DUBEN 2 0 0 9
nezávislý měsíčník
č. 4, ročník XXXVI
cena 6 Kč

80 LET - TO UŽ JE VĚK
V Základní škole Nýrsko, Školní ulici v sobotu
28.března 2009 slavili 80. výročí od zahájení výuky
Dnem otevřených dveří. Po celé dopoledne proudily
davy bývalých žáků a pedagogů do budovy, ve které
strávily část svého života, aby načerpaly vědomosti, se
kterými se vydávaly do dalšího života. Bylo zajímavé
pozorovat ty starší z nás, kteří s dojetím zamačkávají
slzy dojetí, i ty mladší, kteří zase bedlivě sledovali, jak
moc se škola změnila od doby jejich odchodu z ní.
Všichni, někdy dokonce rodiny tvořené několika
generacemi, si prohlíželi učebny, navštívili ukázkové
hodiny výuky, kde nynější žáci předváděli své
znalosti, dovednosti a dokonce i fyzickou zdatnost při
sportovních soutěžích. Po celé budově jsme se mohli
seznámit s výtvory žáků a v jedné ze tříd jsme
porovnávali učebnice z dob našich rodičů či prarodičů
s těmi, ze kterých jsme se učili my, a těmi z dnešní
doby. Také fotografie činnosti některých tříd nás
zavedly zpět do minulosti.
Ale aby nebyl tento článek jen plný nostalgie, musím
poukázat i na radostná setkání žáků a učitelů, příjemné
povídání spolužáků, z nichž někteří se již dlouhou
dobu neviděli, vzpomínání na lumpárny patřící
k dětství, které probíhalo nejen v příjemné kavárně
vytvořené z jedné ze tříd, ale vlastně po celé budově
školy. Prostě krásné dopoledne plné vzpomínek,
radosti ze shledání i obdivu, jak velmi je ta naše
osmdesátnice mladá a plná elánu.
Díky všem, kteří pro nás tento den připravili – vedení
školy, pedagogům, personálu a žákům. Děkujeme.
Jitka 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 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.

Zemřela paní Zdeňka Kolářová.
Zemřela po krátké a zákeřné nemoci dne 24.3.2009. Od roku 1993 pracovala jako úřednice
Finančního odboru MěÚ Nýrsko. Nad nemocí jí nepomohl zvítězit ani její nezdolný optimismus a
veselá povaha. Za její práci jí patří poděkování a hluboká poklona.

Co si můžeme zařídit na matrice v Nýrsku?
Matrika je vlastně státní evidencí narození, uzavření manželství a úmrtí osob v České republice. Co se týká nýrské
matriky a zápisů narození, většina dětí se rodí převážně v porodnicích, takže naše matrika zaznamenala zatím
poslední zápis dítěte narozeného doma v roce 2005. Zabýváme se tedy hlavně zápisy úmrtí a uzavírání manželství.
Protože zákon dnes již umožňuje uzavření občanského sňatku nejen v obřadní síni městského úřadu, říkají si
snoubenci své " ano" i na louce, v rozkvetlé zahradě, u kapličky nebo na podobném romantickém místě, které si
sami vyberou. Na naší matrice byla v roce 2008 uzavřena jinde než v obřadní síni asi třetina manželství. Co nás
také těší je, že jsme mohli v loňském roce na slavnostním vítání občánků poblahopřát rodičům 48 dětí a předat jim
dárek od města Nýrska - zlatý přívěsek a album na první fotografie jejich miminka. Vítání občánků je vlastně i
první malou společnou slavnostní událostí rodičů a jejich dětí. Díky zájmu zastupitelstev a starostů Dešenic a
Hamrů zajišťuje naše matrika také vítání jejich občánků a předání dárků od městyse Dešenice a od obce Hamry i
pro jejich rodiče a děti.
Stále také platí, že na naší matrice je možné si podat žádost o nový občanský průkaz, o osvědčení o státním
občanství pro děti k prvnímu občanskému průkazu nebo prvnímu cestovnímu pasu, o vystavení matričního dokladu,
požádat o změnu jména nebo příjmení, učinit zápis o určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů a další.
Podrobnější informace: tel. - 376 377 816 nebo e-mail jrubasova@mestonyrsko.cz
Jana Rubášová, matrikářka

Město Nýrsko a Teploslužby, s.r.o. připravují modernizaci kotelny
Devatenáct let zásobují Teploslužby, s.r.o. Nýrsko teplem a teplou užitkovou vodou nýrské odběratele napojené na
městskou výtopnu. Novým odběratelem je od loňského listopadu místní pila. Provozujeme jednu centrální a čtyřicet
domovních předávacích stanic na třech kilometrech podzemních topných kanálů ve dvoutrubkovém provedení.
Nedávno jste domů obdrželi vyúčtování loňské topné sezony. Vlastní vyúčtování tepla a TUV neprovádíme, to
zajišťuje firma SMS, s.r.o Teplice ve spolupráci s Technickými službami města Nýrska. Kdo si nezvýšil měsíční
zálohy na rok 2008, může se stát, že při vyúčtování za rok 2008 doplácí. Navýšení ceny pro rok 2008 o 56,- Kč za
gigajoul v první řadě zavinil stát, který zavedl od roku 2008 tzv. ekologickou daň mj. na elektřinu, plyn, uhlí a
zvýšil daň z přidané hodnoty z 5 na 9%. I přesto je po Plzeňské teplárenské a.s. cena tepla v Nýrsku druhá
nejlevnější v Plzeňském kraji. I pro rok 2009 zůstává cena tepla a TUV ve výši roku 2008, tedy 347,13 Kč/GJ (bez
DPH).
V letním období bude na výtopně nahrazen jeden velký kotel dvěma menšími, které umí spalovat i biomasu. O
případné krátké odstávce dodávky teplé užitkové vody budete včas informováni. Tato investice by měla pomáhat
stabilizovat cenu tepla a TUV i pro příští období.
Pravidla dodávky tepla a teplé užitkové vody upravuje vyhláška č.162/2001 Sb., která stanovuje v topné sezoně
každodenní minimální dodávky tepelné energie v době od 06.00 – 22.00 hodin. Topná sezona začíná 1.září a končí
31.května následujícího roku. Případné změny v množství a čase dodávky musí potvrdit alespoň 2/3 většina
uživatelů bytů příslušného odběrného místa.
K tepelné pohodě každého odběratele slouží správná regulace a údržba termostatického ventilu radiátoru. Má
několikanásobně větší tlakovou ztrátu, než měly původní mechanické. Nevhodný typ nebo chybně nastavený se
projevuje pískáním nebo slyšitelným protékáním topné vody. Náprava je obtížná.

Pokud je radiátor teplý jen v horní polovině nebo netopí vůbec, je v místnosti teplota vzduchu v souladu s Vaším
nastavením termostatické hlavice, obvykle v rozsahu 0 – 5. Pokud už nelze dosáhnout v místnosti vyšší teploty
vzduchu, je buď vadná termostatická hlavice pracující na obdobném principu jako automobilový termostat, anebo
častěji je nepohyblivý dřík ventilu. Ne vždy je možné tvrzení, že na kotelně zase špatně topí.
Zmíněné závady Vám odstraní každá topenářská firma, je možné oslovit i naši společnost na tel. 376571446.
Orientační cena na servis ventilů je 200,- Kč za byt.
Vladimír Hostek, jednatel

Technické služby města Nýrska nabízí:
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práce s vysokozdvižnou plošinou,
úklid komunikací (zametací vůz Boschung,
kropící vůz Bremach),
sekání trávy a odvoz,
údržba zeleně,
zednické práce,
štěpkování větví do průměru 15 cm,
prodej štěpků (m3/80,- Kč),
vyvážení septiků a jímek,
doprava (Avia, Bremach).

Akce pro občany:
Štěpkování větví pro obyvatele Nýrska a spádových
obcí do 5m3 zdarma, nad 5m3 za každý m3 cena 30,Kč. Štěpkování bude probíhat každý pátek od 11 do 17
hodin a areálu Technických služeb Nýrsko ve
Strážovské ulici, a to v termínu od 3.4. do 24.4. 2009. Větší množství lze zpracovat na místě po telefonické domluvě
(tel.:376 571 115, 376 571 341).
Stanislav Šafránek, ředitel TSM Nýrska

Ze svodky městské policie
Technická kontrola a zákonné pojištění? Zbytečné!
Tak asi uvažoval třicetiletý muž z Klatov při řízení vozidla favorit. Při kontrole v ulici Tyršova přiznal, že vozidlo
má propadlou technickou kontrolu a nemá uzavřené zákonné pojištění. Vozidlo prý před časem koupil od známého
a uvedené doklady si dosud nevyřídil. Věc byla pro podezření ze spáchání několika přestupků postoupena do
správního řízení Odboru dopravy v Klatovech.
Cizí auto místo ložnice
Po nedovoleném vniknutí do zaparkovaného osobního vozidla byl strážníky zadržen místní pětadvacetiletý
strážníkům i policistům dobře známý výtečník. Na vysvětlenou uváděl, že se chtěl ve vozidle pouze vyspat. Pro
podezření ze spáchání trestného činu neoprávněného užívání cizí věci byl předán policii ČR.
Popíjeli alkoholické nápoje, ač jim není osmnáct
Při kontrole zaměřené na konzumaci alkoholických nápojů odhalila městská policie 20. března v čínské restauraci
popíjejícího sedmnáctiletého místního mladíka. Třiadvacetiletý číšník musel zaplatit blokovou pokutu tisíc korun.
O několik minut později byla při konzumaci namíchaného nápoje s vínem přistižena na autobusovém nádraží místní
sedmnáctiletá dívka. Alkoholtestr naměřil dívce 0,569 promile alkoholu v dechu.
Následující večer byla strážníky řešena skupina šesti osob konzumující tvrdý alkohol v parku u jezu, v místě kde je
konzumace alkoholu zakázána městskou vyhláškou. U čtyř mladistvých bylo naměřeno od 0,134 do 0,761 promile.
Nejvyšší obsah alkoholu v dechu měla jediná dívka v této partě, které je teprve patnáct let! Všechny tyto případy
budou postoupeny orgánu péče o dítě v Klatovech.
Na závěr několik čísel roku 2008
V loňském roce bylo strážníky MěP Nýrsko řešeno 521 přestupků na úseku bezpečnosti silničního provozu, 101
porušení městských vyhlášek a 54 přestupků proti veřejnému pořádku. Strážníci zadrželi šest řidičů pod vlivem
alkoholických nápojů. Rekordem se stalo naměřených 3,38 promile alkoholu v dechu.
Milan Kolář, velitel MěP

Základní škola a Mateřská škola Nýrsko, Komenského ul. 250
Změna konce školního roku
Z důvodu rekonstrukce budovy školy (výměna oken, zateplení fasády, …) bude letošní školní rok ukončen již
v pátek 26.června 2009. Toto opatření se týká pouze základní školy. Mateřské školy budou v provozu.

Zápis do Základní umělecké školy Nýrsko
Vážení rodiče,
v týdnu od 11. do 15. května 2009 proběhne
zápis dětí do Základní umělecké školy Nýrsko pro
školní rok 2009/2010.
Ve školním roce 2009/2010 bude na naší škole
organizována výuka v těchto oborech.
Hudební-výuka nástrojů: zobcová flétna, příčná
flétna, klarinet, klavír, akordeon, keyboard
(elektrofonické klávesové nástroje), žesťové nástroje,
kytara, housle , zpěv a sborový zpěv.
Taneční –výuka v přípravném a základním
studiu (základy společenského, klasického a
moderního tance).
Výtvarný-výuka v přípravném a základním
studiu ( výroba keramiky, kresba, grafika, malba a
dekorativní činnost).
Do všech oborů jsou přijímány děti od 6-ti let.

Základní škola a Mateřská škola
Nýrsko
Komenského ul. 250, příspěvková organizace

Zápis do mateřských škol
MŠ ul. Práce 686

a

MŠ ul. Palackého 464

14.4. 2009 od 9.00 – 15.30 hodin

-

přineste rodný list dítěte

SRDEČNĚ ZVEME

Zápis se koná v budově ZUŠ Nýrsko ulice Čsl.legií 373
v době od 13:30 do 17:30. Bližší informace o výuce na
naší škole Vám budou poskytnuty na telefonních číslech
376 571 159, 604 446 480 nebo přímo v budově školy.
Luboš Vacek, ředitel školy

Přinášíme další historické fotografie, které se týkají
našeho města. Na první z nich můžete vidět prostor
u dolního mostu. Snímek pochází z doby kolem
r. 1920. Dům vpravo byl brzy nato zbourán. Tento
snímek a ještě více než tři desítky dalších se
dochovaly v rodině Chroustových na skleněných
deskách, odkud si je muzeum s laskavým svolením
vypůjčilo k uveřejnění na výstavách či v Nýrských
novinách.
Z domu, kde býval naposledy
hostinec „U Kalistů“, č. p.
234, dříve hostinec Wieder,
nám paní Hladíková laskavě
věnovala do muzea vývěsní
tabuli a lucernu (na druhé
fotografii), která visívala před hostincem. Nedávno jsme podrobněji prohlíželi historické
fotografie města, v počítači je to docela jednoduchá záležitost a podívejme. Na stěnách
domů, jako veřejné osvětlení, tehdy ještě pouze na svíčku, jsou namontovány právě takové
lucerny. Nedostali jsme tedy jen tak ledajakou lucernu, ale originální součást veřejného
osvětlení města, starou nejméně devadesát let. Tak dlouho také vydržela ležet kdesi na
půdě. Jak řekl jednou Marek Eben, věci musí překonat to nebezpečné období, kdy jsou
považovány za harampádí, než začnou být ceněné. Ještě že se to tak stalo s touto lucernou.
Karel Velkoborský

SKP Okula Nýrsko – oddíl kopané

ZVEME VŠECHNY MALÉ ZÁJEMCE O FOTBAL
Přijď mezi nás! Trénujeme ve středu a v pátek od 16.00 na fotbalovém stadionu.
(ročník narození 2000 - 2003).
I. Pavlík

Oznámení pro majitele psů
očkování proti vzteklině
MVDr. Josef Vacík oznamuje, že pravidelné očkování psů proti vzteklině a ostatním nákazám bude provádět
v níže uvedených termínech ve své veterinární ordinaci a v obcích na obvyklých místech.
Současně lze zájemcům provést nebo objednat zavedení identifikačního čipu a vystavení mezinárodního pasu
pro psa.
Úterý 21.dubna
Bystřice: 16:00 – 16:30
NÝRSKO – město
Pátek 17.dubna
Starý Láz: 16:30 – 16:45
Stará Lhota 16:10 – 16:30
pátek 24.4. 14:00 – 16:00
Hodousice: 17:00 – 17:30
Zelená Lhota 16:40 – 17:10
sobota 25.4. 8:00 – 9:00

Sraz nýrských dvojčátek
Myslíte, že mít v rodině dvojčata je štěstí? Já říkám, že ano.
Když se mamince začne kulatit bříško dvakrát tolik co ostatním maminkám, v ten okamžik začíná tušit, že se její
život rapidně změní. Od toho okamžiku vše dvakrát. Kojit dvakrát, přebalovat dvakrát, uspávat dvakrát, hrát si
dvakrát, prát a žehlit dvakrát, dort k narozeninám dvakrát……., ale také pusa na dobrou noc dvakrát, kytička
k narozeninám dvakrát a láska dvakrát.
Ať už v rodině dvojčátka máte nebo jste Vy sami dvojčátka, jste výjimeční. Jdete po ulici, každý se na Vás
usmívá. Dvojčátkové maminky se spolu zastavují a povídají si, aniž by se znaly, mnohem častěji než maminky
s kočárkem pro jedno miminko.
Když se také nám narodili kluci dvojčátka, začali jsme i my více pozorovat a kamarádit se s dvojčátkovými
rodinami. Jednou jsme se s našimi přáteli domluvili, že by bylo fajn, poznat všechna nýrská dvojčátka, a tak jsme
náš nápad uskutečnili.
Bylo 1. března 2009 a v hasičské zbrojnici se sešlo několik dvojčátkových rodin. Věkový rozptyl byl skutečně
veliký – dvaadvacet měsíců až šedesát jedna let. Naše pozvání přijala také dvojčátka z Dešenic, Zelené Lhoty a
dokonce dvojčátka, co se odstěhovala do Klatov. Nedělní odpoledne bylo plné her a soutěží, kterých se všichni
přítomní zhostili na jedničku a bojovali s plným nasazením. Na konci dne proběhlo vyhodnocení, všichni
přítomní byli oceněni čokoládovými modrými medailemi s večerníčkem a jako sladká tečka na závěr byl pořádný
kus dortu, který jsme na zakázku nechali vyrobit u jedné výborné místní cukrářky.
Protože se přítomným dvojčátkům a všem
jejich příbuzným setkání líbilo a těší se na
příští sraz, slibuji, že zase nějakou
lumpárnu vymyslím, a dám všem vědět.
Budeme rádi, když se naše řady příště
rozrostou o další dvojčátka i s jejich
rodinami.
Máte-li zájem podívat se na více fotek,
sledovat dění kolem dvojčat nebo se
zapojit do diskuze, navštivte stránky
www.hopfruit.com/dvojcata.
Ještě jednou děkuji všem za jejich čas a
chuť se sejít a všem čtenářům přeji hezký
den.
Lenka Vyskočilová

Sbor dobrovolných hasičů v Nýrsku Vás srdečně zve na Den otevřených dveří
2. května od 13.00 do 16.00

V Domě dětí se stále něco děje
První fotografie je vzpomínkou na jarní prázdniny s DDM škoda jen, že se nás v Nýrsku na sjezdovce nesešlo více,
podmínky byly v pátek 20. 2. báječné !
Blahopřejeme našim florbalistům, kteří se zúčastnili
prázdninových florbalových turnajů v Klatovech. Třetí místo
a
bronzové
medaile získalo
družstvo žáků
3. - 5. tříd !
/Dominik Razým, Lukáš Hošek, Tomáš Fiala, Jakub Tomaščík, David
Novotný, Marek Irlbek / . První místo a zlaté medaile získali
středoškoláci ! Jan Lucák, Ondřej Baroch, Erich Franko, Pavel Nový,
Martin Kubát, Jaroslav Bečka /
Na čtyři sta padesát návštěvníků přivítal 7.3.2009 letošní dětský karneval,
který uspořádal Dům dětí a mládeže v Nýrsku. Celý byl zorganizován
jako návštěva na Divokém západě, proto nejvíce masek bylo indiánů a
kovbojů, a to včetně organizátorek. Zábavné odpoledne plné her a tance
zpestřilo víkendový den.
PŘIHLÁŠKA NA LETNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR DDM NÝRSKO
ČERVENEC – SRPEN 2009
TERMÍN :
29.6. 2009 – 3.7. 2009 – VŠEOBECNÝ
SPORTOVNÍ
7.7. 2009 – 10.7. 2009 – CYKLISTIKA
13.7. 2009 – 17.7. 2009 – VŠEOBECNÝ
FLORBAL
20.7. 2009 – 24.7. 2009 – CYKLISTIKA
10.8. 2009 – 14.8. 2009 – VŠEOBECNÝ
17.8. 2009 – 21.8. 2009 - CYKLISTIKA
24.8. 2009 – 28.8.2009 - CYKLISTIKA
PĚŠÍ TURISTIKA
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Klasický příměstský tábor pro děti od 1.třídy. Vždy 8.00 – 14.30 hod, na děti čeká mnoho her, soutěží, pěších
výletů a koupání. Zvláštní upozornění : podmínkou účasti na florbalovém táboře je vlastní hokejka a odpovídající
obuv a oděv. Podmínkou účasti na cyklistickém táboře je přilba a dobře seřízené jízdní kolo (zodpovídají rodiče !!)
Jméno dítěte
Datum narození
Rodné číslo
Zdr. pojišťovna
Adresa
Telefon
Zdr. stav dítěte – léky, definovat obtíže dítěte

Cena tábora : 50,- Kč na den + možno dítěti zajistit oběd ve školní jídelně ! Přihlášku nutno odevzdat do DDM Nýrsko do
31.5.2009. Do tohoto data je nutno tábor uhradit. Zápisné vracíme po předložení lékařského potvrzení o nemoci a to kromě
storno poplatku ve výši 10 %. Připomínáme, že kapacita přihlášených na cyklistický a florbalový tábor je omezena. Souhlasím
s případným uvedením fotografií mého dítěte na internetu / v souvislosti s organizací této akce /.

Podpis rodičů nebo zákonného zástupce:

Vážení, je nám velkou ctí, pozvat Vás za vstřícné podpory zastupitelstva obce Merklín na šestý ročník výstavy

BONSAI MERKLÍN 2009.
Výstava proběhne již tradičně na zámku v Merklíně u Přeštic ve dnech 23.-24.5.2009, vždy od 9.00 hod do 18.00 hod.
Výstavu zahájí zástupce Japonského velvyslanectví s chotí, Doc.MUDr.Milada Emmerová CSc., Ph.Dr.Věna
Hrdličková, CSc., Ing.J.Nováková a pořadatelé výstavy. Máme připraveno mnoho překvapení. Jedním z nich je
odloučení od každoroční pouti a využití krásného zámeckého parku.
Letošní výstava bonsají umístěná pravidelně v atriu zámku bude rozšířena o výstavu suiseki v malém sále
merklínského zámku. V atriu bude opět připravena suchá japonská zahrada. Mezi doprovodné akce zařazujeme
oblíbené tvarování ( jamadori jalovce, L.a J.Sirotný a L.Slatinka – vítězové prestižních soutěží ČBA ) , ale také
workshop, který bude probíhat po oba dny výstavy. Můžete si donést vlastní stromy, pokud máte zájem o pomoc či
radu (za malý poplatek). Samozřejmě Vám nemůžeme odepřít ani pravidelnou ukázku vazby květin
H.Šebestové
(několikanásobná vítězka na mistrovství ČR ve floristice) a v loňském roce velmi podařenou ukázku přípravy
japonské kulinářské speciality s ochutnávkou. Pro rozšíření programu jsme pozvali D.Ruskovou (psychoanalytik,
vychází z klasické školské medicíny, kde aktivně působila v oboru neonatologie, gynekologie a v dalších, na
konzervatoři se setkala s léčitelstvím, svoji léčitelskou praxi obohatila o získané zkušenosti z oboru esoteriky –
numerologie, astrologie, karty), která Vám představí staré čínské umění Feng Shui. V přednášce „Energie v praxi –
byt a zahrada“ vysvětlí, jak lze pomocí Feng Shui zharmonizovat energie prostoru a jeho obyvatel. Jestli máte zájem o
radu týkající se Vašeho bytu nebo zahrady, přineste si s sebou plánek v měřítku. Dále Vás čekají přednášky o
suiseki K.Šeráka ( prezident ČAS ) a K.Chramosty ( prezident Bonsai klubu Libochovice ) o čínské kultuře. Obě
přednášky budou doplněné o promítaní diapozitivů. Velmi nás těší, že Vám můžeme nabídnout také ukázku tvorby
ikebany ( - japonské umění aranžování květin ). Ikebana věnuje pozornost váze, stonkům, listům a větvím stejnou
měrou jako květům, provede Vás P.Písař ( majitel plzeňského zahradnictví ).
V zámeckém parku budou v sobotu probíhat ukázky jihočínského bojového umění Hung Ka ( charakteristický
uceleným systémem bojových technik a duševní přípravou, která zahrnuje m.j.dechová cvičení, meditaci ) vedeného
D.Šejnou ( Plzeňská škola jihočínského umění ) a v neděli ukázky Emocionálního tance ( - léčivý taneční projev,
který umožňuje tanečníkům vyrovnání emocionální hladiny a prožití momentálního stavu, taneční projev je o držení
těla, koncentraci a lehkém na sebe navazujícím pohybu ) vedeného D.Ruskovou. Budete-li mít zájem, můžete se
k tanečníkům přidat. Současně zde bude umístěno několik stánků s prodejem bonsají, kamenů a bonsajových potřeb,
občerstvení bude zajištěno.
BONSAI MERKLÍN 2009
23.-24.5.2009
9.00 hod – 18.00 hod
Zámek v Merklíně u Přeštic

Doprovodný program:
23.5.2009
Velký zámecký sál
9.30 hod Ukázka tvarování - L.Sirotný a L.Slatinka
12.30 hod Aranžování květin – H.Šebestová
14.30 hod Japonská kulinářská specialita – přednáška s ochutnávkou
16.00 hod Přednáška o suiseki – K.Šerák
Zámecký park
11.00 hod, 13.00 hod, 14.00 hod, 15.00 hod
Ukázka jihočínského bojového umění Hung – Ka –D.Šejna
Zámek 1.patro
9.30 hod – 18.00 hod Workshop – J.Sirotný
24.5.2009
Velký zámecký sál
9.00 hod Ukázka tvarování – L. a J.Sirotný
11.30 hod Přednáška o čínské kultuře – K.Chramosta
13.00 hod Ukázka tvorby ikebany
14.30 hod Přednáška o suiseki – K.Šerák
16.00 hod Přednáška Feng Shui – D.Rusková
Zámecký park
15.00 hod Ukázka emocionálního tance – D.Rusková
Zámek 1.patro
9.30 hod – 18.00 hod Workshop – L.Slatinka

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

Městská knihovna Nýrsko
Ve společenském sále MěK
16. 4. 2009 od 19.00: CESTA PO TIBETU – přednáška manželů Dvorských
16. – 30. 4. 2009
VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ Z CESTY PO TIBETU
výstava otevřena po, út čt, pá 9-12, 13-18 hod., st. zavřeno
Připravujeme:
5. 5. 2009 – Výstava olejomaleb výtvarnice Soni Křečanové
11. 7. 2009 – Autobusový zájezd do Českého Krumlova na +otočné hlediště. Opera
Čarostřelec od Carl Maria von Webera v režii Zdeňka Trošky je příslibem
neopakovatelného kulturního zážitku. Předprodej zájezdu v Informačním centru
města Nýrska

Ostatní akce
11. 4. 2009 od 20.00: EXTRA BAND – rocková zábava – v sále KD Nýrsko.
19. 4. 2009 od 14.00: PŘEHLÍDKA ČINNOSTI DDM – v sále KD Nýrsko.
24. 4. 2009 od 20.00: NIGHTWISH REVIVAL + rockotéka DJ Luko – v sále Kulturního domu Nýrsko

Informační centrum města Nýrska
telefon: 376 571 616

e-mail: ic@mestonyrsko.cz

Po – Pá 10,00 – 12,00 13,00 – 15,00 hod

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 :
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
Bavor v rohu aneb kronika hradu
Pajrek
Šumava - Rozkvetlá (očima
fotografa Jana Kavaleho )
Nýrsko ve století proměn (vydalo:
Občanské sdružení Vlastivědné
muzeum v Nýrsku)
Nýrsko toulky minulostí města –
Martin Kříž
Velký atlas rybářských revírů ČR
V prodeji dřevěná turistická známka města Nýrska No. 886, štítek na hůl s motivem hradu Pajrek, suvenýr
z Nýrska v podobě keramické píšťalky.
Nýrské noviny – nezávislý měsíčník
Řídí redakční rada. Redakce: Jitka Vlková., kontakt na telefonu 606 781 104, kontaktní email: vlkovi.nyrsko@seznam.cz.
Inzeráty přijímá 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.

Domov pro osoby se zdravotním postižením Bystřice nad Úhlavou, příspěvková organizace nabízí pracovní místo na pozici:

Vrchní sestra (vedoucí zdravotního úseku)
Rámcová náplň práce: poskytování ošetřovatelské péče bez odborného dohledu, zajišťování plynulého chodu svěřeného úseku,
organizace práce podřízených pracovníků, vyhotovování pracovních výkazů, zajišťování vyúčtování zdravotních úkonů
zdravotním pojišťovnám, zpracování podkladů pro vypracování vnitřních směrnic
Požadujeme: osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu, odbornou způsobilost dle zák. 96/2004 § 92
(vzdělání středoškolské + specializovaná způsobilost s 5ti letou praxí, nebo vyšší odborné či vysokoškolské s 5ti letou praxí),
doložení bezúhonnosti, očkování proti žloutence typu B – ENGERIX
Nabízíme: jednosměnný provoz, odpovídající finanční ohodnocení podle NV č. 564/2006 Sb., o platových poměrech
zaměstnanců ve veřejných službách a správě, příspěvek na závodní stravování, na penzijní připojištění a jiné benefity, dovolená
25 dní + 5 dní dodatková
Písemnou žádost se stručným profesním životopisem a s uvedením kontaktu zasílejte poštou na adresu Domov pro osoby se
zdravotním postižením, příspěvková organizace, Bystřice nad Úhlavou 44, 340 22 Nýrsko nebo e-mailem na adresu
h.svejkovska@dozpbystrice.cz. Kontakt: Svejkovská Hana, tel. 376 571 270

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

Weber František

http://vyskoveprace.aspone.cz

Nabízíme tyto práce:
* Rekonstrukce střech a pokládka nové střešní krytiny.
* Veškeré opravy střech. Čištění okapů.
* Čištění a nátěr ocelových konstrukcí.
* Protipožární nátěry dřeva a ocelových konstrukcí.
* Opravy plochých střech. Opravy a spárování komínů.
* Montáž zábran proti holubům.
* Shazování sněhu a ledu.
* Opravy firemních nápisů.
* Montáž střešních oken. Nátěry fasád, říms a štítů.
* Řezání stromů a křovin na nepřístupných místech.

* Čištění skalních masivů a instalace ochranných sítí.
* Opravy a nátěry fasád i pomocí horolezecké techniky.
* Úklid a mytí oken a vitrin ve firemních i soukromých objektech

