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nezávislý měsíčník
č. 6, ročník XXXVII
cena 6 Kč

Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR z 28.-29.5.2010 vNýrsku
Voliči v seznamu

Vydané obálky

Volební účast v %

Odevzdané obálky

Platné hlasy

% platných hlasů

3 850

2 272

59,01

2 272

2 259

99,43

Strana
číslo

Platné hlasy

název

celkem

v%

Strana
číslo

Platné hlasy

název

celkem

Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.

v%

1

OBČANÉ.CZ

7

0,30

17

58

2,56

4

Věci veřejné

210

9,29

18

Volte Pr.Blok www.cibulka.net 22

0,97

5

Konzervativní strana

2

0,08

19

Česká str.národ.socialistická

1

0,04

6

Komunistická str.Čech a Moravy

344

15,22

20

Strana zelených

38

1,68

7

Koruna Česká (monarch.strana)

3

0,13

21

Suverenita-blok J.Bobošíkové

136

6,02

9

Česká str.sociálně demokrat.

442

19,56

23

Česká pirátská strana

19

0,84

13

Strana Práv Občanů ZEMANOVCI

69

3,05

24

Dělnic.str.sociální spravedl.

39

1,72

14

STOP

2

0,08

25

Strana svobodných občanů

11

0,48

15

TOP 09

369

16,33

26

Občanská demokratická strana 487

21,55

Okrsek: 1 - Městský úřad
Voliči v seznamu

Vydané obálky

Volební účast v %

Odevzdané obálky

Platné hlasy

% platných hlasů

1 191

615

51,64

615

608

98,86

Strana
číslo

Platné hlasy

název

Strana

Platné hlasy

celkem v %

číslo

1

OBČANÉ.CZ

2

0,32

17

Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.

název

celkem

4

Věci veřejné

58

9,53

18

Volte Pr.Blok www.cibulka.net 6

v%

16

2,63
0,98

5

Konzervativní strana

0

0,00

19

Česká str.národ.socialistická

0

0,00

6

Komunistická str.Čech a Moravy

75

12,33

20

Strana zelených

11

1,80

7

Koruna Česká (monarch.strana)

0

0,00

21

Suverenita-blok J.Bobošíkové

34

5,59

9

Česká str.sociálně demokrat.

143

23,51

23

Česká pirátská strana

6

0,98

13

Strana Práv Občanů ZEMANOVCI 14

2,30

24

Dělnic.str.sociální spravedl.

11

1,80

14

STOP

1

0,16

25

Strana svobodných občanů

10

1,64

15

TOP 09

96

15,78

26

Občanská demokratická strana 125

20,55

Okrsek: 2 - Kulturní dům
Voliči v seznamu

Vydané obálky

Volební účast v %

Odevzdané obálky

Platné hlasy

% platných hlasů

1 136

677

59,60

677

674

99,56

Strana
číslo

název

Platné hlasy

Strana

celkem v %

číslo

název

Platné hlasy
celkem

1

OBČANÉ.CZ

1

0,14

17

Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.

4

Věci veřejné

63

9,34

18

Volte Pr.Blok www.cibulka.net 9

18

v%
2,67
1,33

5

Konzervativní strana

1

0,14

19

Česká str.národ.socialistická

0

0,00

6

Komunistická str.Čech a Moravy

122

18,10

20

Strana zelených

18

2,67

7

Koruna Česká (monarch.strana)

2

0,29

21

Suverenita-blok J.Bobošíkové

34

5,04

9

Česká str.sociálně demokrat.

133

13

Strana Práv Občanů ZEMANOVCI 16

14

STOP

15

TOP 09

19,73

23

Česká pirátská strana

4

0,59

2,37

24

Dělnic.str.sociální spravedl.

14

2,07

0

0,00

25

Strana svobodných občanů

1

0,14

97

14,39

26

Občanská demokratická strana 141

20,91

OKRSEK: 3 – ZŠ KOMENSKÉHO
Voliči v seznamu

Vydané obálky

Volební účast v %

Odevzdané obálky

Platné hlasy

% platných hlasů

1 108

715

64,53

715

712

99,58

Strana
číslo

Platné hlasy

Strana

Platné hlasy

celkem v %

číslo

OBČANÉ.CZ

2

0,28

17

Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.

4

Věci veřejné

66

9,26

18

Volte Pr.Blok www.cibulka.net 3

5

Konzervativní strana

1

0,14

19

Česká str.národ.socialistická

0

0,00

6

Komunistická str.Čech a Moravy

96

13,48

20

Strana zelených

1

0,14

7

Koruna Česká (monarch.strana)

0

0,00

21

Suverenita-blok J.Bobošíkové

55

7,72

9

Česká str.sociálně demokrat.

118

16,57

23

Česká pirátská strana

8

1,12

13

Strana Práv Občanů ZEMANOVCI 31

4,35

24

Dělnic.str.sociální spravedl.

7

0,98

14

STOP

1

0,14

25

Strana svobodných občanů

0

0,00

15

TOP 09

139

19,52

26

Občanská demokratická strana 172

1

název

název

celkem
12

v%
1,68
0,42

24,15

Okrsek: 4 – Bystřice na Úhlavou
Voliči v seznamu

Vydané obálky

Volební účast v %

Odevzdané obálky

Platné hlasy

% platných hlasů

194

115

59,28

115

115

100,00

Strana
číslo

Platné hlasy

název

Strana

celkem v %

číslo

Platné hlasy

název

celkem
11

v%

1

OBČANÉ.CZ

0

0,00

17

Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.

4

Věci veřejné

10

8,69

18

Volte Pr.Blok www.cibulka.net 1

9,56

5

Konzervativní strana

0

0,00

19

Česká str.národ.socialistická

0

0,00

6

Komunistická str.Čech a Moravy

30

26,08

20

Strana zelených

2

1,73

7

Koruna Česká (monarch.strana)

0

0,00

21

Suverenita-blok J.Bobošíkové

5

4,34

9

Česká str.sociálně demokrat.

15

13,04

23

Česká pirátská strana

0

0,00

13

Strana Práv Občanů ZEMANOVCI 5

4,34

24

Dělnic.str.sociální spravedl.

6

5,21

14

STOP

0

0,00

25

Strana svobodných občanů

0

0,00

15

TOP 09

14

12,17

26

Občanská demokratická strana 16

0,86

13,91

Okrsek: 5 - Hodousice
Voliči v seznamu

Vydané obálky

Volební účast v %

Odevzdané obálky

Platné hlasy

% platných hlasů

73

49

67,12

49

49

100,00

Strana
číslo

Platné hlasy

název

Strana

celkem v %

číslo

Platné hlasy

název

celkem

v%

1

OBČANÉ.CZ

2

4,08

17

Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.

1

2,04

4

Věci veřejné

4

8,16

18

Volte Pr.Blok www.cibulka.net 3

6,12

5

Konzervativní strana

0

0,00

19

Česká str.národ.socialistická

0

0,00

6

Komunistická str.Čech a Moravy

2

4,08

20

Strana zelených

0

0,00

7

Koruna Česká (monarch.strana)

0

0,00

21

Suverenita-blok J.Bobošíkové

3

6,12

9

Česká str.sociálně demokrat.

21

42,85

23

Česká pirátská strana

0

0,00

13

Strana Práv Občanů ZEMANOVCI 0

0,00

24

Dělnic.str.sociální spravedl.

0

0,00

14

STOP

0

0,00

25

Strana svobodných občanů

0

0,00

15

TOP 09

7

14,28

26

Občanská demokratická strana 6

12,24

Okrsek: 6 – Zelená Lhota
Voliči v seznamu

Vydané obálky

Volební účast v %

Odevzdané obálky

Platné hlasy

% platných hlasů

148

101

68,24

101

101

100,00

Strana
číslo

název

Platné hlasy

Strana

celkem v %

číslo

název

Platné hlasy
celkem

v%

1

OBČANÉ.CZ

0

0,00

17

Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.

0

0,00

4

Věci veřejné

9

8,91

18

Volte Pr.Blok www.cibulka.net 0

0,00

5

Konzervativní strana

0

0,00

19

Česká str.národ.socialistická

1

0,99

6

Komunistická str.Čech a Moravy

19

18,81

20

Strana zelených

6

5,94

7

Koruna Česká (monarch.strana)

1

0,99

21

Suverenita-blok J.Bobošíkové

5

4,95

9

Česká str.sociálně demokrat.

12

11,88

23

Česká pirátská strana

1

0,99

13

Strana Práv Občanů ZEMANOVCI 3

2,97

24

Dělnic.str.sociální spravedl.

1

0,99

14

STOP

0

0,00

25

Strana svobodných občanů

0

0,00

15

TOP 09

16

15,84

26

Občanská demokratická strana 27

26,73

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 koupaliště v letošním roce
Vedení města rozhodlo, že i v letošním roce bude plavecký bazén bez přítomnosti plavčíků, stejně jako
v minulém roce. 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.
Vzorky vody budou odebírány pracovníkem TS města Nýrska ve čtrnáctidenních intervalech a odváženy na
Hygienickou stanici v Klatovech, kde budou prováděny 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 je velký bazén již napuštěn. Plavecký bazén bude otevřen od 1.6.2010.
Telefonní kontakty TS města Nýrska
725881694 – ředitel TS
725322151 – mistr, bytový technik

376571291 - účtárna

Šafránek Stanislav, ředitel TS města Nýrska

Změna adresy pošty
Z důvodu rekonstrukce je pošta nově umístěna v objektu budovy O2 na adrese U Radnice 793, Nýrsko.
Hodiny pro veřejnost se nemění: PO – PÁ 8.00 – 12. 00
13.00 – 17.00
SO
8.00 – 10.00
Děkujeme za pochopení
Česká pošta s.p., Region Západní Čechy

Vzpomínka na osvobození Nýrska
Několika fotografiemi připomínáme oslavy osvobození
našeho města, konané 4. května 2010. Na snímku vlevo je
zachycen koncert Kapely pětatřicátého plzeňského pěšího
pluku, která nám zahrála na náměstí před domem čp. 81. Na
spodních snímcích pak vidíte zástupce Klubu 3. armády
Plzeň při uctění obětí 2. světové války a přehlídku
amerických vozidel na náměstí v Nýrsku

ZŠ Nýrsko, Školní ulice v dubnu a květnu 2010

Významnou dubnovou školní aktivitou se stal 22. dubna Den Země, který jsme si společně s našimi žáky připomněli.
Na 2. stupni mu předcházela propagace a tvůrčí praktické ukázky biodiverzity, do kterých se velmi aktivně zapojili
především žáci 6. a 7. ročníku. 22.4. proběhl projektový den věnovaný životnímu prostředí člověka, v letošním
školním roce zaměřený na VZDUCH. Devět koedukovaných (dívky, chlapci / 12 – 15 let) barevně odlišených týmů se
na 9 stanovištích věnovalo problematice, která přímo či nepřímo souvisela s daným tématem: ochrana čistoty ovzduší,
atmosféra a atmosférické vlivy; počasí a klimatické změny; globální oteplování; větrné elektrárny; výtvarná aktivita
– výroba větrníků; naši známí ptáci; práce s informacemi
– práce s textem o čistotě ovzduší; práce s informacemi
– využívání ICT jako zdroje informací o znečišťování
ovzduší. Práce týmů byly vyhodnoceny / vítězství získali
ŽLUTÍ a zároveň žáci prokazovali své znalosti jednotlivě.
Experty v oblasti čistoty ovzduší se stali: P. Schlegl,
K. Adámková - VIII.A; A. Jonášová – IX.A. 23. dubna se
někteří žáci v rámci výuky německého jazyka vydali na
poznávací zájezd do Rakouska, kde navštívili Linz
a Mauthausen. Hezké vzpomínky zůstaly na město Linz
a protékající Dunaj, výchovně naopak zapůsobila návštěva
koncentračního tábora. Žáci si připomněli také českého
písničkáře Karla Hašlera, který v tomto táboře r. 1941
zemřel.
Květnové aktivity již probíhaly jako součást projektu
„Šumavská škola = evropská škola“, který v naší škole bude realizován do června 2012 a který je financován
z prostředků ESF. Tento projekt je zaměřen na 3 klíčové aktivity a průběžně budeme veřejnost informovat o jejich
naplňování. V závěru letošního školního roku se některé realizované akce z celoročního projektu „Klatovy – brána
Šumavy“, který je věnován 750. výročí Klatov, staly zároveň aktivitami grantového projektu, konkrétně 3. klíčové
aktivity „Žijeme na Šumavě, patříme do Evropy“: návštěva divadelního představení v Klatovech / 1. – 3. ročník;
poznávací exkurze do Klatov – setkání se starostou města a návštěva lubského Spáleného lesa jako součást
připomenutí 65. výročí osvobození / V.A + zájemci z 1. stupně; poznávací exkurze do Klatov – Vlastivědné muzeum
Dr. Hostaše, barokní lékárna, historie Klatov s využitím služeb odborných průvodců, Majáles /1. – 2. stupeň. Náročný
program byl zakončen obědem ve školní jídelně při ZŠ Klatovy, Čapkova.
Mgr. Alena Linhartová

ZŠ Nýrsko, Školní ulice srdečně zve na

OKRESNÍ PŘEBOR ŠKOL V SOFTBALU 2010,
který se koná ve dnech 17. a 18. 6. 2010, vždy od 9.00 hodin ve sportovním areálu ZŠ
(v případě malého počtu družstev pouze 18.6.2010).

Základní škola Nýrsko, Školní ulice má šikovné fotbalisty
V úterý 18.5.2010 se družstva žáků 1.- 3.tříd /kategorie A/ a 4. - 5.tříd /kategorie B/ zúčastnila Krajského finále
Mc Donald´s Cupu v kopané. Krajské finále pořádala 33. základní škola Plzeň. Po slavnostním nástupu se rozběhly
první zápasy ve skupinách. V kategorii A naše družstvo obsadilo ve skupině 1.místo a v kategorii B 2.místo. Obě
družstva postoupila do semifinále, kde chlapci 1. – 3. třídy zvítězili nad družstvem 11. ZŠ Plzeň a chlapci
4. – 5. třídy porazili družstvo ZŠ Tachov. Obě družstva pak ve finále narazila na velmi silné soupeře – reprezentanty
33. ZŠ Plzeň. Pro vysvětlení, 33. ZŠ Plzeň je sportovní škola se zaměřením kromě jiného právě na kopanou a jejich
žáci jsou hráči FC Viktorie Plzeň. Ve finále naši žáci již na svého soupeře nestačili a obsadili tak velmi krásná
2. místa. Za tato umístění získali poháry, medaile a věcné ceny. Kromě tohoto úspěchu byli Sebastien Böhm a Jan
Čanecký vyhlášeni nejlepšími střelci turnaje ve svých kategoriích a jako odměnu obdrželi zlatou kopačku
a hodinky.
Družstvo v kategorii A hrálo ve složení: Sebastien Böhm, Adam Vacek, Adam Brettschneider, Kristian Pukáč,
Martin Šmíd, Filip Malát, Radek Sýkora, Jakub Jirotka, Štěpán Švec, Radek Idlbek, Petr Ludvík.
Družstvo v kategorii B hrálo ve složení: Václav Kaas, Antonín Dražka, Marek Irlbek, Jan Čanecký, Michal Vlček,
Dominik Vávra, Vítězslav Anděl, Zbyněk Mašek.
Všem hráčům patří poděkování za předvedené výkony a vzornou reprezentaci naší školy. Dále bych chtěl
poděkovat za pomoc jejich trenérům panu Pavlu Vackovi a Josefu Jurašimu, kteří s námi absolvovali celou cestu za
tímto úspěchem. Poděkování patří i rodičům kluků, kteří přijeli naše družstva do Plzně podpořit.
Mgr. Emil Mašek, ředitel školy

ZŠ a MŠ Nýrsko, Komenského ulice nezapomíná na minulost
23. dubna 2010 se zúčastnilo 22 žáků osmých a devátých tříd ZŠ a MŠ Nýrsko, Komenského ulice tematické
exkurse s názvem „Temné dějiny – Linec – Mauthausen.“
V Linci, hlavním městě rakouské spolkové země Horní Rakousko, si prohlédli nejvýznamnější památky. Navštívili
symbol města poutní kostel Pöstlingberg, Landhaus postavený ve stylu italské renesance, zámek a kostel svatého
Martina, který je považován za nejstarší kostel Rakouska. Zajímavé bylo i hlavní náměstí s morovým sloupem
z roku 1717.
Potom následovala cesta do Mauthausenu, obce nacházející se 20 km východně od Lince, kde za druhé světové
války vznikl koncentrační tábor Mauthausen - Gusen. Prošlo jím 200 000 vězňů z 26 států. Přes 120 000 z nich
zemřelo z důvodu nelidských prací a životních podmínek. Zde žáci absolvovali téměř dvouhodinovou prohlídku
s místním průvodcem, jehož poutavý výklad byl tlumočen do češtiny. Všichni byli udiveni tím, kolik rozličných
podob mohla mít smrt. Třeba přikázali vězni, aby skočil ze skály dolů (říkali jí „skála parašutistů“). Jinému nařídili,
aby se postavil pod sprchu. Tak dlouho na něj proudila
voda, až v zimě umrzl. Rovněž se stávalo, že 27 lidí
namačkali do nákladního auta a výfukový plyn byl
zaveden do utěsněného ložného prostoru, kde stáli
vězňové. A nelze zapomenout na „schody smrti“, těch
bylo 186. Vězňové po nich vynášeli na zádech
50 kilogramů těžké bloky kamene vytěžené v místním
lomu. Kdo upadl, byl ubit či roztrhán psy, kteří byli
k tomu zvlášť cvičeni.
Exkurse byla všemi účastníky kladně hodnocena, zvláště
návštěva Mauthausenu byla pro všechny silným
zážitkem.
Mgr. M. Rožánek

„Jakou barvu má svět“
Jakou barvu má svět je motto letošního ročníku soutěže projektu „Kde končí svět“ Klubu dětských knihoven SKIP.
Projekt si klade za cíl rozvoj a podporu dětského čtenářství, propagaci čtenářství na veřejnosti, propagaci činnosti
knihoven a zastřešení a inovaci aktivit dětských oddělení veřejných knihoven. Soutěžilo se v několika kategoriích
(výtvarná, literární - tvůrčí psaní, literárně dramatická). Prostřednictvím Městské knihovny v Nýrsku se do soutěže
zapojila Mateřská škola ulice Práce, třída Včeliček a Motýlků. Děti namalovaly ilustrace k Večerníkovým
pohádkám a ke knize O mašince Tomášovi. Odměnou jim byly drobné dárky z městské knihovny a výlet do Plzně,
kde byl pro děti připraven celodenní program. Navštívily Knihovnu města Plzně, divadelní představení „Hrnečku
vař“ v divadle Alfa a prohlédly si zákulisí. Poté se vrátily zpět do knihovny, kde na ně čekala malá svačinka, a na
rozloučenou si poslechly pohádku. Domů jsme se vrátili vlakem, což byl pro některé děti úplně nový zážitek.
Veliké poděkování patří firmě Lesní stavby s.r.o., jmenovitě Ing. J. Svejkovskému za bezplatné poskytnutí
minibusu a dopravu dětí do Plzně, panu řidiči R. Korschinskému a paní učitelce Petře Šlehoferové.
MěK

SOUTĚŽ VE ČTENÍ
5. května 2010 jsme se opět po roce sešli s dětmi obou nýrských základních škol a základní školy v Chudeníně
při 4. ročníku „Soutěže ve čtení“. Všichni čtenáři z 2., 3. a 4. ročníků byli pečlivě připraveni a o to těžší práci
měla tříčlenná porota. Do dalšího kola, které se konalo v Městské knihovně v Klatovech, postoupili tito žáci:
Kategorie 2. ročník
1. místoMatyáš Mráz
2. místoŠtěpán Pressl
3 místo Anna Klimečková

ZŠ Nýrsko, Školní
ZŠ a MŠ Nýrsko,Komenského
ZŠ Nýrsko, Školní

Kategorie 3. ročník
1. místoJaroslav Maxa
ZŠ a MŠ Nýrsko,Komenského
2. místoSabina SeňkováZŠ Nýrsko, Školní
3. místoAneta Káchová ZŠ Nýrsko, Školní
Kategorie 4. ročník
1. místoMonika Malá
2. místoAneta Kalivodová
3. místoMagda Hynčíková

ZŠ Nýrsko, Školní
ZŠ a MŠ Chudenín
ZŠ a MŠ Nýrsko, Komenského

Veliké poděkování patří paní Pavle Bytelové, manželům Janě a Pavlovi Hrdličkovým a Mgr. Janě Andrlíkové za
krásné ceny, které věnovali do soutěže.

Jak jsme si vedli v Klatovech?
26. května změřili vítězové nýrského kola „Soutěže ve čtení“ své čtenářské síly s vítězi klatovských základních
škol. Soutěž se konala v Městské knihovně v Klatovech. Nálada byla vynikající, strach a tréma neměly šanci.
Všichni soutěžící si zcela jistě zaslouží obrovskou pochvalu. Posuďte sami:
Kategorie 2. ročník
1. místo
Matyáš Mráz
2. místo
Jakub Koura
3 místo
Truc Ly Leová

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

Kategorie 3. ročník
1. místo
Anežka Matějíčková
2. místo
Aneta Káchová
3. místo
Klára Englová

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

Kategorie 4. ročník
1. místo
Aneta Kalivodová
2. místo
Monika Malá
3. místo
Kristýna Mikulová

ZŠ a MŠ Chudenín
ZŠ Nýrsko, Školní
ZŠ Klatovy, Tolstého

Noc s Andersenem
Dne 26. března 2010 proběhla ve
stovkách knihoven po celé České
republice
akce
s názvem
„Noc
s Andersenem“. Naše knihovna si toto
nocování přesunula na 14. května 2010,
protože jsme si chtěli udělat výlet do
Přírodní rezervace Jezvinec, kde v tomto
období kvetou zvláště chráněné druhy rostlin. Plánovanou vycházku nám však zkazil páteční nepřetržitý déšť,
a proto jsme byli nuceni zůstat v knihovně a využít náhradní program. Děti se podívaly na pohádku a navštívily
šumavskou chaloupku Vondrákových v Muzeu Královského Hvozdu. Poté jim Ing. J. Karlovská z NP a CHKO
Šumava promítla fotografie přírodní rezervace a tamních rostlin a povyprávěla o jejím významu. Zbytek
odpoledne byl věnován výtvarným, literárním, přírodovědným a pohybovým aktivitám. Děti nepřišly ani
o každoroční opékání buřtů, které daroval pan Klasna (Potraviny SVOP). Avšak tentokrát oheň nahradil fritovací
hrnec. Když se setmělo, vydali jsme se na krátkou procházku nočním Nýrskem. Na dobrou noc děti vyslechly
1 strašidelnou a 1 veselou pohádku. Ráno jsme se rozloučili chutnou snídaní z kuchyně paní Kubečkové
a Karlovské. Myslím, že i přes nepřízeň počasí si 12 spáčů odpoledne a noc v knihovně pěkně užilo.
MěK

S jarem mají nové plány i u Vondráků !
Určitě to znáte z vlastní zkušenosti. Jak se s jarem ukáže sluníčko, zvedne se nám nálada, dokonce máme znovu
spousta sil, a tak plánujeme, co by všechno bylo dobré, co nejdříve udělat. Vondrákovi na tom nejsou jinak. Asi
nejvíce pan Vondrák rodinu ohromil tím, že začal plánovat postavit před chalupou Boží muka. „No, počkáme, si jestli
to splní“, říká si paní Vondráková, „ale pěkné by to bylo“. Nějak se to minulý měsíc zajímavě sešlo, že Vondrákovým
pár sousedů přineslo věci, které se jim budou určitě moc hodit. Pan Pytel z Dešenic dal Vondrákovi pěkný chomoutek
na krávu a paní Matějková plechovou krosnu na borůvky. Ale ta je! Vejde se do ní čtyřicet litrů! Vondrákovi jsou sice
zvyklí sbírat do nůše, ale tohle bude určitě lepší. A abych nezapomněl, soused Belfín byl asi někde na jarmarku,
protože dal hospodyni krásný bleděmodrý hrnek s bílými puntíky. A aby nepřišli ani kluci zkrátka, dostali od paní
Čermákové břidlicovou tabulku do školy. Ale musí si ji opatrovat!
Je sice teď před seny chvilka klidu, ale Vondrák stejně chodí každý večer domů ztahaný ažaž. Opravuje kamennou
zídku u horní louky a u nového políčka staví úplně novou. A to je nějakého kamene! /Schválně tam tahá ty největší,
aby se mohl vytáhnout před ženou, jakou má sílu./
No, až bude zase něco nového, tak dám vědět.
K. Velkoborský

Výstava prací výtvarníků z našeho regionu
Každou sobotu v době od 10 do16 hod je možno navštívit v budově mlýna v Nýrsku pod nádražím výstavu fotografií
s literárním doprovodem, grafik, plastik a řezeb, grafiky a malby. Výstava trvá do 31. července.
Všichni jste srdečně zváni.
Ing. L. Hrabětová

Úprava cen obědů ve školní jídelně při ZŠ Nýrsko, Školní ulice pro žáky Nýrských škol
V červenci 2009 byla kuchyně školní jídelny při Základní škole Nýrsko, Školní ulice vybavena novým
nejmodernějším zařízením. Vybavení bylo pořízeno díky pochopení zřizovatele školy, Městem Nýrskem. V roce
2010 bylo dokončeno vybavení kuchyně dalším zařízením. V současné době patří naše školní jídelna k nejlépe
vybaveným zařízením školního stravování na Klatovsku. Moderní vybavení kuchyně přispělo ke zlepšení kvality
podávaných jídel i k úsporám ve spotřebě vody a energií. I přes tyto úspory je vedení školy po dohodě se zřizovatelem
přinuceno přistoupit s platností od 1. července 2010 k úpravě cen obědů pro některé věkové kategorie žáků. Tato
úprava cen je zapříčiněna zvýšením daní od ledna 2010 a neustálým růstem cen potravin. Pro vysvětlení uvádím, že
cena oběda se skládá ze dvou částí. První část tvoří ceny potravin, kterou si v plné výši hradí strávník, a druhá část je
tvořena provozními náklady, které jsou hrazeny z rozpočtu státu a z rozpočtu zřizovatele, a to pouze v případě žáků.
Dospělí strávníci hradí veškeré náklady na potraviny i na provozní náklady. A právě cena za nákup potravin není
v současné době ve věkové kategorii „7 – 10 let“ a „11 – 14 let“ pokryta z úhrady strávníka. Proto dochází k úpravě
cen obědů z důvodu pokrytí nákladů za spotřebované potraviny ve výše uvedených věkových kategoriích. Pro
kategorii strávníků „7 – 10 let“ na 21,- Kč (dříve 19,50 Kč) a v kategorii strávníků „11 – 14 let“ na 23,-Kč (dříve
21,-Kč). Pro kategorii strávníků „15 let a více“ a „dospělí“ zůstává cena za nákup potravin na původní výši 25,-Kč.
Kategorie
7 - 10 let
11 - 14 let
15 let a více (žáci)
dospělí

Cena potravin na jeden oběd
21,- Kč
23,- Kč
25,- Kč
25,- Kč

Provozní náklady na jeden oběd
22,- Kč
22,- Kč
22,- Kč
22,- Kč

Strávník hradí
21,- Kč
23,-Kč
25,- Kč
47,- Kč

Mgr. Emil Mašek, ředitel školy

Master class – 13. 5. 2010
Během školního roku navštěvovalo několik desítek děvčat zájmové kroužky aerobiku. Tyto kroužky pracují pro děti
od nejútlejšího věku až po dospělé ženy. Společně už podruhé účastnice ukončily sezónu soutěží v aerobiku. Patnáct
žen v roli rozhodčích, čtyřicet jedna závodnic a dvacet dva diváků strávilo příjemný podvečer v tělocvičně kulturního
domu. Děvčata cvičila pod vedením cvičitelek DDM Nýrsko
neznámé choreografie a jejich výkon pečlivě sledovaly
rozhodčí.
Výsledky soutěže:
Kategorie MŠ – 1. místo Terezka Novotná
2. místo Kačka Hrdličková
3. místo Zuzanka Houdková,
Terezka Karlovská
Kategorie 1. a 2. třída ZŠ – 1. místo Simona Berková
2. místo Barbora Bláhová
3. místo Eliška Kalná
Kategorie 3. – 5. třída - 1. místo – Míša Strnadová
2. místo – Dominika Skalová
3. místo – Natálie Lokajová
Kategorie 6. – 9. třída- 1. místo – Michaela Hošková
2. místo – Simona Jungová
3. místo – Aneta Hrbáčková
Děkujeme všem závodnicím za účast a našim ženám za
podporu mladé generace!
Těšíme se na setkání s děvčaty i jejich maminkami v příštím
školním roce.
Kolektiv DDM Nýrsko.
KČT Nýrsko Vás zve na "Běh zelenským údolím"
Datum: sobota 12.6.2010
Místo: Zelená Lhota 113, naproti hotelu "ZACH", 100 m pod nádražím
Start: děti v 10.00 hod., dospělí v 11.30 hod., běží všechny věkové kategorie
Povrch tratí: lesní cesty a částečně asfalt. Závod je zařazen do okresní soutěže "Běhy mimo dráhu"
Za KČT srdečně zve Jiří Čada, telefon 776717958

Pozvánka na cyklovýlety okolím 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.
Sobota 5.6.2010 – Den turistiky v Nýrsku 09,00 hod. od Lesního divadla
http://www.sumavanet.cz/icnyrsko/letaky.asp
V rámci dne turistiky v Nýrsku jsou naplánovány i dvě cykloturistické trasy. My se vydáme na trasu 60km k jezeru Drachensee
u Fürt im Waldu. Nýrsko – přehrada – Zadní Chalupy (zaniklá obec) – Hinter Helmhof (D) – Rittsteig – Schicherhof –
Neukirchen – Eschlkam – jezero Drachensee – Daberg – Starý Spálenec – Maxov – Všeruby – Chudenín – Nýrsko.
Trasa 60km, po asfaltových a zpevněných komunikacích, vhodná pro treková nebo horská kola. Je vhodná pro všechny
cykloturisty, průměrné převýšení. Nezapomeňte průkaz totožnosti a pojištění do zahraničí.
Pro ty, co se na tuto trasu necítí , je připravena trasa 30km okolo přehrady do Děpoltic - Blata - Starý Láz – Nýrsko.

Sobota 19.6.2010 v 09,00hod. od Infocentra pojedeme na Onen Svět
Nýrsko – Měštiště – Plošina – Onen Svět – Chřepice - Strážov – Nýrsko. Trasa okolo 50km, větší převýšení, vhodné pro aktivní
cykloturisty. 70% asfaltová komunikace a zpevněné cesty, zbytek lesní a polní cesty. Doporučuji horské kolo.

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 ssebou 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. Výlet je bez poplatku.
Bližší informace: František Bechyně Tel. +420605412193

Mail: bechyne@posumave.cz

www.posumave.cz

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 Nýrsko
11. 6. od 18.00 hod. – Tvořivá dílna s Jarmilou Javorskou
V prostorách Informačního centra
14. 6. do 30. 7. – Výstava fotografií Václava Vetýšky… Šumava krásná i tajemná. Přístupná v otevíracích
hodinách informačního centra
• Ostatní akce
V prostorách areálu pod sjezdovkou v Nýrsku
5.6. – Den turistiky, od 7.00 -10.00 prezentace, připraveny trasy pro pěší i cyklotrasy
5.6. od 9.30 hod.- Den dětí – pohádkový les
12 6. od 20.00 hod. - SIFON– rocková zábava
18.-20.6. – IV. TRIKE-MOTO ŠUMAVA 2010 –spanilá jízda, soutěže, ohňostroj, vystoupí kapely: GULAS
ROCK, DYMYTRY, revival-OZZY OSBOURNE

V prostorách Lesního divadla
2.6. od 14.00 hod akce DDM Nýrsko
6.6. od 15.00 hod Divadlo Strašín - „ Figarova svatba "
Připravujeme:
3.7. -Divadlo Kbel - „ Dědeček ,aneb musíme tam všichni "
17.7. -KEČUP – rocková zábava
31.7. - PIVNÍ SLAVNOSTI
KD Nýrsko oznamuje:
Přijímáme přihlášky do podzimního tanečního kurzu 2010, který proběhne v měsících říjen až prosinec,
v rozsahu šesti lekcí, jedné prodloužené a závěrečného věnečku. Předběžná cena kurzu je 1000 Kč. Zájemci
se mohou hlásit v informačním centru nebo na telefonním čísle : 376 571 616 .
V pátek 11. 6. 2010
v Galerii U Bílého jednorožce
v Klatovech se na Vás těší
v 17 hodin

Arnošt Lustig
a
Markéta Mališová
v literárním večeru
ŽIVOT A LITERATURA

„Zjistíš, protože musíš, že žít se dá všude.“
Známý český spisovatel a novinář říká: „To je ta
výhoda, když je člověk žid. O
všechno přijdeš několikrát za
život. Zvykneš si na to. A
dokud ti nevezmou život,
vždycky si pomůžeš.“
Nejen na toto téma si bude s Vámi povídat Arnošt
Lustig a ředitelka společnosti
Franze
Kafky
Markéta
Mališová. Jeho humor se
nezastaví před ničím, ba ani
před vlastní vážnou nemocí, se
kterou válčí čtvrtým rokem.

PRONAJMU BYT 4 + 1 v rodinném domku, k dispozici garáž a zahrádka.
Cena dohodou. TEL.: 376 571 109

OZNAMUJE SVÝM KLIENTŮM,
ŽE OD 2.6.2010 NÁS NAJDETE
NA NOVÉ ADRESE:
BEZRUČOVA 158, NÝRSKO –
NOVÉ ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO.

VE STŘEDU 9.6.2010
V DOBĚ OD 12,00 DO 16,00 HOD.
POŘÁDÁ ZP METAL-ALIANCE
PRO ŠIROKOU VEŘEJNOST

DEN ZDRAVÍ
VE SPOLUPRÁCI SE STÁTNÍM
ZDRAVOTNÍM ÚSTAVEM.
PROVÁDÍME MĚŘENÍ TUKU, TLAKU A
CHOLESTEROLU.
VŠE ZDARMA.
V TUTO DOBU BUDE KANCELÁŘ
UZAVŘENA.
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