oken, zateplení budovy, nová fasáda,
malování interiéru..). V září tak přivítáme děti v novém prostředí. Ať se vám u nás líbí!!!
MŠ ul. Práce

ŽEHNÁNÍ KONÍ V UHLIŠTI
V sobotu 13.6.2009 se uskuteční již po
šestnácté Jízda sv. Linharta v Uhlišti. Tato
slavnost se konala před 2.světovou válkou
vždy o velikonočním pondělí. Letos se zde
opět setkají jezdci a koně z české a německé
příhraniční oblasti, kteří jsou tímto srdečně
zváni. Samozřejmě je vítána i účast kočárů a
koňských spřežení!
Slavnost bude probíhat v kostele sv. Linharta
v Uhlišti. Kostel pocházející z konce 15.století
povstal po pádu komunismu z trosek a
4.června 1994 byl znovu vysvěcen prvním
plzeňským biskupem mons. Františkem
Radkovským. Začínáme v 10.00 hodin mší
svatou. Asi v 11.00 hodin projde průvod českých a německých koní s jezdci kolem kostela, při kterém bude
koním požehnáno, aby přinášeli svým majitelům radost. Následuje volná zábava s možností občerstvení. K tanci
i poslechu všem zahraje kapela Ladislava Tomana.
Pokud chcete prožít hezký den, jste i Vy srdečně zváni do tohoto malebného koutu Šumavy.
A.Jůdová

DÍVKA

ROKU

PODRUHÉ

26. 4. 2009 se v Park hotelu v Plzni na Borech
uskutečnilo oblastní kolo soutěže „ Dívka roku
„, jehož se poprvé zúčastnily i zástupkyně
našeho města. Co si myslí o celé soutěži?
Jaký nejhezčí okamžik si prožila v souvislosti se
soutěží?
„ Když jsem vyhrála základní kolo soutěže
v Nýrsku „ / Simona Krákorová /
Budeš se i v budoucnu pokoušet uspět
v podobné soutěži?
„ Ano, ale Dívka roku to už nebude „
/ Dominika Šimčáková /
Která osobnost Tě nejvíce zaujala v oblastním kole „ Dívky roku „?
„ Nejvíce mě zaujal Marek Černoch, protože u tohoto porotce jsem získala největší počet bodů. Dále mě zaujala
modelka Tereza Zimová. „ / Michaela Hošková /
Můžeš soutěž doporučit ostatním zájemkyním?
„ Ano, určitě. Zvlášť těm děvčatům, která usilují o kariéru modelky. „ / Simona Krákorová /
Znáš recept na zvládnutí trémy?
„ Každá dívka má svůj recept na zvládnutí trémy, podle kterého se řídí. Mně nejvíce pomohlo seznámení
s moderátorem Janem Čenským. „ / Dominika Šimčáková /
Co bylo pro Tebe nejtěžší?
„ Nejtěžší pro mě byly tréninky, které
vyžadovaly psychickou i fyzickou vyrovnanost
a zvládnutí trémy během celé soutěže. „
/ Michaela Hošková /
Tak to byly soutěžící dívky. Děkujeme všem za
vzornou reprezentaci. Už teď zveme odvážná
děvčata na přípravný kurz dalšího ročníku
soutěže.
A co si o soutěži myslí Natálka Jonášová,
Dívkou Nýrska pro rok 2009 :
Mohla bys, Natálko, doporučit soutěž svým
kamarádkám?
„Určitě ano, protože je to zážitek na celý život.„

ZŠ Nýrsko, Školní ulice srdečně zve na

OKRESNÍ PŘEBOR ŠKOL V SOFTBALLU 2009,
který se koná ve dnech 18. a 19. 6. 2009, vždy od 9.00 hodin
ve sportovním areálu ZŠ.

SOUTĚŽ VE ČTENÍ
6. května 2009 proběhl ve společenském sále Městské knihovny Nýrsko
3. ročník Soutěže ve čtení. Tento rok byla soutěž pro děti zajímavější
a lákavější, neboť její vítězové postoupili do dalšího kola do Městské
knihovny v Klatovech. Své čtenářské dovednosti předvedly děti z 2., 3. a 4.
ročníků obou nýrských základních škol a základní školy v Chudeníně.
„Druháci“ nám přečetli o Báře a Flíčkovi, od „třeťáků“ jsme se dozvěděli,
jak si Žofka poradila v roli ředitelky zoo a „čtvrťáci“ nás postrašili
Vodnickými pověstmi. Výkony soutěžících posoudila pětičlenná porota,
která vůbec neměla lehké rozhodování.
Kategorie 2. ročník
1. místo
Sabina Seňková
2. místo
Jaroslav Maxa
3. místo
Martin Šmíd

ZŠ Nýrsko, Školní
ZŠ Nýrsko, Komenského
ZŠ Nýrsko, Školní

Kategorie 3. ročník
1. místo
Tadeáš Toman
2. místo
Petr Ďuriš
3. místo
Miroslava Sloupová

ZŠ Nýrsko, Školní
ZŠ Nýrsko, Školní
ZŠ Nýrsko, Komenského

Kategorie 4. ročník
1. místo
Kateřina Hájková
2. místo
Jana Burešová
3. místo
Milan Koryťák

ZŠ Nýrsko, Školní
ZŠ Nýrsko, Školní
ZŠ Nýrsko, Komenského

A jak to celé dopadlo?
20. května se vítězové nýrského kola soutěže ve čtení utkali s vítězi
z klatovských základních škol v Městské knihovně v Klatovech. Atmosféra
byla báječná, čtenáři odhodili trému hned na počátku, a to se jim také
vyplatilo. Posuďte sami.
Kategorie 2. ročník
1. místo
Jaroslav Maxa
2. místo
Anežka Matějíčková
3. místo
Sabina Seňková

ZŠ Nýrsko, Komenského
ZŠ Tolstého, Klatovy
ZŠ Nýrsko, Školní

Kategorie 3. ročník
1. místo
Veronika Lorencová
2. místo
Petr Ďuriš
3. místo
Tadeáš Toman

ZŠ Masarykova, Klatovy
ZŠ Školní, Nýrsko
ZŠ Školní, Nýrsko

Kategorie 4. ročník
1. místo
Ondřej Chobot
2. místo
Kateřina Hájková
3. místo
Anna Víchová

ZŠ Tolstého, Klatovy
ZŠ Školní, Nýrsko
ZŠ Čapkova, Klatovy

Pozvánka na víkendové cyklovýlety v blízkém i vzdáleném okolí Nýrska
Dovoluji si vás pozvat na cyklovýlety v blízkém i vzdáleném 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, přírodní zajímavosti.
Neděle 7.6. od 09,00 hod. od Infocentra
Nýrsko – Zadní Chalupy – Velký a Malý Ostrý z německé strany – Zadní Chalupy – Svatá Kateřina – Fleky –
Chudenín – Nýrsko.Trasa okolo 50 km, velké převýšení – vhodné pro pravidelné cyklisty. Nádherné výhledy do
celého okolí, na SH ukázka historických hraničních kamenů.
Neděle 14.6. od 13,00 hod. od Infocentra
Nýrsko – Chudenín – Červené Dřevo (základy kostela) – Sruby – Všeruby – kostel Svatá Anna – Nová Ves –
Chodská Lhota – Pocínovice – Nýrsko. Trasa okolo 40km, pohodová s mírným převýšením vhodná pro všechny
cyklisty. Většina trasy po asfaltových a zpevněných komunikacích.
Neděle 21.6. 07,54 z náměstí
Zkusíme cyklobus odjezd 07,54 z náměstí. Pojedeme do Prášil a vyjedeme na Poledník – Prášily – Gsenget –
jezero Laka – Gerlova Huť – Špičák. Zde je možno jet domů cyklobusem nebo vlakem, nebo pokračovat přes
Hamry – Nýrsko.. Trasa mezi 40 – 70km (podle ukončení na Špičáku nebo v Nýrsku), asfaltové a zpevněné
komunikace, značně členitá, ale nechá se jet. Vhodné pro většinu cyklistů.
Středy - 3.6., 10.6. a 17.6. vždy od 16,00 hod. krátká vyjížďka okolím Nýrska 20 – 40km. Trasu
a převýšení dohodneme u IC, kde se sejdeme, nejedná se o sportovní akci!!!!!
Na všechny výlety doporučuji trekové nebo horské kolo v dobrém technickém stavu, přilbu na kolo, dobrou
náladu. V průběhu výletu zastavíme někde na občerstvení, jinak je dobré mít s 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.
Víkendový i středeční výlet je bez poplatku.
Bližší informace:
Tel. +420605412193

František Bechyně
Mail: bechyne@posumave.cz

www.posumave.cz

Informace pro klienty
¾

Výměna
průkazu
klienta
(EHIC).
V současné době probíhá výměna
průkazů s platností do 31. 12. 2009. Přijďte si na naše pracoviště průkaz vyměnit pro celou Vaši
rodinu.

¾

Zvýhodněné pojištění pro klienty ZP M-A od Allianz pojišťovny, a.s. Cestovní pojištění do
zahraničí s neomezeným plněním (exklusivní cenová nabídka), pojištění odpovědnosti
z provozu motorového vozidla (sleva až 15%), penzijní připojištění se státním příspěvkem
(bonus 4%). Další vybrané produkty možno uzavřít na obchodních místech Allianz se slevou
10%.

¾

CALL CENTRUM – modrá linka 844 125 124 . Informace pro klienty o zdravotním pojištění, o
preventivních programech ZP M-A, o smluvních a nesmluvních zdravotnických zařízení aj.

¾

Webová samoobsluha. On-line přístup k informacím, které jsou (nejen v souvislosti s reformou
zdravotnictví) zvláště zajímavé pro klienty
ZP M-A.
www.zpma.cz

info@zpma.cz

Zdravotní pojišťovna METAL-ALIANCE, Vídeňská 181, 339 01 Klatovy
Tel.: 376 324 094
(Změna programu FP ZP M-A vyhrazena)

KL U B

A L F A

Vážení spoluobčané,
po více než dvou měsících činnosti bychom Vás chtěli informovat o aktivitách klubu ALFA.
Klub je otevřen 3 x v týdnu - středa, pátek a neděle vždy od 16 – 19 hod. Doposud nás navštívilo
42 mladých lidí ve věku od 12 – 23 let. Věkový průměr se pohybuje na horní hranici tohoto rozmezí. V klubu se po
celou otvírací dobu pohybuje okolo 10 – 15 návštěvníků. Náplní jsou společenské hry, stolní fotbálek, šipky,
internet, PC, rozhovory a další aktivity. Jako novinku připravujeme hru zvanou „Bum – Bum“.
Dále pokračují středeční sportovní aktivity – fotbal a florbal. Tady se návštěvnost pohybuje okolo
16 sportu- chtivých odvážlivců. Odvahu projevují zvláště ti mladší, kteří se neohroženě pouští do boje o míč s často
mnohonásobně většími soupeři.
Ve spolupráci s Občanským sdružením SLÁNKA jsme připravili sérii přednášek, které proběhly
21. - 22.5.2009 na II. stupni Základní školy v Komenského ulici v Nýrsku. Témata: AIDS, Sex, Pornografie,
Partnerské vztahy, Kamarádství, Šikana, Drogy a nuda …
Ještě stále probíhá vylepšování klubových prostor. Děkujeme za slevu na internetové připojení firmě JaJ
z Janovic nad Úhlavou, zastoupenou panem Kopáčkem, Pepovi Kružíkovi za poskytnutí televize a dalším, kteří se
podíleli na vybavení Klubu. Také děkujeme všem návštěvníkům, že se chovají naprosto skvěle, ačkoliv je každý
z nich úplně jiný.
Pěkný začátek léta přeje za Klub Alfa
Petr Vaňkát
Kontakty: klub-alfa@seznam.cz mob.: 608706887
Nějaké foto naleznete na: http://klubalfa.rajce.idnes.cz/
Připravujeme stránky na: http://klub.nyrsko.info

Městská knihovna Nýrsko
telefon: +420 376 571468
www.knihovnanyrsko.cz
www.sumavanet.cz/icnyrsko
e-mail: knihovna@mestonyrsko.cz
e-mail: rjirikova@mestonyrsko.cz

Městská knihovna Nýrsko


Ve společenském sále MěK :

4. 6. 2009 od 9.30: Účinky masáží kojenců a dětí do 4 - 5 let – beseda s paní Aichingerovou a Denkovou
5. 5. – 6. 6. 2009: Výstava Soni Křečanové SLUNEČNÝ VRCH , otevřeno: po – pá 9 – 12 13 – 16, st – zavřeno
6. 6. 2009: Slavnostní derniéra výstavy Soni Křečanové. (čas bude upřesněn)
23. 6. 2009 od 18.00: Tvořivá dílna – korálkové motanice. Vyrábíme šperk pod vedením Jarmily Javorské

V prostorách Lesního divadla v Nýrsku
Ochotnické divadelní léto v Nýrsku
20. 6. 2009 – Divadelní představení Písek - “Rozmarný duch“ Anglická konverzační komedie o tom, jak je
nebezpečné zahrávat si s okultismem. (čas představení bude upřesněn) – www.lesnidivadlonyrsko.cz

V areálu pod sjezdovkou
6. 6. 2009 od 10.00: Město Nýrsko, DDM, Kynologický klub a KČT Nýrsko srdečně zvou děti a rodiče na
společnou akci - „HRAJEME SI CELÝ DEN, tentokrát v pohádkovém lese“


Ostatní akce
6. 6. 2009 od 13.00: I. ROČNÍK PRENET SPRINT – amatérský závod kol do vrchu pro širokou veřejnost.
Přihlášky a informace na tel: 731 011 540, 722171717
6. 6. 2009 od 7 – 10.00: DEN TURISTIKY – Start a cíl v areálu pod sjezdovkou v Nýrsku. Více informací:
www.sumavanet.cz/icnyrsko
13. 6. 2009 od 10.00: Jízda svatého Linharta v Uhlišti (Žehnání koní) - Více informací k programu:
www.sumavanet.cz/icnyrsko
28.6.2009 od 10.00 hodin : 10. ročník Běhu na Hraničář – běh do vrchu, start u Lesního divadla, prezentace od
9.00 hodin, pořádá Klub českých turistů TJ Nýrsko
KD Nýrsko oznamuje:
Kulturní dům Nýrsko přijímá přihlášky do podzimního tanečního kurzu 2009. Bližší informace v Informačním
centru města Nýrska.
Nýrské noviny – nezávislý měsíčník
Řídí redakční rada. Redakce: Jitka Vlková., kontakt na telefonu 606 781 104, kontaktní email: vlkovi.nyrsko@seznam.cz.
Inzeráty příjímá Ladislav Janoušek – Městský úřad, Náměstí 122, Nýrsko, kontakt 376 377 811. Povoleno pod č.j.NŽO 238/96/253/1.
Redakční uzávěrka vždy do 20-tého každého měsíce. Nevyžádané rukopisy se nevracejí. Za původnost a obsahovou správnost
jednotlivých příspěvků ručí autor, za obsahovou stránku inzerátů zadavatel. Podepsané články i zkratkou nemusejí vyjadřovat
shodné názory s názory redakce.

Navštivte nově
otevřenou vinárnu
Elixír v bývalém
Tropicu za hotelem
Radnice. Nacházíme se
pod kavárnou ve
sklepních prostorách.
Nabízíme diskrétní
posezení. Podáváme
sudová i lahvová vínka
z moravského Mikulova
za rozumné ceny.
Otevřeno denně od
17.00 – 24.00 hod.
pátek a sobota do 02.00
hod.
Úterý (zavírací den)

Vážení občané Nýrska,
jmenuji se Petr Osvald, narodil jsem se v Chrástu u Plzně a dnes žiji v Plzni. Již 10 let se zabývám Evropskou unií, a to jak na
úrovni Svazu měst a obcí ČR, tak Plzeňského kraje a města Plzně. Kromě toho od roku 2005 hájím zájmy českých měst a obcí
ve Výboru regionů v Bruselu.
Vždy jsem se snažil o to, aby byla zvláštní pozornost věnována menším městům, jako je Nýrsko, protože mají zcela zásadní
význam pro celý okolní region. Vzhledem k tomu, že přes Nýrsko jezdím na Špičák a mám mezi Vámi i několik přátel, vím, že
se momentálně potýkáte s kamiony a náklaďáky, které dopravují materiál, dříví a výrobky do firem. Nýrsko nutně potřebuje
obchvat, na který ale samo nemá dostatek finančních prostředků.
Počátkem měsíce jsem společně s Jihočeským hejtmanem představil Evropské komisařce iniciativu na řešení území v blízkosti
bývalé železné opony, kam patří i Nýrsko. Touto iniciativou žádáme, aby právě sem byla směrována
zvýšená podpora EU. Představení této iniciativy proběhlo na externím zasedání Výboru regionů (orgán
EU) v Táboře a získali jsme zde podporu zástupců obcí, měst a regionů ostatních evropských zemí.
To, zda se skutečně podaří pro Vás více peněz z EU získat, závisí i na tom, koho si zvolíme 5.a 6. června
do Evropského parlamentu a zda si naši iniciativu vezme za svou.
Pokud chcete mít v Evropském parlamentu svého zástupce z Plzeňského kraje, kroužkujte
9-ku na kandidátce ČSSD. Je to jen na Vás.
Váš
Ing. Petr Osvald

Klatovská 586 ,340 22 Nýrsko
e-mail: s.kotrch@seznam.cz

tel. 376571233 fax 376570 641
mob.602736347,602473811

Co hrozí při podcenění údržby klimatizace?
Klimatizace vašeho vozidla je složité zařízení vyžadující k zajištění správné funkce
pravidelnou údržbu. Výrobci klimatizací doporučují kontrolu a servis alespoň 1x ročně!
Pokud se systém pravidelně nečistí, dostávají se všechny "potvůrky" spolu se vzduchem
přímo do vašich plic. Údržba je nezbytná i proto, aby systém vůbec správně fungoval.
Autoklimatizace zabezpečuje ideální klimatické podmínky v kabině vozidla během jízdy
a oddaluje tak pocit ospalosti a únavy, který má za následek nejednu dopravní nehodu.
Doporučené servisní intervaly autoklimatizace
1. Pylový filtr
- každých 15 000 km, v prašném prostředí častěji
- nejméně 1 ročně
2. Výparník
- pravidelné čištění při každé výměně pylového filtru nebo při zápachu z výdechu klimatizace
- nejméně 1 ročně
3. Okruh klimatizace
- doplnění chladiva - nejméně 1 ročně
- kontrola těsnosti - nejméně 1 ročně
- výměna ventilků - 1x za 3 roky
4. Sušič - výměna každé 2 roky
5. Kondenzátor - čištění 1 ročně
Dezinfekce klimatizace:
- ničí bakterie - alergie
- eliminuje pachy
- uvolňuje průchodnost klimatizovaného vzduchu
- obnovuje čistý vzduch klimatizace

Nabízíme Vám:
- Plnění chladícího media R134a, vakuování systému a doplnění chybějícího oleje u osobních
a dodávkových vozidel
- Aplikace UV indikační látky miniaturní netěsnosti klimatizačních jednotek a zjištění úniku
chladící kapaliny
- Výměnu pylových filtrů

Těšíme se na Vaši návštěvu!
Pneuservis-Autoservis-Diagnostika-Dieselservis-Klimatizace
PO-PÁ 7.30-16.00 SO 8.00-12.00

Tyršova 115
339 01 Klatovy 4
tel.:+420 777 722 903
www.pro-real.cz
info@pro-real.cz

s námi kupce najdete
Pro naše klienty hledáme:

▪ RODINNÉ DOMY
▪ NEBYTOVÉ PROSTORY

▪ BYTY
▪ CHATY
Proč s námi?

▪ POZEMKY
▪ CHALUPY

Zajistíme Vám kompletní a profesionální servis s prodejem, pronájmem či koupí
nemovitosti, čímž Vám ušetříme mnoho času i financí.

KONTAKTUJTE NÁS

+ 420 777 722 903

