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V LESNÍM DIVADLE SE K NAŠÍ RADOSTI OPĚT ZAČÍNÁ HRÁT
Ochotnické soubory působily v Nýrsku již
kolem roku 1850. Tehdy se hrávalo v tamních
hostincích a v sokolovně. Po roce 1920 se
objevila mezi obyvateli městečka myšlenka na
vybudování divadla v přírodním prostředí. Tuto
snahu
podpořilo
zdařilé
představení
Schillerových Loupežníků provedené v roce
1925 přímo u zříceniny hradu Pajrek.
V roce 1933 započaly práce na výstavbě Lesního
divadla. Velký podíl na jeho vybudování měli
tehdy pánové Rauscher, Zettl, WatzIik,
Multerer, Blau (švagr spisovatele Jindřicha
Jindřicha). Na stavbu přispívali četné místní
spolky i podnikatelé. Podíl měla Národní
Jednota Pošumavská a německý Kulturverband.
Obec tehdy bezplatně na deset let přenechala
divadelnímu spolku území zrušeného lomu ,,U vysokého kamene". Po několika rozšiřováních dosáhla kapacita
hlediště 1050 míst.
Premiéra se konala 23.9. 1934 hrou Josefa Blaua „Králováci". Od roku 1936 zde hráli němečtí ochotníci hry
německých autorů, původem především ze Šumavy. Ale již před válkou se hrála i díla českých autorů, která
dotovala Česká osvětová komise, například Hubička a Prodaná nevěsta.
Po druhé světové válce, po odsunu německých
obyvatel, na divadelní tradici navázali čeští ochotníci.
Divadlo ve městě hrál dramatický odbor TJ Sokol
a spolek divadelních ochotníků J. K. Tyl. S nýrskými
ochotníky vystupovali na jedněch prknech i proslulí
herci Národního divadla. V Pasekářích (1947, foto
vlevo) a Václavu Hrobčickém z Hrobčic( 1952) si
s místními ochotníky zahrál,,pan herec" Jaroslav
Vojta. V roce 1947 vystupoval ve hře Maryša Zdeněk
Štěpánek v roli Vávry společně s významnou místní
ochotnicí paní Linhartovou. Další hry v poválečných
letech: Noc na Karlštejně, Hrátky s čertem, Lucerna,
Matka, Její pastorkyňa, Bělouši, Naši furianti,
Paličova dcera, Vojnarka (1961). Představení Domov
se v roce 1948 zúčastnil sám autor J. Hais Týnecký.
Divadelní odbor Osvětové besedy sehrál v roce 1959
hru Velký komediant, Dva lékaři (1961) a Dalskabáty, hříšná ves. Divadelní představení v Lesním divadle pak
až do šedesátých let doplňovala silná dětská scéna. Nýrské děti odehrály mnoho představení nacvičovaných za
nadšené a dobrovolné asistence místních učitelů. Jmenujme pohádky O Sněhurce, O zvířátkách, O perníkové
chaloupce. Často nýrští herci vyjížděli hrát i do okolních vsí. Ochotnický spolek čítal v poválečných letech asi
120 členů a do šedesátých let minulého století odehrál cca 90 divadelních her.
V šedesátých letech v Nýrsku působil také divadelní odbor při závodním klubu ROH Okula Nýrsko. Ten měl na
svém repertoáru například v roce 1960 hry Velbloud uchem jehly, Nevěsta na rozpacích a další. V roce 1961
bylo z iniciativy pana Gschwendtnera založeno Studio mladých, které působilo pod Domem kultury. Tehdy se
hrávala Sůl nad zlato a opět oprášena byla Noc na Karlštejně.
Pokračování na straně 6

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.

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se uskuteční ve dnech 28. a 29. května 2010. Hlasovat bude možno
v pátek 28.5.2010 od 14,00 do 22,00 hodin a v sobotu 29.5.2010 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: ZŠ a MŠ 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
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky (platným
občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním
průkazem). Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství ČR některým z uvedených dokladů, nebude mu
hlasování umožněno. Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech
voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

Žádosti o dotace
Město Nýrsko vyhlásilo na veřejném zasedání dne 17.2.2010 výběrové řízení na poskytnutí dotace z Fondu rozvoje
bydlení a dotace sportovním a kulturním organizacím. K termínu 2.4.2010 byly podány 2 žádosti na poskytnutí
půjčky z Fondu rozvoje bydlení v celkové výši 300 tis. Kč. Starostou jmenovaná komisi doporučila oběma
žadatelům vyhovět. K témuž termínu bylo podáno 11 žádostí o poskytnutí dotace na sportovní činnost ve městě.
V tomto případě bylo posuzování komise obtížnější, neboť požadavky ve výši cca 638 tis Kč bylo možno uspokojit
pouze částkou 500 tis. Kč schválenou v rozpočtu města. Z tohoto důvodu byly všechny požadavky kráceny,
částečně zvýhodněny byly organizace, které pracují pravidelně s dětmi a mládeží. Návrhy obou komisí projednají
na veřejném zasedání dne 28.4.2010 zastupitelé města (po uzávěrce Nýrských novin).

Povinná výměna řidičských průkazů do 31.12.2010
9
9
9

týká se řidičských průkazů vydaných od 1.1.1994 do 31.12.2000,
k výměně je potřeba: doklad totožnosti (OP, cestovní pas), 1 ks fotografie 3,5 x 4,5 cm, ŘP, kterému
končí platnost,
výměnu pro řidiče s trvalým pobytem v Nýrsku a okolí zajišťuje MěÚ Klatovy - odbor dopravy,
Mayerova 130.

Dodávka tepla v Nýrsku
Teploslužby, spol. s r.o., provozovatel městské výtopny, dodávají pro svých dvacet odběratelů, tj. 771 bytů, základní
školy, školky apod. teplo a teplou vodu již patnáctým rokem. Topná sezona skončí 31. května a nová začne 1. září.
Teplota vzduchu v obytných místnostech má být 20 – 22 st. Celsia s tolerancí plus-mínus dva stupně. Teplo i teplá
voda se musí dodávat denně v době od 06.00 – 22.00 hodin. Teplá voda musí mít u odběratele teplotu od 45 do 60 st.
Celsia (vyhl.č.162/2001 Sb.). V loňském roce Město Nýrsko zafinancovalo výměnu jednoho uhelného kotle S 2500
výkonu 2.100 kW za dva nové poloautomatické Ekoefekty-Bio, každý o výkonu 600 kW. Důvodem bylo snížení
provozních nákladů. V květnu a červnu 2010 budeme na kotelně dokončovat související úpravy rozvodů po instalaci
obou nových kotlů. Do října vyměníme na patách odběrných míst mechanické průtokoměry z roku 1992 za
spolehlivější ultrazvukové. O případné krátké odstávce dodávky teplé vody budete včas informováni.
Cena tepla zůstává v Nýrsku třetím rokem na stejné konečné částce, tj.382,- Kč za jeden gigajoul. Po Plzeňské
teplárenské, a.s. je cena tepla v Nýrsku druhá nejlevnější v Plzeňském kraji.
Vladimír Hostek, jednatel

Nápady dětí změní školu v Komenského ulici
V loňském roce dostala naše škola v Komenského ulici zcela nový kabát. My ovšem nechceme měnit pouze vnější
vzhled školy, ale v následujícím období chceme pokračovat v její vnitřní modernizaci. Zapojíme se do projektu
„EU peníze školám“ s názvem Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základní škole, jehož cílem je zkvalitnění
a především inovace výuky většiny předmětů, a to metodickým vzděláváním pedagogických pracovníků, tvorbou
a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů. Ve svých vlastních cílech se chceme
zaměřit především na potřeby i přání našich žáků. Proto ještě před realizací projektu „EU peníze školám“
uskutečníme v měsíci květnu vlastní čtrnáctidenní projekt s názvem: "Škola očima dětí"
V prvním týdnu se do něho zapojí všichni žáci v rámci vyučování napříč vybranými předměty. Např. v hodinách
dějepisu se seznámí s vývojem školství a metodami výuky od středověku po současnost. V zeměpise budou
poznávat kvalitu a dostupnost základního vzdělávání v rozvojových zemích. Zaměříme se zejména na tzv. Adopci
na dálku, která pro mnohé děti znamená jediný přístup ke vzdělání. Pomocí počítačů i výtvarných pomůcek se
pokusí vytvořit "školu snů". Inspiraci mohou čerpat i v hodinách cizích jazyků, kde se seznámí s výukou
a vybavením škol v nejvyspělejších zemích EU. Při pracovní výchově se zaměří také na případné úpravy okolí
školy. Diskutovat o modernizaci pracovního prostředí budou žáci dále v hodinách občanské výchovy, rodinné
výchovy i výchovy ke zdraví. Na konci týdne v rámci výuky českého jazyka všechny své poznatky a dojmy sdělí
formou slohové práce. Nejlepší výtvarné i slohové práce vyhodnotíme a zveřejníme.
Ve druhém týdnu vyhlásíme soutěž s názvem "Nápady dětí mění školu", do které chceme zapojit nejen žáky, ale
i jejich rodiče. Budeme hledat ty nejlepší nápady a také se je pokusíme zrealizovat. Soutěž chceme zaměřit
především na modernizaci výuky jednotlivých předmětů, učeben i dalších prostor školy. Fantazie dětí nezná hranic
a my hledáme inspiraci. Nejlepší nápady opět zveřejníme a samozřejmě uskutečníme. Můžete se zúčastnit i Vy.
Samé jedničky nebo delší prázdniny neslibujeme, hezčí a kvalitnější školu ANO.

ZŠ Nýrsko, Školní ulice

zve zástupce tisku a zájemce na

TISKOVOU KONFERENCI
k zahájení projektu ŠUMAVSKÁ ŠKOLA = EVROPSKÁ ŠKOLA;
2. výzva Plzeňského kraje z OP VK; Prioritní osa 1, oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání,
která se koná 6. května 2010 od 14 hodin ve společenském sále Městské knihovny v Nýrsku.
Program: 1/ Úvodní slovo
2/ Seznámení s ESF a s 2. výzvou OP VK Plzeňského kraje
3/ Seznámení s projektem Šumavská škola = evropská škola
4/ Diskuse
5/ Závěr
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VÝRAZNÝ ÚSPĚCH ŽÁKA NAŠÍ ŠKOLY!
VEŘEJNĚ CHVÁLÍME:
Žák Tomáš Kurc, IX.B – vybojoval 1. místo v krajském kole řečnické soutěže Mladý Demosthenes
a postoupil do celostátního kola.

Zápis do Základní umělecké školy Nýrsko
Vážení rodiče,
v týdnu od 17. do 21. května 2010 proběhne zápis dětí do Základní umělecké školy Nýrsko pro školní rok
2010/2011. V tomto roce 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 probíhá v přípravném a základním studiu a je zaměřena na získání základů společenského,
klasického a moderního tance.
Výtvarný- výuka je organizována ve dvou skupinách základního studia. Studium je zaměřeno na výrobu keramiky,
kresbu, grafiku, malbu 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

ZO Svazu zdravotně postižených Nýrsko
Naše základní organizace má v současné době 150 členů. Jsme podle počtu členů čtvrtou základní organizací
Svazu zdravotně postižených – Šumava, která v sobě sdružuje 10 základních organizací.
Výbor naší ZO se schází 1x měsíčně. Členské schůze míváme 4x do roka – dvě s přednáškou a v květnu
a prosinci slavnostní schůze – ke Dni matek a prosincovou s oslavou Vánoc a konce roku. Na těchto schůzích
nám pravidelně recitují a zpívají naši nejmenší hosté z Duhové mateřské školy a děti ze ZŠ Školní ulice. Máme
radost z jejich vystoupení a vždy je nám potom krásně u srdce. Každou schůzi nám ozvučí a pak i zahraje pan
Jandovský s paní Fürstovou, my si s chutí zanotujeme s nimi a mnohdy i zatančíme. Patří jim náš srdečný dík.
Vřelé díky patří také Městskému úřadu Nýrsko a Obecnímu úřadu Chudenín za jejich finanční podporu, díky
které můžeme našim členům poskytnout příspěvek na masáže, občerstvení při slavnostních schůzích a při
životních jubileích popřát s kytičkou. Děkujeme rovněž panu Fritzovi, který nám tiskne pozvánky, a společnosti
STRAVBYT s.r.o., že můžeme pořádat schůze v jediném bezbariérovém prostoru v Nýrsku.
23.3.2010 jsme měli první letošní schůzi, na které nám přednášel pan Karel Mráz, bývalý starosta Klatov a učitel
češtiny Klatovského Gymnázia o Jaroslavu Vrchlickém. Přednáška byla velice zajímavá. Těšíme se, že se
s panem Mrázem ještě setkáme.
Přejeme všem čtenářům hodně zdraví a pohody.
Výbor ZO SZP

Duben v Domě dětí a mládeže
Jaro je v plném proudu. Rok v zájmových kroužcích jde do finále. Už za šest týdnů ukončí většina kroužků své
pravidelné schůzky a DDM se bude intenzivně připravovat na prázdninovou činnost.
Co jsme mohli společně prožít v dubnu? Čtyřicet členů zájmových kroužků přijalo pozvání na Aprílový výlet do
Prahy. Cílem byla návštěva Muzea voskových figurín, Staroměstského náměstí, Karlova mostu a dalších. Výprava
se po celou dobu výborně bavila a pro organizátory bylo zajímavé zjištění, jak vzácná je pro děti cesta rychlíkem.
Další výlet vlakem jsme uskutečnili 18. 4. 2010, kdy jsme svojí účastí podpořili dívky, které se s velikou odvahou
pustily do soutěže Dívka roku 2010. Soutěž byla letos úchvatná a naše děvčata Adéla Buňatová a Simona
Krákorová podala mimořádné výkony. A vyvrcholení nastalo 24. 4. 2010, kdy jsme uspořádali Přehlídku činnosti
DDM Nýrsko. Dvěma stovkám návštěvníků se předvedlo 187 vystupujících ze všech oborů zájmové činnosti
DDM. Děkujeme všem zúčastněným za příjemný zážitek.

Jarní úklid v Hodousicích
Příchod jara přivítali občané Hodousic úklidem návsi. Sbor dobrovolných hasičů Hodousice zorganizoval akci,
které se zúčastnilo velké množství dospělých, ale i dětí a přispěli tak ke zlepšení vzhledu své obce.

Milí příznivci muzea !
Obracím se na Vás s jednou prosbou. Jiřině Vondráků, to je ta nejstarší z dětí, se trochu začala zapalovat lýtka.
Paní Vondráková by vám byla vděčná, kdybyste jí pověděli, jestli někde nedělá mrzutosti. A jestli se letos objeví
před chalupou májka, starý Vondrák sice nikoho střílet nebude, ale trochu nabručený je. To, že jeho kluci už jsou
taky trochu „splašení“, to bere jako normální. Ale holka! Ta by měla dát pokoj!
Jenže co! Práce je pořád tolik! Pomalu se bude sekat na krmení, a kdyby nebyla ještě taková chladná rána, už by
bylo třeba sázet brambory. A psal Kollorus, on je trochu z rodiny, že přijede na skok (Vondrák ví, co je u něj „na
skok“) povědět, jak táhnul válkou. Copak, to by mohlo být zajímavé! Vondrák, když přišel ze světa, taky měl
novinky, že se ostatní divili! To se tenkrát něco navyprávěl! I pivo bylo navíc, když přidal nějakou historku!
Děkujeme všem, co pamatují na muzeum a raději se zeptají, než něco vyhodí. Takhle jsme dostali od Malátů
z Chudenína dětské dřeváčky. Velký unikát! Ani v domažlickém muzeu je nemají. A jsou i jiné dary, ale někdy si
dárci nepřejí, aby se o nich mluvilo. Tak to respektujeme, ale předměty určitě uvidíte, jak jen bude příležitost.
Přeji všem pěkné jaro!
Karel Velkoborský

Základní škola Nýrsko, Školní ulice
hledá zaměstnance na pozici
ŠKOLNÍK
Nabízíme:
- plný pracovní úvazek
- standardní platové podmínky příspěvkové
organizace
- hrubá mzda do 12 580,-Kč
Požadujeme:
- vzdělání – střední odborné technického zaměření /vyučen
- nejlépe v oborech kovo, elektro, dřevo
- bezúhonnost
- manuální zručnost ( provádění drobných
údržbářských prací )
- pracovitost, spolehlivost, organizační schopnosti
- flexibilita
- dobrý zdravotní stav ( fyzická zdatnost )
- schopnost jednat s lidmi a dětmi
- nástup od 1.9.2010
- písemně : strukturovaný životopis – doručit do
4.6.2010 na adresu:
Základní škola Nýrsko, Školní ulice, příspěvková
organizace,
Školní 429, 340 22 Nýrsko

Pokračování ze strany 1

Činnost spolků byla od poloviny šedesátých let záměrně tlumena a jejich existence byla direktivně ukončována.
Koncem šedesátých let lesní divadlo osiřelo na dlouhá desetiletí a nic nenasvědčovalo tomu, že jeho tradice bude
opět vzkříšena. Objekt byl devastován. V devadesátých letech byl areál divadla opraven a upraven jedním z
několika tehdejších majitelů k účelům rekreace.
V roce 2008 divadlo zakoupili Petr a Marek Maškovi. Noví majitelé objekt v krátké době uvedli do stavu, aby
bylo možno 31. 8. 2008 odehrát první ochotnické představení. V roce 2009 divadelní sezóna Lesního divadla v
Nýrsku nabídla divákům deset představení v podání ochotnických souborů ze širokého okolí. V objektu byla
uvedena do provozu restaurace a letní kino. Rok 2009 mohou majitelé hodnotit právem jako úspěšný. První
představení sezony 2009 navštívilo 650 diváků. Další představeni v průměru 400 diváků. V září i přes nepřízeň
počasí navštíviIo poslední reprízované představení 250 diváků.
Dnešní Lesní divadlo Nýrsko má kapacitu hlediště pro sedící 400 míst a objekt je v provozu od května do září.
Po čtyřiceti letech byl 15.10.2009 obnoven i „Divadelní spolek Lesní divadlo Nýrsko“. Ten na letošní rok
připravuje hru Jana Drdy Dalskabáty – hříšná ves, aneb zapomenutý čert. Premiéra bude 10.7.2010. Takže se
máme na co těšit.

A co nás tedy čeká?
Květen

Červen
Červenec

Srpen

Září

2.5.
15.5.
26.5.
5.6.
3.7.
10.7.
24.7.
7.8.
15.8.
21.8.
29.8.
11.9.
18.9.

Divadlo Dešenice - „ Doba kamenná" ( Začátek v 17 hod)
Divadlo Klatovy - „ Mrkvová roláda"
DDM Nýrsko
Divadlo Strašín - „Sluha dvou pánů"
Divadlo Kbel - „Dědeček, aneb musíme tam všichni"
Divadlo Nýrsko - ,,Dalskabáty, hříšná ves,aneb zapomenutý čert"
Divadlo Horní Bříza - ,,Hotel mezi dvěma světy"
Divadlo Nezdice - ,,Hastrmanská komedyje"
Divadlo Horní Bříza - ,,Jak se peklo zadlužilo a co z toho všechno bylo"
Divadlo Strašín - ,, Figarova svatba"
Divadlo Nýrsko - ,,Dalskabáty,hříšná ves,aneb zapomenutý čert"
Divadlo Klenová - ,,Co takhle svatba princi"
Divadlo Plzeň - ,,Lucerna"
Sylva Kalianková, Jitka Vlková

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.
Neděle 2.5.2010 v 09,00 hod. od Infocentra - Přes Všerubský průsmyk
Nýrsko – Všeruby – Schachten – Maxov – Filipova Hora – Mrákov – Kout na Šumavě (občerstvení) – Starec –
Kdyně – Chodská Lhota – Pocínovice – Nýrsko
Trasa okolo 60km s průměrným převýšením, vhodná pro všechny pravidelné cykloturisty. Cestou budeme
obdivovat zejména přírodní krásy. Doporučuji pojištění do zahraničí a nezapomeňte na průkaz totožnosti.
Neděle 16.5.2010 v 09,00 hod. od Infocentra – Vodní díla na Úhlavě
Nýrsko – údolní nádrž Nýrsko s prohlídkou přehrady – úpravna vody Nýrsko – Hamry – přečerpávací elektrárna
Černé jezero s prohlídkou – Špičák – Černé jezero – Bílá Strž – Hamry – Nýrsko
Trasa okolo 50km, s výjimkou Hamry – Špičák, nenáročná trasa pro všechny cykloturisty. Vzhledem k omezenému počtu účastníků pro vstup do přehrady, požaduji předběžné přihlášení (jméno, příjmení, bydliště)
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. Výlet je bez poplatku.
Bližší informace:
František Bechyně
Tel. +420605412193

Mail: bechyne@posumave.cz

www.posumave.cz

V Nýrsku děti soutěžili v požárním sportu
V sobotu 17.dubna jste se mohli v areálu Základní školy ve
Školní ulici potkat s množstvím hasičské mládeže - účastníků
8.ročníku Jarní soutěže dětí. Při zahájení všichni uctili památku
polského prezidenta Lecha Kaczyńského a ostatních obětí
leteckého neštěstí. Po vysvětlení organizace celého závodu se
tříčlenná družstva rozběhla plnit jednotlivé úkoly. A že toho
všichni museli umět: topografické značky, orientaci v mapě,
uvázání uzlů, určení prostředků používaných hasiči a jejich
grafické značky, museli zvládnout přechod po vodorovném laně,
proběhnout hadicovou štafetu i zapojení požárního útoku a
vyzkoušeli si i hod na cíl (kuželky) pomocí hadice. Děti, které do
Nýrska přijely z různých koutů Plzeňského kraje, byly rozděleny
do tří kategorií podle věku (1.- 4. třída, 5.- 7. třída a 8.- 9.třída). Bylo vidět, jak moc se snaží. Však byly
přihlížejícími i jejich vedoucími mocně povzbuzováni. A jak to nakonec dopadlo? V nejmladší kategorii si v silné
konkurenci 23 družstev zlato vybojovala Chodská Lhota, za ní se umístil Strážov II. a bronz si vybojovala Bystřice I.
V prostřední kategorii mezi 16-ti družstvy zvítězily Dobřany. Druhé místo získal Dlažov III. a velmi těsně za ním
skončil Strážov III. V nejstarší kategorii se závodu zúčastnilo15 družstev. Nejlépe dopadla Bystřice, stříbro pak
získalo Nýrsko a na třetím stupínku se umístila Chodská Lhota I. Putovní pohár si po sečtení všech výsledků
odvážela Bystřice. Za ní byla Chodská Lhota, následovaná Nýrskem.
Je dobře, že děti jen nesedí doma u televize nebo počítače, jak to někdy vypadá. Je spousta dětí, které mají i jiné
zájmy a koníčky. Viděli jsme, s jakou vervou bojují, jak se snaží dosáhnout co nejlepších výsledů a ukázat všem, co
se naučily. Když se k tomu přidalo i sluníčko, které celý den prozářilo svými paprsky, musím jen politovat ty z Vás,
kteří jste nepřišli a připravili se tak o pěkný zážitek.

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
4. 5. od 18.00 hod. – Podzemí Klatovska – systémy historických sklepů ve městech, jeskyně a stará
důlní dílna – beseda s historikem Martinem Křížem
28. 5. od 18.00 hod. – Tvořivá dílna s Jarmilou Javorskou
V sálu Kulturního domu Nýrsko.
21. 5. od 18.00 hod. – Koza aneb kdo je Sylvie – divadelní představení. V hlavních rolích: Taťána
Nálepková nebo Kateřina Macháčková, Ondřej Soukup, Ivo Kubečka a další
• Ostatní akce
V prostorách Kulturního domu Nýrsko
15. 5. od 20.00 hod. - KEČUP – rocková zábava
V Lesním divadle
2.5. Divadlo Dešenice - „ Doba kamenná " - začátek v 17 hod.
15.5. Divadlo Klatovy - „ Mrkvová roláda "
26.5. DDM Nýrsko
• Připravujeme v MěK Nýrsko:
11. 6. od 18.00 hod. – Tvořivá dílna s Jarmilou Javorskou
KD Nýrsko oznamuje:
Přijímáme přihlášky do podzimního tanečního kurzu 2010, který proběhne v měsících říjnu až prosinci,
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 .

Informační centrum města Nýrska
telefon: 376 571 616, e-mail: ic@mestonyrsko.cz
Po, Čt, Pá 10.00 – 12.00 13.00 – 15.00
Út 10.00 – 12.00 ZAVŘENO
St 10.00 – 12.00 13.00 – 17.00
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
Šumava bez hranice - v českém (199,- Kč) i německém (349,- Kč) jazyce
Šumava - Rozkvetlá (očima fotografa Jana Kavaleho) ,
Nýrsko ve století proměn (vydalo: Občanské sdružení Vlastivědné muzeum v Nýrsku)
Nýrsko toulky minulostí města – Martin Kříž
V prodeji dřevěná turistická známka města Nýrska No. 886, štítek na hůl s motivem hradu Pajrek,
suvenýr z Nýrska v podobě keramické píšťalky a další.

Tyršova 115
339 01 Klatovy 4
tel.:+420 777 722 903
www.pro-real.cz
info@pro-real.cz

s námi kupce najdete
Pro naše klienty hledáme:

▪ RODINNÉ DOMY
▪ NEBYTOVÉ PROSTORY

▪ BYTY
▪ CHATY

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
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Bojuji za Vás!
Práce pro lidi je závazek a jako takovou ji vnímám i já.
V současné době pracuji v Klatovské nemocnici na
pozici manažera kvality, bydlím v Klatovech a mám
dvě dospělé děti. Velmi dobře znám Nýrsko i jeho
obyvatele, vždyť jsem zde dva roky pracoval. Stále zde
mám spoustu přátel a známých. Uvědomuji si palčivé problémy tohoto
regionu, jako je například nezaměstnanost. Přestože je v celém okrese Klatovy nejnižší, i tak dosahuje
9,5%! Je to dáno zejména útlumem výroby v největších firmách jako je Okula Nýrsko a Greiner. Dalším
vážným problémem je chybějící obchvat Nýrska, který způsobuje problémy s dopravou, hlavně průjezdy
kamionů. Město nemá peníze na řešení všech těchto problémů, a proto mám ve volebním programu jako
jeden z důležitých bodů podporu menších obcí, např. změnou přerozdělování daní nebo pomoc při
zlepšování silniční sítě. Další oblastí, kde je třeba podat pomocnou ruku, jsou neziskové organizace. Jejich
úloha je nezastupitelná. Už nyní spolupracuji s některými z nich, jako např. s hasiči. Nebýt jich, ale i
ostatních organizací, už dávno by z našich obcí vymizel společenský život. Více informací o mně a mém
programu naleznete na http://www.volbyplzensko.cz/kandidati/volebni-leadri/igor-jakubcik/. Pokud chcete
mít poslance, který bude bojovat za Vás, dejte mi svůj hlas.
Váš
Bc. Igor Jakubčík
Kandidát do PSP ČR ve volbách 28. – 29. května 2010

Vážení spoluobčané,
dovolte mi několik slov v souvislosti s nadcházejícími volbami. Mám za sebou první čtyřleté volební období
v Poslanecké sněmovně a nyní opět kandiduji v pozici vedoucího kandidáta na kandidátce KSČM v Plzeňském
kraji. Do vysoké politiky jsem vstupoval s určitými představami, jak změnit politickou kulturu při jednání
v orgánech sněmovny. Moje, a dnes mohu říci, naivní představy o tom, že noví lidé v politice mohou něco změnit
k lepšímu, se nenaplnily. Přesto zůstávám optimistou a opět chci vstoupit do nerovného souboje o věcné a odborné
projednávání zákonů. Respektování volebního programu KSČM, odborná hlediska a z nich vyplývající postoje,
ovlivňovaly moje vystupování a hlasování při jednáních sněmovny. Moc bych si přál, abychom v dalším volebním
období dokázali schválit zákony, které zamezí dosud nepostižitelné korupci mezi lobbisty a politiky, zajistí omezení
poslanecké imunity za přestupky a trestné činy a také ztrátu mandátu poslance, který zradí volební stranu a program,
za který byl zvolen. Velmi citlivě vnímám problémy celého Plzeňského kraje, neustále se zvyšující nezaměstnanost,
ztrátu pracovních příležitostí v zemědělské prvovýrobě, likvidaci firem s dlouhodobou tradicí výroby. Také
problémy s poskytovanými službami a jejich dostupností ve venkovském prostředí kraje.
Ujišťuji vás, že poslanci zvolení za KSČM, budou nesmlouvavě prosazovat náš program, který nabízí, jako řešení
výše uvedených problémů, vytvoření sociálně spravedlivé společnosti pro všechny občany České republiky, která
zajistí důstojný život pro všechny, včetně bezplatného vzdělání, zdravotnictví, sociálních služeb a zejména práva na
práci. Je potřebné zdůraznit, že toto vše je možné úpravou daňového systému při zajištění stabilního prostředí pro
rozvoj národního hospodářství a dobře vyjednaných podmínek spolupráce v Evropské unii.
KSČM je stranou, která svoje sliby plní a nezklame Vaše očekávání.
Ing. Karel Šidlo, poslanec PS PČR

volby 2010
kandidáti

JUDr. Jiří Pospíšil
Moji životní filozofií je chovat se tak, abych se nikdy nemusel za své jednání stydět.
A tuto filozofii se snažím uplatňovat i v politice.

Ta pravá řešení – Řešení která pomáhají
www.ods.cz/volby2010
(podrobný volební program)

Bez vašeho hlasu to nepůjde
BONSAI MERKLÍN 2010
- 7. ročník výstavy Pod záštitou hejtmanky Plzeňského kraje doc. MUDr. Milady Emmerové, CSc.
15.-16.5.2010
9.00 hod – 18.00 hod
Zámek v Merklíně u Přeštic
120 exponátů bonsají a 80 suiseki od předních českých pěstitelů a sběratelů
15.5.2010
velký sál:
9.30 hod Přednáška o tvorbě okrasných zahrad - Přemysl Písař, Zahradnictví
Přemysl Písař, Plzeň
10.30 hod Přednáška o alternativní léčebné metodě Hogudo - Mgr. Jiří Houdek,
Praha (součástí přednášky budou názorné ukázky cviků)
12.00 hod Povídání o cestování po Japonsku – Jiří Trčka – Japonsko v Čechách
13.30 hod Demo – ukázka tvarování - Václav Novák (prezident České bonsajové asociace), Libochovice
16.30 hod Přednáška o alternativní léčebné metodě Hogudo - Mgr. Jiří Houdek, Praha
zámecký park:
10.00, 11.00, 13.00, 14.00 hod Ukázky bojového umění Hung Ka – D.Šejna, Plzeň
15.00 hod Ukázka Orientálního tance – lektorka Jana Tipplová , Plzeň –
možné zapojení diváků
od 14.00 hod skákací hrad pro malé děti
zámecký salonek:
od cca 12.00 hod Individuální konzultace s Pavlem Váňou (Bylinář
Pavel), Nový Bydžov
16.5.2010
velký sál:
9.30 hod Přednáška o fytoterapii – S bylinkami za zdravím 1. - Pavel
Váňa (Bylinář Pavel), Nový Bydžov
12.00 hod Společné tvarování – demo Greenhornů, celá ČR
15.00 hod Přednáška o fytoterapii – S bylinkami za zdravím 2. - Pavel Váňa (Bylinář Pavel), Nový Bydžov
zámecký park:
10.00, 12.00 hod Ukázky cviků Hogudo - Mgr. Jiří Houdek, Praha
13.00, 15.00 hod Ukázky Taiči – Ing. Jan Janout, Škola jógy pro každý den Ing. Václava Hoška - Plzeň
Do ukázek cvičení se budou moci návštěvníci zapojit.
13.30 – 16.30 hod Zábavné odpoledne s tvořivou dílničkou pro děti od 3 do cca 12 let, Mateřská školka – Veselá
žabička, Plzeň
Během celého víkendu bude probíhat v zámeckém areálu workshop, bude zajištěn prodej bonsají, bonsajových potřeb,
japonských starožitností a samozřejmě občerstvení.
Srdečně zvou pořadatelé.

