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JSTE TAK ZDRAVÍ,
JAK ZDRAVĚ JÍTE
A vzhledem k tomu, že se stravujete ve
školní jídelně v Nýrsku, stravujete se
opravdu zdravě. Od 10. srpna zde totiž
vaří VarioCooking Center. Toto
inteligentní varné centrum vaří, peče
a frituje podle zvolené receptury.
Zabudovaná varná inteligence hlídá celý
proces a pouze zvukovým signálem
přivolává kuchařky k nutnému ručnímu
zásahu (například, když je třeba obrátit
plátek masa) nebo oznámí ukončení
přípravy pokrmu. Automaticky se dokáže naplnit vodou či olejem, již po několika vteřinách je
dno pánve plně rozpálené. Upravované pokrmy zůstávají šťavnaté a chutné, protože potřebná
teplota je automaticky udržována v průběhu tepelné úpravy na požadované výši. Nic se
nepřipálí a nepřevaří, protože VarioCooking Control 3.600 krát za hodinu kontroluje
a optimalizuje průběh přípravy. Pokud se použije tlakové vaření, doba přípravy se zkrátí
téměř o polovinu – kvalita takto připravené zeleniny je tedy neoddiskutovatelná.
Je nutné zároveň zmínit i fakt, že obsluha těchto center je přesto jednoduchá a díky
piktogramům snadno srozumitelná. Odpadá ruční plnění či vyprazdňování pánví, čištění
probíhá s minimálním použitím čistících prostředků, automatizováno je zvedání a sklápění
košů a sklápění pánví při slévání tekutin či čištění.
Kuchyně školní jídelny je nyní vybavena dvěma takovými varnými centry a dále dvěma
konvektomaty, novým plynovým sporákem a výrobníkem čaje. Nýrská školní jídelna se tak
zařadila mezi čtyři nejmoderněji vybavené školní jídelny v kraji. Díky zaškolení obsluhy pod
odborným dohledem opadla i nervozita a snad i strach personálu z „ příliš chytrých“ strojů.
Při prázdninovém provozu byl čas vyzkoušet si různé receptury a připravit se na plný provoz
ve školním roce.
Nákupem těchto strojů investovalo Město Nýrsko do vybavení pro hromadné stravování
téměř 2.400.000,- Kč.
vedení ZŠ Školní ul. Nýrsko

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.

Čištění nadjezí na řece Úhlavě v Nýrsku
V průběhu měsíce září bude správce toku řeky Úhlavy
(Povodí Vltavy, s.p.) v části u jezu v ul. Prap. Veitla
realizovat akci „Úhlava – Nýrsko – čištění koryta“. Tato
akce se provádí z důvodu zanesení průtočného profilu
koryta toku splaveninami v nadjezí stavidlového jezu.
Těsně před zahájením prací a po dobu výstavby se
dočasně sníží hladina vyhrazením pohyblivého jezu.
Dále se provede vytěžení nánosů z koryta toku včetně
bezpečné likvidace těchto nánosů. Po dokončení prací se
uvedou příjezdy a pozemky dotčené stavbou do
původního stavu. Veškeré práce bude provádět firma
PAS PLUS s.r.o., Sluštice 40, 250 84 Sibřina, případně její subdodavatelé.
Eva Jandová, Povodí Vltavy, s.p

Stavební úpravy pro úsporu energií ZŠ a MŠ Komenského, Nýrsko
Začátkem měsíce července začaly výraznější opravy na objektech ZŠ a MŠ Komenského ul.
Jedná se o zateplení historického objektu Základní školy v Komenského ul. č.p. 250, dále pak objektu s učebnami
a hospodářského pavilonu MŠ v ul. Práce. Součástí zateplení těchto objektů je i výměna oken. Cílem projektu je
jednak snížení nákladů na energie, ale v souvislosti s tím i snížení obsahu emisí vypouštěných do ovzduší při
vytápění objektů. Na realizaci opatření je poskytnuta dotace v rámci Operačního programu Životní prostředí – 3.
výzva Realizace úspor energií. Celkové náklady činí: 15,104.700,- Kč, z toho způsobilé výdaje 12,524.836,- Kč,
dotace činí z fondů EU – 10,646.110,60 Kč, státní dotace SFŽP – 626.241,80 Kč, Město Nýrsko se podílí částkou
3,832.347,60 Kč. Termín dokončení je listopad 2009. Dodavatel stavebních prací je firma Lesní stavby Nýrsko
s.r.o, projektovou přípravu zajistila firma Adestik s.r.o..

V Nýrsku se 17.června konalo další z řady
česko-německých setkání
V toto středeční odpoledne se v budově městské
knihovny sešli nadšenci pro česko-německou spolupráci
a
organizátoři
přeshraničních
akcí
z regionu
Přeshraničního akčního sdružení Královský hvozd.
Členy sdružení Královský hvozd je pět bavorských
a sedm českých sousedících obcí, na české straně
s přirozeným centrem v Nýrsku, které již řadu let
společně pracují ve prospěch rozvoje regionu. Zásadními
společnými projekty z minulých let je oprava budovy
městské knihovny v Nýrsku, kde bylo zřízeno setkávací
centrum a vybudování běžecké stezky z Hamrů do
Rittsteigu. O současných aktivitách informují stránky
www.ekoregion-uhlava.cz,.
Setkání, které se neslo v příjemném přátelském duchu, se kromě členů akčního sdružení zúčastnili také zástupci
místních spolků, různých zájmových skupin a neorganizovaní příznivci přeshraniční spolupráce. V úvodu
účastníky provedl pan PhDr. Jan Lhoták z Muzea Šumavy Sušice vývojem území Královského hvozdu, jehož
minulost byla vzhledem k horským drsným životním podmínkám a k společnému soužití Čechů a Němců velice
specifická a oproti životu ve vnitrozemí ojedinělá. V další části setkání byly především obrazovou formou
představeny tradiční česko-německé akce, které se v regionu těší velké oblibě.
Pan Krásnický z Hájku u Všerub představil aktivity
sdružení Tanaberk, mezi něž patří spolupořádání ČeskoBavorského týdne. Aktuální je pro Tanaberk také pomalu
dokončovaná výstavba altánu na Svatoanenském vrchu,
který bude sloužit jako odpočinkové místo pro turisty
i jako místo pro česko-německá setkání.
Ředitelka DDM Nýrsko paní Karlovská představila
česko-německé prázdninové aktivity, které pro děti
z Čech a Bavorska spolu s paní Caroline Stoutner
z Přírodního parku Bavorský les pořádá od roku 2005
(tehdy za Německou stranu pořádané Katrin Wachter).
Součástí prezentace bylo také video, které ilustrovalo, jak
spolu české a německé děti navazují přátelství v rámci
her a pestrého programu.
Paní Jůdová, spoluzakladatelka obnovené tradice Jízda
svatého Linharta a žehnání koní v Uhlišti, nám představila pohnutou nedávnou minulost kostela sv. Linharta a jeho
postupnou rekonstrukci a oživení, o kterou se zasloužila skupina nadšenců, za českou stranu především rodina
Jůdova a za německou stranu pan Albert Multerer. Letošní žehnání koní, které proběhlo 13. června, bylo opět
nádherným zážitkem pro několik desítek návštěvníků napříč všemi generacemi, s převahou těch bavorských.
Program setkání se pomalu od historického exkurzu přes tradiční nebo obnovené akce přelil k budoucím plánům
pro přeshraniční spolupráci. Pan starosta Müller z obce Lohberg představil plánovanou stavbu Dřevěné vyhlídkové
věže ve zvířecím parku a pan starosta Schmid z Arrachu uvedl projekt Přeshraniční lesní pedagogické centrum.
Obě tato zařízení budou sloužit jako zajímavý prostor pro další česko-německá setkání. Držme oběma těmto
nadšencům pro přeshraniční aktivity palce, aby se projekty podařilo zrealizovat.
Nádhernou tečkou za oficiálním programem pak byla gratulace k významnému životnímu jubileu a poděkování za
mnohaletý upřímný a srdečný osobní zájem o české sousedy panu Egidu Hoffmanovi (zástupce krajského rady
kraje Cham a iniciátor mnoha přeshraničních aktivit a přátelství), jež pronesl a malou pozornost
předal starosta města Nýrsko pan Rubáš.
To, že v regionu probíhá řada dalších česko-německých aktivit potvrdilo několik pozvánek na
akce, které během letních měsíců proběhnou jak na české, tak na bavorské straně Královského
hvozdu, na něž osobně pozvali své kolegy přítomní organizátoři těchto aktivit (informace
o konkrétních termínech naleznete na www.ekoregion-uhlava.cz). Na další společné setkání se
mohou těšit všichni zájemci o přeshraniční dění v regionu na podzim 2009 v Neukirchenu
b.hl.Blut.
Setkání je spolufinancováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj Evropské unie, Investice
do Vaší budoucnosti. Realizuje Centrum pro komunitní práci západní Čechy (CpKP ZČ).
Monika Ženíšková, koordinátor projektu „Integrovaný přeshraniční rozvoj Královského hvozdu“.

AHOJ

PRÁZDNINY !

DDM Nýrsko připravil pro děti
celkem dvanáct různých aktivit na
prázdniny.
Celkem se letní činnosti
zúčastnilo 195 dětí ve dvanácti zájmových
skupinách. Největší zájem byl tradičně
o cyklistiku, florbal a nově o taneční
soustředění dívek. Nabídka příměstských
táborů se střídala po týdnech, každý si mohl
vybrat podle svého zájmu.
Už po páté jsme ve spolupráci
s Městem Nýrsko organizovali mezinárodní
setkání českých a německých dětí. Akce
Příroda a zábava na Šumavě se letos konala na Železné Rudě a na Hohen Bogenu u Neukirchenu. Pozvánku
dostalo 13 nýrských dětí a německá strana přivezla 14 účastníků. Společně jsme pak navštívili lanové centrum
v Železné Rudě, vystoupali na vrchol Hohen Bogen. Součástí akce bylo noční putování v lese i návštěva věží,
které vidíme z Nýrska. Společně jsme se pobavili hrou na bubny pod vedením zkušeného hudebníka. Závěr patřil
zábavě na bobové dráze a dalších atrakcích
Hohen Bogenu. Při závěrečném hodnocení
byl nejzajímavějším zážitkem seskok
v lanovém centru.
Pro dokreslení atmosféry našich
akcí přikládám fotografie (nahoře všichni,
kteří si užívali přírody a zábavy na Šumavě,
vlevo pak účastnice tanečního soustředění).
Nový školní rok začíná! Zveme
všechny děti i jejich rodiče do zájmových
kroužků v novém školním roce!
Nabídkové letáky, ceník kroužků
a přihlášky jsou k dispozici v DDM Nýrsko.
Těšíme se na shledání s Vámi!
pracovníci DDM Nýrsko

POZVÁNKA NA CYKLOVÝLETY OKOLÍM NÝRSKA
Rád bych vás pozval 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.
Nemusíte se bát, že nebudete stíhat, na každém kopci, křižovatce zastavujeme.
Sobota 19.9. od 10,00 hodin od Infocentra
Nýrsko – Orlovice – Hluboká – Kdyně (Rýzmberk) – Záhořany – Domažlice(Baldov) – Mrákov – Kout na
Šumavě (gloriet Klobouk) – Kdyně – Pocínovice – Nýrsko.
Trasa okolo 70km, pohodová, mírně zvlněná, vhodná pro všechny cyklisty
Středy - 3.9. ,17.9. a 24.9. 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:
František Bechyně
Tel. +420605412193

Mail: bechyne@posumave.cz

www.posumave.cz

HOLA ! HOLA ! ŠKOLA VOLÁ !
Dívám se kolem
sebe
a
vidím
zvědavost, trošku
strachu, ale hlavně
očekávání. To vše
lze přečíst v očích
prvňáčků. Dnešek
je velkým dnem
nejen pro ně, ale
také pro jejich
rodiče, sourozence i
dědečky a babičky,
kteří je přišli tento první školní den v jejich životě do jejich nové školy
doprovodit. Na všechny čekaly hezky vyzdobené třídy, lavice plné
školních pomůcek, které ještě voní novotou, a hlavně paní učitelky, na ty
se malí žáčci s velkými taškami na zádech těšili asi nejvíce. Ve třídě 1.A
v Komenského ulici přivítala Mgr. Miroslava Skalová 18 žáků
(fotografie vlevo). Ve třídě 1.B zasedlo do lavic 17 dětí a před tabuli se
postavila Mgr. Dagmar Zborníková (fotografie vpravo). První krůčky za vzděláním v Základní škole ve Školní
ulici usnadní 22 žáčkům Mgr.Pavlína Čapková ( na fotografiích dole ). Snad se jim bude ve škole líbit, najdou tady
hodně kamarádů a hlavně se dozví spoustu nových věcí. Na konci školního roku již budou umět dobře počítat,
přečtou sobě i bratříčkům a sestřičkám pohádkovou knížku a dokáží napsat svým rodičům dopis z tábora. Prostě
stanou se z nich školáci, jak se patří. Přejeme jim k tomu hodně sil a píle.

Výzva
Pro chystanou podzimní výstavu místního malíře M.Koreně, prosím všechny, kdo chovají obrazy v soukromých
sbírkách a souhlasí s krátkodobým zapůjčením, ozvěte se na čísle 737 921 308, e-mail: sona-k@centrum.cz , nebo
je můžete rovnou zanést do Městské knihovny v Nýrsku. Děkuji.
Soňa Křečanová

Máme ve městě hrdinku
Letní prázdniny finišovaly a sluníčko ten den jako by chtělo splatit dluh za propršený červenec, hřálo a pálilo. Na
špacírek, ostatně jako každodenně, vzal Milan Tesařů svou psí dámu, vlastním jménem Brita, směrem
k nýrskému koupališti. O Britě je známo, že v majestátní postavě skrývá velmi ochranitelského ducha, a zvláště
vůči malým dětem.
Když se zastavila u jednoho z aut, začala štěkat a odmítala jít dál., majitel fenky pochopil, že někde číhá nějaké
nebezpečí. A nemýlil se. Uvnitř auta bylo zavřené asi roční dítě, už téměř v bezvědomí. S provozovatelkou
kempu paní Hošťálkovou rozjeli pátrací akci po matce a v okamžiku, kdy chtěli volat policii, přihnala se jako
lítice z koupaliště žena, která titulu matka jistě čest nedělá. Naopak! Nejen že nikomu nepoděkovala za záchranu
děcka, ale všem zúčastněným vynadala tak, že kolemjdoucí kroutili hlavami. V této chvíli je podstatné už jen to,
že Brita opět ukázala úžasnou vnímavost a velikost psí duše. Jak ji znám, určitě si bude dál vykračovat důstojně a
v klídku vedle páníčka, jako by se nic nestalo, ale já už vím své – máme ve městě hrdinku! Brito, díky!
SOŇA VLČICE

Máte několik kilogramů navíc
a máte chuť s tím něco udělat?

Hubnutí s úsměvem
bez diety, namáhavých cviků a
konečně natrvalo
začínáme 29.9.2009
v sále Městské knihovny v Nýrsku
V našem kurzu se vtipnou a osvědčenou formou
dozvíte nejen jak trvale zhubnout bez omezování,
diety a namáhavých cviků, ale budete mít možnost
si vyměňovat vlastní zkušeností, užijete spoustu
legrace a shodíte nadbytečná kila. Poznáte nové
přátele a zvýšíte si sebevědomí. Nestyďte se a
přijďte mezi nás.

Přihlášky a informace:
Ing. Petra Šustová - tel: 602 387 261
e-mail: hubnutisusmevem@seznam.cz
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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

NOVĚ OTEVŘENO!
COUNTRY MUSIC OPĚT V NÝRSKU!

COUNTRY SALOON STODOLA
(bývalá pivnice za Novou korunou vedle kostela) Klostermannova 37
hospůdka ve stylu country and western, o víkendech živá country hudba - např.
F.R.C., TENDR, BLIZZARD,...
Otevřeno: St-Pá od 15hod, So-Ne od 13hod
Přijďte si zatancovat, zazpívat nebo jen tak posedět třeba i se svým hudebním
nástrojem!
11.9.2009 Pá od 20.oo JHS trio (Klatovy)
26.9.2009 So od 20.oo F.R.C. (Klatovy)

KD Nýrsko oznamuje:
Kulturní dům Nýrsko přijímá přihlášky do podzimního tanečního kurzu 2009.
K 25.srpnu je přihlášeno 11 dětí, k uskutečnění kurzu je třeba alespoň 26 zájemců.
Bližší informace v Informačním centru města Nýrska.

Prodej parcel v Nýrsku
3 parcely na stavbu RD, v ulici Karla Čapka,
o výměře 604, 614 a 619 m2. Všechny inž. sítě. Kvalitní příjezdová komunikace.
500,-Kč/m2.
603596063 RK Nemo

Penzion u Chudenína přijme číšníka-servírku na částečný úvazek,
podmínkou částečná znalost němčiny a práce na PC,
info na tel. 602441523

