KVĚTEN 2 0 0 9
nezávislý měsíčník
č. 5, ročník XXXVI
cena 6 Kč

SPORT OPRAVDU PRO VŠECHNY
Dne 22.3.2009 se zúčastnily mladší žákyně se
skladbou „ Hlupáku, najdu Tě „ a dorostenky a ženy se
skladbou „ Activ 9 „ krajské přehlídy pohybových
skladeb v Plzni pořádanou krajskou asociací SPV.
Soutěže v aerobicu děvčat odbor uspořádal dne
29.3.2009 a zúčastnilo se ho 53 závodnic.
I. skupina A – 1. místo - Eliška Záňová - SPV Nýrsko
2. místo - Miroslava Sloupová – SPV
Nýrsko
3. místo – Eva Fialová – SPV Nýrsko
I. skupina B - 1. místo - Barbora Škampová –
Horšovský Týn
2. místo – Eliška Kalná – Nýrsko
3. místo – Veronika Plachá –
Horšovský Týn
II. skupina – 1. místo - Monika Čiháková – SPV
Nýrsko
2. místo - Pavlína Málková - Nýrsko
3. místo - Tereza Rohbacherová –
Horšovský Týn
III. skupina – 1. místo – Zuzana Zwaschková –
Horšovský Týn
2. místo - Eva Jurková – Horšovský Týn
3. místo – Lucie Soušková – SPV
Nýrsko
Dne 18.4.2009 se konala „ Tělovýchovná akademie „.
S humorem a pečlivostí předvedlo 100 cvičenců svá
vystoupení veřejnosti. Předškolní žactvo, junior
aerobic, aerobic děvčat, aerobic žen, taneční kroužky i
zdravotní cvičení bylo odměněno potleskem 150
diváků.
Na uspořádání akcí se podílely všechny cvičitelky.
Poděkování patří především Michaele Lindauerové.
Dne 26.4.2009 odjely jako každoročně mladší žákyně, dorostenky a ženy z arobicu vystupovat do Horšovského
Týna, kde sklidily zaslouženě velký úspěch.
A co nás čeká? V květnu se zúčastníme soutěže dětí v lehké atletice v Sušici a ukončíme cvičební rok soutěžemi.
Nový cvičební rok zahájíme zase v září. Zveme do tělocvičny všechny zájemce o své zdraví. Kvalifikované
cvičitelky věří, že budou moci uplatnit své nové poznatky získané na seminářích pořádaných RC SPV.
M.Taušková

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.

13. veřejné zasedání zastupitelstva města
Zastupitelé na svém veřejném zasedání dne 22.4.2009 mimo jiné:
¾ zrušili v rámci vstřícných kroků pro pomoc podnikatelům v období krize s platností od 1.7.2009 poplatek
z ubytovací kapacity, tento poplatek dosud platila Městu Nýrsku každá fyzická nebo právnická osoba, která
přechodné ubytování poskytovala
¾ projednali poskytnutí dotace kulturním a sportovním organizacím na rok 2009 v celkové výši 493.424,- Kč
¾ schválili poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení pěti žadatelům v celkové výši 405 000,- Kč (více na str.3 a 4)

Májové oslav 2009
5. května
- od 9:40 – 10:40 hodin - Klub 3. armády Plzeň představí americká historická vozidla na náměstí v Nýrsku
- oslava výročí osvobození Nýrska americkou armádou, vzpomínka obětí 2. světové války
v 10:00 hodin - oslava osvobození u pamětní desky na budově MěÚ Nýrsko
v 11:00 hodin - položení věnce u památníku obětí fašismu na městském hřbitově
v 11:00 hodin - položení kytice u památníku obětí fašismu za tratí u Bystřice nad Úhlavou

Volby do Evropského parlamentu
Volby do Evropského parlamentu pro období let 2009 – 20013 se uskuteční ve dnech 5. a 6. června 2009. Hlasovat
bude možno v pátek 5.6.2009 od 14,00 do 22,00 hodin a v sobotu 6.6.2009 od 8,00 do 14,00 hodin.
Kde můžeme volit?

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, 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, Thámova,
pro voliče s trvalým pobytem ve Staré Lhotě.
Volební okrsek č. 3 :
volební místnost: Základní škola, 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, Žižkova.
Volební okrsek č. 4
volební místnost: Bystřice nad Úhlavou čp. 31 – hasičská zbrojnice
pro voliče s trvalým pobytem v Bystřici nad Úhlavou, ve 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.

Dotace z programu Zelená úsporám
Cílem programu je podpořit vybraná opatření realizovaná v obytných budovách fyzickými osobami a dalšími subjekty
vlastnícími obytné budovy, která povedou jak k okamžitému snížení emisí oxidu uhličitého, tak k nastartování
dlouhodobého trendu trvale udržitelného stavění.
Jak postupovat pro získání dotace
Příjem žádostí o dotace byl zahájen na Den Země – ve středu 22. dubna 2009. Žádost se podává vždy v papírové
podobě na určeném formuláři na krajských pracovištích SFŽP nebo na pobočkách pověřených bank, kde budou
formuláře k vyzvednutí. Formulář bude též od 22. dubna ke stažení na webových stránkách www.zelenausporam.cz.
Banky, které budou žádosti administrovat, budou současně nabízet poskytnutí úvěru na pokrytí zbývající části
investice.
Žadatelům o dotace z programu Zelená úsporám je k dispozici bezplatná informační linka 800 260 500 (PO – PÁ od
8.00 do 16.00) a stránky www.zelenausporam.cz.

Ze svodky městské policie
Dosloužilo! Kam s ním?
Nesnadný úkol řešila městská policie v souvislosti s autovrakem vozidla Opel Astra odstaveným na parkovišti
u vlakového nádraží. Majitelem byl zjištěn třiapadesátiletý muž z města Regen. O pomoc při řešení tohoto případu
bylo požádáno Společné centrum česko-německé policejní a celní spolupráce se sídlem ve Schwandorfu.
Chtěl ušetřit
Asi nedostatek financí přiměl devatenáctiletého místního mladíka k podvádění v autobusu. Po zakoupení lístku
z Klatov do Janovic nad Úhlavou, se pokusil nepozorovaně cestovat až do Nýrska. Pozornosti řidiče však neunikl. Za
asistence strážníků si doběhl domů pro peníze a rozdíl v jízdném doplatil. Štěstím pro mladíka byla jeho dosavadní
bezúhonnost. Případ byl vyřešen domluvou.
Věčný tulák
Pro opakované volné pobíhání psa byl strážníky řešen místní sedmdesátiletý muž. V dosud posledním řešeném
případu z 2.dubna večer se majitel psa choval arogantně a odmítl se strážníky cokoliv řešit. Protože poučením pro
muže nebyla ani dříve uložená bloková pokuta, byl případ postoupen k projednání ve správním řízení.
Přeplněný septik
Spor mezi uživatelkou a spolumajitelem jednoho domu v Nýrsku řešila městská policie ve druhém dubnovém týdnu.
Předmětem sporu se stal přeplněný septik. Až domluva strážníků přiměla třiašedesátiletého spolumajitele domu, aby
vyklidil přístupovou cestu a zpřístupnil septik k odčerpání.
Využila přesměrování hovorů
10.dubna přijala městská policie na telefonním čísle 376 571 601 telefonické oznámení od ženy z Hodousic, která
oznámila přítomnost zatoulaného psa před svým domem. Díky přesměrování hovorů pevné linky na mobilní telefon
přijala hlídka toto oznámení a mohla věc neprodleně řešit. Pes byl odvezen do útulku pro zatoulané a opuštěné psy
v Klatovech.
Milan Kolář

Přidělené dotace sportovním a kulturním organizacím
Město Nýrsko vyhlásilo podle stanovených pravidel výběrové řízení na příjemce dotace v oblasti sportu a kultury pro
rok 2009. Komise posoudila oprávněnost jednotlivých žádostí a doporučila starostovi a zastupitelstvu města schválit
dotace následujícím organizacím:
¾
SKP Okula Nýrsko dotaci ve výši 380.000,- Kč
¾
Kynologickému klubu dotaci ve výši 25.000,- Kč,
¾
TJ Nýrsko Klubu českých turistů ve výši 8.500,- Kč,
¾
Českému rybářskému svazu MO Nýrsko dotaci ve výši 33.000,- Kč,
¾
Sportovnímu klubu NK Okula, nohejbal dotaci ve výši 15.000- Kč,
¾
Občanskému sdružení HC 2009 Nýrsko-hokej dotaci ve výši 15.000,- Kč,
¾
Jiřímu Nesvedovi, Rybářská 772, Nýrsko dotaci ve výši 7.000,- Kč
¾
Občanskému sdružení Muzeum Královského hvozdu dotaci ve výši 9.924,- Kč

Poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení
Město Nýrsko vyhlásilo, tak jako každoročně, na kalendářní rok 2009 výběrové řízení na poskytnutí půjček z FRB.
Poskytnutí těchto půjček je jednou z možností, jak pomoci občanům ve zlepšování úrovně jejich bydlení. Ve
stanoveném termínu tj. do 31.3.2009 podalo žádost o půjčku pět žadatelů, a to na celkovou částku 405.000,-Kč.
Komise posoudila žádosti z hlediska formální správnosti a úplnosti, z výběrového řízení nevyloučila žádného
žadatele. Vzhledem k požadovaným finančním prostředkům a možnostem fondu navrhla komise poskytnout
půjčky všem pěti žadatelům v celkové částce 405.000,- Kč. Výši půjček z FRB schválilo Zastupitelstvo města
Nýrska na svém veřejném zasedání dne 22.4.2009.

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. 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

ZŠ Nýrsko, Školní ul. se připojila
k oslavám Dne Země
Každý žák naší školy už dnes ví, proč 22. duben patří
mezi zajímavé dny kalendářního roku. Česká republika
se v roce 1990 připojila k zemím, ve kterých není lidem
lhostejný osud této planety, a připomíná si různými
aktivitami Den Země. Jedním z projektových dnů
letošního školního roku se tedy stal právě tento den, kdy
jsme zahájili tradici „dnů“ zaměřených na ekologickou a
enviromentální výchovu našich žáků.
Mladá generace žijící na Šumavě bere často okolní
přírodu a relativně kvalitní životní prostředí jako
samozřejmost, ale i těmto dětem je potřeba neustále
zdůrazňovat nutnost ochrany životního prostředí a vztah
k přírodním hodnotám. Možná že „jenom“ proto, aby rády žily v tomto kraji a snažily se ho chránit pro generace
příští. Mottem akce se stalo přání: Ahoj Země!
K tvému svátku ti přejeme:
voňavý vzduch,
průzračnou vodu
a spokojené vše živé!

Chtěli bychom v následujících letech tyto aktivity dále
rozšiřovat a zkvalitňovat, ale pro začátek jsme využili
místních podmínek a okolí Nýrska. Vypravili jsme se od
Lesního divadla přes bývalou ptačí rezervaci k nýrské
přehradě a na exkurzi do úpravny vody v Milencích.
Žáci 1. stupně si pobyt v přírodě zpestřeli různými hrami a
soutěžemi, ale také velmi záslužnou likvidací odpadků
v okolí přehrady. V některých třídách pracovali se
získanými poznatky i při výuce v dalších dnech.
Žáci 2. stupně v průběhu cesty týmově zpracovávali úkoly
v pracovních listech a jejich práce byly následně
vyhodnoceny. Využívali všechny své dosavadní znalosti o přírodě a ekologickém chování, zamysleli se nad
významem vody pro život člověka a nutnosti její ochrany do budoucnosti. Tečkou projektového dne bylo
zhotovení několika mandal jako dárku Zemi k jejímu svátku. Každá třída vytvořila po vzoru tibetských mnichů
mandalu z přírodních materiálů a pod přehradní hrází tak vznikla největší přírodní „galerie“ na Šumavě.
Mgr. Alena Linhartová

Velikonoce ve Vídni
Žáci obou nýrských škol se zúčastnili o velikonočních prázdninách
poznávacího zájezdu za krásami Moravského krasu, Brna a
rakouské metropole. Studenti měli mnoho zážitků nejen z jeskyní a
plavby po říčce Punkvě, ale také z Vídně, kde se seznámili
s hlavními památkami, ochutnali tradiční dort a viděli hlavní město
z ptačí perspektivy vídeňského obřího kola. Ke zdaru výletu
přispělo také nádherné jarní počasí, výborná paní průvodkyně a
spolehliví řidiči.
Mgr. Dana Kučírková
Dvoudenní výlet byl úžasný. První den jsme navštívili Moravský
kras a zvlášť plavba po řece Punkvě byla legrace. Poté jsme se
přesunuli do Brna, kam jsme šli na radnici, odkud máme také velké
zážitky. Druhý den nastala Vídeň. Je to překrásné město a
každému bych doporučil, aby se tam vydal. Paní průvodkyně byla
velmi milá a laskavá. Přeji dalším výletům zdar!
Miroslav Suchan VIII.B

Tradiční turnaj vozíčkářů
Sportovní klub vozíčkářů uspořádal v sobotu
4. 4. 2009 další z řady devítidílné série turnajů
ve stolním tenisu, které jsou součástí ČP 2009.
Jednalo se o již 12. ročník Ceny Klatov.
Pořadatelem byla pobočka tohoto klubu
v Klatovech. Účast byla velmi dobrá – celkem
35 sportovců ve třech výkonnostních kategoriích
přijelo prakticky z celé ČR. Turnaj zahájila
krátká exhibice – v podobě tří zápasů žáků
z Pocinovic a Klatov. Soupeři jim byli nejlepší
hráči z řad vozíčkářů – a ti také ve všech třech
zápasech zvítězili.
Poté již začal samotný turnaj. V kategorii A
startovalo 16 hráčů, z našeho regionu to byl Miloš Kalousek z Nýrska. Kategorie B měla 9 účastníků a v kategorii
C se prezentovalo účastníků 10. Vítězem nejvyšší kategorie A se po dramatickém boji ve finálové skupině
nakonec stal René Tauš, druhé místo obsadil Jaroslav Hadrava a ze třetího se radoval František Glazar. Miloš
Kalousek vybojoval slušné 13. místo. Dalšími zástupci našeho regionu byli ve skupině B Jan Kubáň z Červeného
Dřeva a ve skupině C Štěpán Karásek z Pocinovic, kteří se umístili na 7. resp. 8. místě. Turnaj se konal za
podpory města Nýrska a města Klatov. Velmi důležitá byla rovněž podpora Svazu paraplegiků i Asociace
stolního tenisu vozíčkářů o.s. A stejné poděkování patří oddílům stolního tenisu z Klatov a Pocinovic za pomoc
s organizací turnaje – i všem dobrovolníkům, kteří pomáhali v roli sběračů míčků a rozhodčích. Zvláště pak
žákům z Masarykovy ZŠ v Klatovech a žákům ISŠ v Klatovech.
Hlavní rozhodčí Jan Dobiáš k turnaji řekl: „ Myslím, že turnaj se vydařil po sportovní i organizační stránce. Byly
k vidění velmi zajímavé sportovní boje
v průběhu celého dne. Jsem rád, že jsem mohl
pomoci jako rozhodčí a rád se zúčastním, pokud
budu pozván, i příštího ročníku. Hlavní
organizátor Miloš Kalousek turnaj dobře
připravil, což bylo pro hladký průběh celé akce
nejdůležitější. Je znát, že má již nasbírané
zkušenosti a dokáže je využít. Také bych chtěl
poděkovat všem dobrovolníkům i kolegům
rozhodčím - D. Javorskému a S. Šlehoferovi ml.
A zejména potom všem hráčům a hráčkám, kteří
svým sportovním vystupováním nám v řízení
turnaje velmi pomohli.“
M. Kalousek

Trochu zpráv z nýrského muzea
Na tento měsíc se jich nashromáždilo tolik, že musím opravdu vybírat ty nejzajímavější. Začnu informací, že na 9. 5.
chystáme zahájení další výstavy. Tentokrát bude o literátech z našeho kraje. A věru se nemáme zač stydět. Na výstavě
budou představeni ti obecně známí, z nichž bych jmenoval především Josefa Blaua, Josefa Holuba či Hanse Watzlika,
ale také ti méně známí, jako básník a dramatik Hans Multerer či strážovský spisovatel a dramatik Kalivoda. Ani
v poválečné době se nemáme za co stydět. Nejvýznamnějším autorem je asi MUDr. Oto Kaskoun se svými Toulkami
Šumavou, které vyšly i v německém jazyce, ale jestlipak víte, že literátem byl i MVDr. Pavel Ježek, jehož práce si na
výstavě můžete přečíst nebo si je během léta přijít poslechnout v sobotních večerech pod lampou na náměstí v Nýrsku,
kde si z prací jednotlivých autorů budeme předčítat.
A další novinka. Jestlipak víte, že se podařilo vypátrat
kovové sochy „Hojnost“ a „Naděje“, které kdysi zdobily
hlavní vchod do bystřického zámku? Dokonce je
krajským úřadem rozhodnuto o dlouhodobé zápůjčce
našemu muzeu. Zatím tu sice nestojí, ale nebojte se,
hned budeme informovat, jakmile se tak stane.
U hradu Pajrek jsme nalezli další střelu z hákovnice,
takže již máme tři. Jsou k vidění ve vitríně s našimi
přírůstky. Tam uvidíte také bojovou sekeru z téže
lokality, která už prošla procesem konzervace, takže je o
ni dobře postaráno, díky laskavosti Konzervačního
pracoviště ZČM v Plzni. A mohl bych ještě pokračovat,
ale něco si nechám napříště.
A uveřejněné foto? Poznáváte Šumavské nábřeží?
K. Velkoborský.

Dne 13.3.2009 byl v Nýrsku otevřen Klub ALFA. Otevření se zúčastnili
zástupci vedení města, policie, škol, biskup Jednoty bratrské a další důležití hosté.
Zakladatelem a provozovatelem Klubu je Křesťanské společenství - sbor Nýrsko. Klub byl vybudován
díky finanční a časové obětavosti našich členů. Sluší se také na tomto místě poděkovat za vstřícnost a
podporu od vedení města a řediteli Základní školy ve Školní ulici, který nám dovolil umístit Klub
v prostorách srubu v zahradě školy. Také děkujeme všem řemeslníků, kteří se na rekonstrukci srubu
podíleli – Truhlářství Libor Hanus, firmě ELEKTRO Bureš – Volák a za slevu na zasklení oken firmě
Sklenářství - Jandovský Nýrsko.
Co jsme a co jistě nejsme:
Jako občané toho města jsme si vědomi spoluzodpovědnosti za dění okolo nás. Rozhodli jsme se
vybudovat bezpečné kontaktní místo pro mladé lidi. Jistě nejsme poskytovatelé sociální služby v pravém
slova smyslu a nejsme křesťanské náborové středisko.
Poslání Klubu:
Již několik let provozujeme středeční chlapecké sportovní aktivity. V létě podnikáme výlety, případně
jezdíme na různé kulturní a sportovní akce – bazén, J-fest apod. Protože se množství a zájem mladých lidí
rozrůstá, vyvstala potřeba místa pro pravidelné scházení.
Klub by měl být místem pro volnočasové aktivity mladých, spojené s primární protidrogovou prevencí a
pomocí v nouzi. Za tímto účelem chceme spolupracovat s lékaři, probační a mediační službou, policií a
vedením škol. Jedním z hlavních partnerů je pro nás také Teen Challenge v Plzni. Tato organizace s více
než padesátiletou celosvětovou působností je velmi uznávaným poskytovatelem sociálních služeb mladým
v krizových situacích a protidrogové prevence. Naše spolupráce se počítá na roky.
Komu a kdy:
Klub je určen především mladým lidem ve věku od 12 – 20 let. Otevřeno máme středa, pátek a neděle od
16 – 19 hod., podle potřeby i déle. Zodpovědnou osobou je Petr Vaňkát – pastor Křesťanského
společenství Nýrsko.
Kontakty:
klub-alfa@seznam.cz
mob.: 608706887
Nějaké foto naleznete na: http://klubalfa.rajce.idnes.cz/
S přáním všeho dobrého
Petr Vaňkát

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 10.5.
Nýrsko – Hamry – Brčálník s přečerpávací nádrží
elektrárny Černé jezero – Špičácké sedlo –
Hojsova Stráž – Zelená Lhota – Nýrsko. Trasa
většinou po asfaltových komunikacích dlouhá 50
– 60km s vyšším převýšením na Špičák, jinak
v normálu. Vhodné pro všechny cyklisty.
Sobota 16.5.
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 24.5.
Nýrsko – Markéta - Dobrá voda u Pocínovic – Orlovice – Liščí – Medvědí kaple – Nýrsko. Nenáročná zvlněná
trasa okolo 40 km, většinou po asfaltových komunikacích s nádherným výhledem na Klatovy a hraniční hory.
Vhodné i rodiny s dětmi.
Sobota 30.5.
Nýrsko – Matějovice – Děpoltice – Měštiště (historický hamr) – Patraska – Strážov – Klenová – Petrovice –
Nýrsko.
Trasa okolo 50 km většinou po asfaltových komunikacích, více zvlněná, ale nenáročná. Vhodné pro všechny
cyklisty.
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.. Víkendový výlet je bez poplatku.
Začátek výletu bude vždy v Nýrsku od informačního centra v 09,00 hodin. Pro zájemce z okolí je možno
využití cyklobusu nebo vlaku, který přijíždí do Nýrska v 08,19 – vlak přepravuje kola.
Bližší informace:
František Bechyně
Tel. +420605412193

Mail: bechyne@posumave.cz

ŠKOLA, JAK JI ASI NEZNÁTE
A ještě jedna vzpomínková fotografie
k 80. výročí, které oslavila Základní škola
ve Školní ulici v Nýrsko. Takhle si ji asi
pamatuje už jen málokdo. Žádné panelové
sídliště, dokonce ani ty vysoké topoly,
které lemují areál školy tady nevidíte.

www.posumave.cz

UPOZORNĚNÍ
Od 1.5.2009 je z důvodu plánované rekonstrukce uzavřena provozovna kadeřnictví v ulici kpt.Kufnera 189
v Nýrsku. Touto cestou chceme poděkovat všem našim zákazníkům a informovat je o naší nové pobočce
v německém městě Neukirchen b.Hl.Blut asi 7 km od hraničního přechodu Svatá Kateřina, kde Vás po dobu
rekonstrukce rády přivítáme. Objednat se můžete na telefonním čísle 0049 99 47 904 145. Na přípané dotazy Vám
ráda odpovím na telefonním čísle 606 557 383.
R.Růžičková

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 :
5. 5. 2009 od 17.00: Slavnostní zahájení výstavy olejomaleb a ilustrací z knihy Faustův deník autorky
Soni Křečanové SLUNEČNÝ VRCH
5. 5. – 6. 6. 2009: Výstava Soni Křečanové SLUNEČNÝ VRCH , otevřeno: po – pá 9 – 12 13 – 18, st – zavřeno


V sále Kulturního domu Nýrsko:
26. 5. 2009 od 10.00: Zázračný pramínek – pohádka v podání herců Divadelní agentury GORDIA
Praha. Srdečně zveme rodiče s dětmi.




V prostorách Lesního divadla v Nýrsku
Ochotnické divadelní léto v Nýrsku
2. 5. 2009 od 17.00: Divadelní představení Dešenice – „Limonádový Joe“
16. 5. 2009
: Divadelní představení Kaznějov – „Čarokrásná ševcová“ (čas představení bude upřesněn)
27. 5. 2009 od 14.00: DDM Nýrsko - Divadlo v zahradě ( „Mezi ploty“ )

Připravujeme:
6. 6. 2009 Město Nýrsko, DDM, Kynologický klub a KČT Nýrsko připravují pro všechny děti a rodiče společnou
akci - „HRAJEME SI CELÝ DEN + DEN TURISTIKY“
KD Nýrsko oznamuje:
Kulturní dům Nýrsko přijímá přihlášky do podzimního tanečního kurzu 2009. Bližší informace v Informačním
centru města Nýrska.

Informační centrum města Nýrska
telefon: 376 571 616 , e-mail: ic@mestonyrsko.cz

Po – Pá 9,00 – 12,00 13,00 – 16,00 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 (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.
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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

