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Žijí mezi námi: Sylva Kalianková – „Historie je pouze můj koníček“
V poslední době jsem o ní slyšela z mnoha stran. I když se známe léta, vím, čím se živí, razance, s jakou se
pustila do zviditelnění našeho města, mne docela překvapila. První její veřejný počin, který jsem
zaznamenala, byla prezentace v Lesním divadle před každým
filmovým představením.
Jak Tě to napadlo?
Našla jsem doma obsáhlé album po prarodičích s fotografiemi a plakáty
z Lesního divadla. Pamatuji si, jak do smrti vzpomínali na období, kdy
divadlo sami hráli. Když pan Mašek Lesní divadlo otevíral, chtěl ukázat
nejen přítomnost, ale i historii tohoto objektu. Dal mi prostor a já
připravila prezentace, které jsou pouštěny přímo v budově v restauraci a
také před promítáním jednotlivých filmových představení během léta.
Umožnil tím místním občanům i návštěvníkům Nýrska zavzpomínat na
staré časy a mladé seznámit s historií Lesního divadla.
Dějepis Tě tedy bavil už ve škole?
Bavil, i když ne všechna období. Více mne k historii přivedli moji prarodiče, rodiče a četba.
Kde se vzal nápad s kalendářem?
Na začátku byl loňský nález skleněných negativů. Děda je musel najít v domě, kam se s babičkou nastěhoval po
válce. Pak jsem začala sbírat další fotografie starého Nýrska. Za rok je jich už přes tisíc. Byla by škoda neukázat
je lidem. Tohle se mi zdálo jako dobrá možnost. Samozřejmě jsem kalendář neudělala sama. Pomáhali mi
kamarádi a maminka. Jeden kamarád udělal grafický návrh, druhý doporučil tiskárnu, která by vyrobila
kalendáře za rozumnou cenu. Strávili jsme s přípravou hodně času. Další mi zase pomohli nabízet je do prodeje.
S podstatnou částí nákladu pomohlo Město Nýrsko. Nakonec vyrobené kusy nestačily, koncem září by měl být
hotový jejich dotisk. Z toho mám radost.
A chystaná výstava?
To je vlastně volné pokračování
kalendáře. Nápad mi vnukla paní
Soňa Křečanová. Požádala jsem
pana faráře, zda bych mohla
využít prostoru na bývalém
německém hřbitově, on souhlasil.
Výstava „Nýrsko a čas“ proběhne
od 30.10. do 3.11.2009 vždy od
10.00 hodin ráno až do soumraku.
Jedna část fotografií našeho města
se bude týkat předválečného
období. Ty ze sedmdesátých let
minulého století pak zapůjčil pan
Karel Rondevald, který je jejich
autorem.
Výstava
bude
komentována česky i německy.
Na výstavu nebyly čerpány žádné dotace a vznikne za pomocí mých přátel a známých. Tímto jim všem velmi
děkuji. A také lidem a sběratelům, kteří mi fotografie poskytují.
Tak to už se moc těším. Děkuji za nás všechny za Tvoji práci a jsem zvědavá na další nápady, kterými nás
překvapíš.
J.Vlková

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+středa 8:00 – 17:00 hod, úterý 8:00 – 15:00 hod, čtvrtek 12:00 – 15:00 hod, pátek 8:00 – 14:30 hod

Veřejná služba v Nýrsku
Na základě novely zákona č.111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi zahájilo Město Nýrsko v červnu 2009 tzv.
institut veřejné služby – veřejnou službou se rozumí pomoc obci v záležitostech, které jsou v zájmu obce,
zejména při zlepšování životního prostředí v obci, udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, pomoci
v oblasti kulturního rozvoje a sociální péče. Za výkon veřejné služby nenáleží odměna.
Písemná smlouva byla sepsána s Městem Nýrsko, veřejnou službu vykonávanou u Technických služeb v Nýrsku
a s obcí Chudenín, veřejnou službu vykonávanou pro obec Chudenín.
Všem klientům, kteří jsou v evidenci oddělení pomoci v hmotné nouzi minimálně od ledna 2009 – to je alespoň
6 měsíců (26 klientů), byla poskytnuta nabídka veřejné služby. V červnu byla sepsána smlouva s 21 klienty.
Každý se mohl rozhodnout, zda využije nový institut veřejné služby. S klienty bylo sepsáno poučení, ve kterém
byli seznámeni, co veřejná služba obnáší a jaké výhody či sankce budou následovat v případě splnění a
nesplnění.
Při odpracování příslušného počtu hodin ve veřejné službě výše příspěvku na živobytí zůstane zachována, ale
dokonce může být i zvýšena:
Příklad vztahu výše příspěvku na živobytí k počtu hodin odpracovaných v rámci institutu veřejné služby.
Osoba pobírající po dobu 6 měsíců příspěvek na živobytí ve výši 3126 Kč bez dalšího příjmu:
Pokud po 6 měsících neodpracuje formu veřejné služby alespoň 20 hodin/měsíc,příspěvek na živobytí se
stanoví tak, že částka živobytí osoby bude zohledněna v příspěvku na živobytí ve výši 2020 Kč (existenční
minimum).
Pokud po 6 měsících odpracuje formou veřejné služby alespoň 20 hodin/měsíc, příspěvek na živobytí se stanoví
tak, že částka živobytí osoby bude zohledněna v příspěvku na živobytí ve výši 3126 Kč (za 20hodin práce získá
1106 Kč).
Pokud po 6 měsících odpracuje formou veřejné služby alespoň 30 hodin/měsíc, příspěvek na živobytí se stanoví
tak, že částka živobytí osoby bude zohledněna v příspěvku na živobytí ve výši 3679 Kč (za 30 hodin práce získá
1659 Kč).
Klienti od června pracovali u Technických služeb v Nýrsku a pro obec Chudenín:
červen – 18 klientů - 16 klientů ( každý 30 hodin) + 1 klient ( 24 hodin) + 1 klient (9 hodin)
červenec – 14 klientů – 12 klientů ( každý 30 hodin) + 2 klienti ( 24 hodin)
srpen - 11 klientů - 9 klientů ( každý 30 hodin) + 1 klient ( 12 hodin) + 1 klient (6 hodin)
Jana Pohanková, vedoucí sociálního a zdravotního odboru

Jednotka sboru dobrovolných
hasičů v Hodousicích
V letošním roce členové JSDH Hodousice
se mimo jiné věnovali úpravám v areálu
na Řáholci. Vzniklo zde hřiště na volejbal
a nohejbal s novým povrchem, kde se již
svádějí
urputné
boje,
zejména
v nohejbale. V současné době prochází
opravami také srub, kdy stářím poškozené
dřevěné stěny byly vyzděny a opatřeny
vnějším obložením tak, aby i nadále byl
zachován vzhled původního srubu. Celá
akce je hrazena z rozpočtu JSDH
Hodousice schváleného zastupitelstvem
města. Toto zařízení využívá také městský
úřad v době konání voleb jako okrskovou
volební místnost pro Hodousice a Blata.

Úprava komunikací v Hadravské čtvrti
V současné době je dokončována oprava komunikace v ulici Dobrovského. Tato ulice se dokončuje jako
poslední, protože byla využívána částečně jako objízdná trasa při opravě Klatovské ulice. Komunikace bude
zprůjezdněna do 15. října, následně na to bude dokončena výsadba zeleně a montáž bezdrátového městského
rozhlasu.

Organizační změna na úřadě v Nýrsku
Zastupitelé města na svém veřejném zasedání dne 16.9.2009 rozhodli o zrušení samostatného stavebního úřadu a
o zrušení samostatného odboru životního prostředí a silničního hospodářství. S platností od 1.10.2009 vzniká
nový odbor – Stavební úřad a Odbor životního prostředí a silničního hospodářství MěÚ Nýrsko. Důvodem je
vzájemná zastupitelnost úředníků v době dlouhodobější nepřítomnosti. Nově vzniklý odbor je i nadále umístěn
v kanceláři č.2 a č.3. Dále zastupitelé snížili tabulkový počet zaměstnanců MěÚ o tři.

Prodej pozemků
Město Nýrsko nabízí k prodeji pozemky vhodné na výstavbu rodinných domků:
v k.ú.Bystřice nad Úhlavou:
¾ p.p.č.365/6 o výměře 1278 m2
¾ p.p.č.365/11 o výměře 937 m2
¾ p.p.č. 81 o výměře 735 m2

v k.ú.Hodousice:
p.p.č.63/29 o výměře 1114 m2

Bližší informace na tel. 376377818 nebo na MěÚ v Nýrsku, dveře č. 2, p. Soušek po předchozí tel. dohodě.

ZŠ Nýrsko, Školní ulice připravila projekt „Mezery překleneme mostem porozumění“
Častým problémem současné školy se stává zhoršování osobních vztahů mezi žáky, jejich špatná orientace
v sociálních vztazích a všeobecně slabá sociální výchova. V naší škole se v letošním školním roce na tento
problém zaměřila paní učitelka Mgr. Alena Lucáková, která pracuje současně jako metodik prevence sociálně
patologických jevů a této problematice se věnuje i v rámci výuky vyučovacího předmětu výchova k občanství.
Díky její aktivitě získala škola na projekt „Mezery překleneme mostem porozumění“ finanční dotaci Plzeňského
kraje ve výši 22 000,- Kč a můžeme našim žákům nabídnout odbornou pomoc formou interaktivního
vzdělávacího programu, který je koncipován pro žáky 1. i 2. stupně v 5 blocích: Poznáváme lidi kolem sebe;
Mezilidské vztahy; Spolupráce jako dovednost; Jak se rozhodovat a řešit problémy; Hodnoty a postoje. Jedná se
o vzdělávací semináře pro jednotlivé třídy vedené odbornými lektory. Realizaci tohoto projektu zabezpečí
občanské sdružení PONTON, jehož posláním je přispívat ke zdravému vývoji dětí, mládeže a rodin
z nejrůznějších sociálních a etnických skupin, předcházet jejich sociálnímu vyloučení a napomáhat k jeho
odstraňování. Toto sdružení a především jeho program MEZERY má již několikaleté zkušenosti z oblasti
primární prevence sociálně patologických jevů / www.ponton.cz
Nejbližší plánovanou akcí je interaktivní zážitkový pobyt pro žáky 6. ročníku, který proběhne 2. – 3.10.2009.
Jedním z nejsložitějších období života školáka je právě přechod z prvního na druhý stupeň ZŠ, kdy se mění styl
výuky, třídní učitel, přicházejí noví vyučující jednotlivých odborných vyučovacích předmětů a mění se celá řada
„zaběhnutých rituálů“ z 1. stupně. Je v zájmu žáků i pedagogů, aby si na novou situaci rychle přivykli, aby každý
žák byl nedílnou součástí dětského kolektivu a třídní učitel se pro ně stal partnerem, rádcem a pomocníkem. V
průběhu vyučování však nebývá dostatek času na nejrůznější hry a soutěže, které by vedly k upevnění vztahů v
kolektivu žáků a vztahů s novým třídním učitelem.
K dosažení těchto cílů slouží právě zážitkový kurz, při kterém naši šesťáci prožijí 2 dny v šumavském hotelu
Grádl u Železné Rudy, kde se za pomoci lektorů budou snažit o vytvoření kvalitního kolektivu, ve kterém každý
respektuje druhého, ale zároveň posiluje vlastní sebevědomí a samostatnost a společně získají schopnost
pracovat v týmu a plnit školní povinnosti. Věříme, že tato zkušenost bude důležitá nejen pro školní práci, ale i
pro jejich osobní život.
Mgr. Alena Linhartová
Kulturní dům Nýrsko oznamuje:
Z důvodu malého počtu zájemců (17 přihlášených) se v letošním roce nebudou konat podzimní taneční kurzy.
Přihlášky pro rok 2010 můžete podávat již od května 2010 v Informačním centru v Nýrsku.

Základní škola a Mateřská škola Nýrsko, Komenského ul. 250
Dne 1. září jsme v naší škole přivítali celkem 282 dětí. Počet dětí se stabilizoval. 0tevřeli jsme 2 první třídy,
které navštěvuje 35 prvňáčků.
V letošním roce jsme podle počtu dětí otevřeli pouze jednu třídu (7. – 9. ročník), kde se děti vzdělávají podle
přílohy Rámcového vzdělávacího programu základního vzdělávání. (dříve Zvláštní škola). Vzhledem k vývoji ve
školství a propagované integraci těchto dětí do běžných tříd, předpokládáme otevření této třídy ještě v příštím
roce, který bude posledním. Pokročili jsme rovněž v přípravě Školního vzdělávacího programu naší školy a nyní
se podle tohoto programu vzdělávají děti v 1. - 3. a 6. - 8. ročníku.
V tomto školním roce počítáme opět se zájmovou činností dětí zaměřenou na sport a pohybové aktivity. Na
1.stupni mají žáci možnost zúčastňovat se nepovinného předmětu sportovní hry a na 2. stupni zájmové tělesné
výchovy. Dále mohou děti na 1.stupni navštěvovat výuku němčiny, kterou vede p. Jana Karlíková a kroužek
dyslektické nápravy, který má na naší škole dlouhou tradici a vede ho Mgr. Jana Mašková. Na ostatní zájmovou
činnost mohou děti chodit do Domu dětí a mládeže, který ji zajišťuje na velmi dobré úrovni, a nebo v Základní
umělecké škole.
V letošním roce jsme stejně jako v celé republice zaznamenali zvýšený zájem o vzdělávání v mateřské škole.
Kapacita v MŠ v ulici Práce je plně využita. Částečně jsou ještě volná místa v MŠ Palackého.

Ivan Pavlík

Na listopadovou výstavu děl místního výtvarníka pana Koreně prosíme o laskavé zapůjčení jeho linorytů či obrazů.
Pokud jste ho znali, autorka výstavy přivítá také informace o jeho životě. Výstava je naplánována na listopad v MěK
Nýrsko. Na výstavu bude vstup volný.
Kontaktujte prosím autorku výstavy, malířku paní Soňu Křečanovou, pokud byste mohli přispět zapůjčením jeho děl,
vzpomínkou, nebo kontakty na lidi, kteří jeho obrazy mají. Prosím o přeposlání této zprávy dále.
Paní Soňa všem předem děkuje.
Kontakt: sona-k@centrum.cz, tel: 737921308.

Nohejbalový turnaj - Šumavský veterán
Sportovní klub policie Nýrsko - oddíl nohejbalu, uspořádal v sobotu 5.9.2009 třetí ročník nohejbalového turnaje
"Šumavský veterán - memoriál Pavla Kalisty". Letos se turnaje zúčastnilo 7 tříčlenných družstev. Podmínkou
turnaje je účast hráčů starších 40 let a minimálně jednoho padesátníka. Vítězem se po urputném boji stalo
družstvo "Čelzí" ( hráči - Košťál, Oktábec, Klauber), které porazilo ve finále družstvo "Pardálové" (hráči Podhradský, Daněk, Treml ) 2 : 1 . V boji o třetí místo porazilo družstvo "SAS" (hráči - Beran, Auzký,
Šilhánek) 2 : 0 družstvo "3Š" (hráči -Šebková, Šroub, Šlehofer).
Cenu za nejstaršího účastníka turnaje obdržel Jiří Kalný (65 let).
Na fotografii vlevo jsou vítězové turnaje - "Čelzí" ( hráči - Klauber, Oktábec, Košťál). Vpravo jsou pak všechna
mužstva a v popředí nejstarší účastník Jiří Kalný (65 let).
Ing.František Čermák

foto autor článku

Pozvánka na cyklovýlety okolím Nýrska
Pro některé z nás je říjen měsíc, kdy kolo ukládáme k zimnímu spánku. Ale pojďme zkusit zúročit ty kilometry,
které jsme přes léto najezdili a společně vyrazit do podzimní přírody na kole. Vždyť se správně říká že není
špatné počasí, je jen nevhodné oblečení. Proto si vás dovoluji i nyní pozvat na cyklovýlety. Nemusíte se bát,
opravdu jsou to výlety, na každé vyhlídce, křižovatce, kopci se čeká a kocháme se.
Sobota 3.10. v 10,00 hod. od Infocentra
Nýrsko – Česká Kubice – Čerchov – Výhledy –
Chodov – Česká Kubice – Nýrsko. Trasa okolo
80km, velké převýšení, vhodné pro pravidelné
cyklisty.
Sobota 17.10. v 10,00 hod. od Infocentra
Nýrsko – Měštiště – Plošina – Onen Svět –
Chřepice - Strážov – Nýrsko. Trasa okolo 50km,
větší převýšení, vhodné pro aktivní cykloturisty.
Neděle 25.10. v 13,00 hod. od Infocentra
Nýrsko – Hamry – Nýrsko. Trasa do 30km, malé
převýšení. Na tento výlet chci pozvat úplně
každého, který má rád okolí Nýrska, nádhernou
zdejší přírodu, zabarvené lesy a stráně….. a jezdí
rád na kole. Po ukončení akce posedíme a
zhodnotíme letošní rok v některém restauračním zařízení v Nýrsku.
Středy - 7.10., 14.10., a 21.10. vždy od 15,00 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.
Bližší informace: František Bechyně
Tel. +420605412193
Mail: bechyne@posumave.cz

www.posumave.cz

Městská knihovna Nýrsko
telefon: +420 376 571468
www.knihovnanyrsko.cz

e-mail: knihovna@mestonyrsko.cz

e-mail: rjirikova@mestonyrsko.cz
www.sumavanet.cz/icnyrsko

Městská knihovna Nýrsko
Ve společenském sále MěK Nýrsko
5. 10. – 30. 10. 2009 – „Progressive tiger“ , výstava obrazů Evy Aschenbrennerové
5. 10. – 9. 10. – Týden knihoven „Knihovna mého srdce“
8. 10. 2009 – Historie Finanční stráže a ostrahy hranic s důrazem na region v 1. pol. 20. stol. –
beseda s Janem Jirákem
23.10. 2009 – Tvořivá dílna s Jarmilou Javorskou – hedvábné šátky a šály


MěK připravuje: 6. 11. 2009 – Gangsteři z městečka – Komedie o malém
idylickém francouzském městečku Valance, kde se nekrade, neloupí ani
nevraždí a místní strážníci nemají co na práci. Ale..
Hrají: David Suchařípa, Roman Štolpa, Zuzana Dřízhalová a herci Docela
velkého divadla z Litvínova.

Ostatní akce
V prostorách Kulturního domu Nýrsko
17. 10. 2009 – Pouťová zábava



V prostorách starého německého hřbitova v Nýrsku
30. 10. – 3.11. 2009 – od 10,00 hodin do soumraku - Nýrsko a čas –
výstava fotografií našeho města z předválečného období a ze
sedmdesátých let.

Informační centrum města Nýrska
Po – Pá 10,00 – 12,00 13,00 – 15,00

telefon: 376 571 616

e-mail: ic@mestonyrsko.cz

poskytuje a nabízí: informace týkající se turistiky, cykloturistiky, ubytování, kulturních pořadů, autobusových i
vlakových spojů, programy kina ve Kdyni i Klatovech atd. Nabízíme prodej různých turistických map,
průvodců, pohlednic, letecké snímky Nýrska. V případě zájmu umístíme na webové stránky města sportovní,
kulturní akce pořádané místními zájmovými organizacemi a poskytneme jejich zveřejnění v Informačních
centrech (v Železné Rudě, Horažďovicích , Klatovech ....)
Kdo má zájem, může si u nás vystavit propagační materiál - zdarma. Uvítali bychom zejména nabídky z
oblasti ubytování a stravování.

Nabídka:
nově v prodeji
Klatovsko - turistický průvodce s volnými vstupenkami cena: 149,- Kč (volné vstupenky lze uplatnit do konce r.
2009 )
Šumava bez hranice - v českém (199,- Kč) i německém (349,- Kč) jazyce
knihy:
Šumava - Rozkvetlá (očima fotografa Jana Kavaleho ) ,
Nýrsko ve století proměn (vydalo : Občanské sdružení Vlastivědné muzeum v Nýrsku)
Nýrsko toulky minulostí města – Martin Kříž
V prodeji dřevěná turistická známka města Nýrska No. 886, štítek na hůl s motivem hradu Pajrek,
suvenýr z Nýrska v podobě keramické píšťalky a další.

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

▪ POZEMKY
▪ CHALUPY

Proč s námi?
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

Technické služby města Nýrska nabízí:
9
práce s vysokozdvižnou plošinou,
9
úklid komunikací (zametací vůz Boschung, kropící vůz Bremach),
9
sekání trávy a odvoz,
9
údržba zeleně,
9
zednické a obkladačské práce
9
štěpkování větví do průměru 15 cm,
9
prodej štěpků (m3/80,- Kč),
9
vyvážení septiků a jímek,
9
doprava (Avia, Bremach).
9
protahování, úklid sněhu a posyp komunikací
Akce pro občany:
Štěpkování větví pro občany Nýrska a spádových obcí do 5m3 zdarma, nad 5m3 za každý m3 cena 30,- Kč.
Štěpkování bude probíhat každý pátek od 8 do 15 hodin v areálu Technických služeb Nýrsko ve Strážovské ulici,
a to v termínu od 1.10. do 30.11.2009.
Telefonicky na čísle 376 571 115, 725881694 lze předem dohodnout:
9 štěpkování v pátek po 15 hodině,
9 možnost zpracování většího množství na místě stanovené zákazníkem.
Stanislav Šafránek, ředitel TSM Nýrska

PRODÁM BYT V OV 2+1 O VÝMĚŘĚ 61m2 VE 2.NP.
VOLNÝ IHNED.
TEL.724 094 242
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