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Žijí mezi námi : Pavel Volmut,

člen Českého svazu chovatelů v Nýrsku
Pane Volmute, můžete čtenářům přiblížit Vaši organizaci.
Český svaz chovatelů v Nýrsku byl založen v roce 1967. Původně
byly jeho součástí kromě chovatelů slepic, okrasných holubů,
králíků, koz, ovcí, kožešinových zvířat i chovatelé psů.
Organizace měla 60 až 70 členů, kteří se scházeli v klubovně
u dnešní silnice směrem na Železnou Rudu. Později se
kynologové osamostatnili, cvičí psi a setkávají se v areálu
u Lesního divadla. Členové místní organizace Českého svazu
chovatelů drobného zvířectva se starají o docela velký počet
různých druhů zvířat, počínaje ovcemi, přes králíky, drůbež,
hlodavce, domácí i exotické ptactvo a rybičkami nebo plazy
konče. Na co si lze vůbec
vzpomenout,
to
můžete
chovat, záleží jen na Vašem
zájmu.
Předsedou
naší
organizace je Karel Krejčíř
z
Milenců,
já
dělám
jednatele. Členové jsou nejen z Nýrska, ale z celého okolí, je nás ale jen 15.
Je hodně lidí, kteří se zajímají a chovají doma zvířátka. Ale hodně starších
členů odešlo a mladí se téměř nehlásí – zatím máme jen 3 mladé chovatele.
Dnes už není takzvaně in být organizován v nějaké zájmové skupině. Není
z toho žádný prospěch. Doba je taková uspěchaná, každý se honí za penězi,
na zájmy už skoro nezbývá čas. Naštěstí i dnes se najde pár mladých lidí,
kteří i v bytovkách chovají exoty, králíčky i velké mluvící papoušky.
Co vlastně členové dělají? Můžete se nám pochlubit Vašimi úspěchy?
Kromě pravidelných schůzek členů, kde si nejen popovídáme, poradíme a
možná se i trošku pochlubíme, pořádáme v Nýrsku o pouti dnes již tradiční výstavu, kde nás navštěvují i sousedé
z Bavorska. Rádi bychom vybudovali větší klubovnu. Doufám, že se to brzy podaří díky pomoci Města Nýrsko
i za finanční podpory členů. Také se zúčastňujeme různých soutěží a výstav po celém Plzeňském kraji, v Lysé
nad Labem, v Praze a občas také v sousedním Bavorsku v Lohbergu. Někdy navštívíme burzu v Přešticích, Písku
nebo ve Strakonicích, abychom rozšířili nebo omladili chov. S panem Krejčířem pracujeme ještě v okresním
výboru Českého svazu chovatelů, jezdíme po soutěžích i jako posuzovatelé (porotci). Nikdo z našich členů se
rozhodně nenudí. Práce kolem je stále dost. Všechny nás to moc baví, je to zároveň určitý druh odpočinku.
Členové naší organizace se mohou pyšnit spoustou ocenění z výstav a okresních soutěží. Můj zatím poslední
úspěch bylo ocenění kolekce slepiček v Kostelní Bříze. To mi udělalo opravdu velkou radost.
Jak jste se ke zvířatům dostal Vy?
Lásku ke zvířatům jsem zřejmě zdědil po rodičích, kteří mi spolu s celou mou rodinou velmi pomáhají. Neumím
si to bez jejich pomoci představit. Záběr chovu je opravdu velmi široký. Jeden čas se k nám chodily dívat děti
z mateřských a základních škol na zvířata, které už někdy ani neví, jak vypadají, i když jsou z vesnice. Máme
ovce, bažanty (dokonce i vzácný druh bažanta bílého), několik druhů slepic, kachen, tzv. husokachny, andulky,
papoušky, poníky, morčata,
králíky. A vše hlídají nejlepší
přátelé člověka, hrubosrstý
foxterier Dáša a zlaté kolie
Betina a Ketina. Prostě taková
malá vesnická zoo.

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.

Májové oslavy 2010
4. května
- v 10,00 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 14:15 hodin - položení věnce u památníku obětí
fašismu na městském hřbitově
- v 14:15 hodin - položení kytice u památníku obětí
fašismu za tratí u Bystřice nad Úhlavou
- v 14:45 hodin - oslava osvobození u pamětní desky
na budově MěÚ Nýrsko
- v 15,00 hodin koncert Kapely 35. pěšího pluku
Plzeň na náměstí před čp.81

Oprava části ulice Petra Bezruče
V návaznosti na dokončení nového zdravotního střediska bude v měsíci dubnu provedena oprava povrchu
komunikace v části ulice Petra Bezruče, a to od mostu přes řeku Úhlavu k hasičské zbrojnici. Nově v místě proti
zdravotnímu středisku vznikne místo pro přecházení, v jednání je i možnost vybudování přechodu pro chodce.
Předpokládané náklady se pohybují ve výši 1 mil. Kč.

Stavební úřad upozorňuje
Městský úřad Nýrsko, Stavební úřad a Odbor životního prostředí a silničního hospodářství upozorňuje, že
i k provedení fotovoltaického systému na střeše rodinného domu je nutné oznámit záměr stavebnímu úřadu.
R. Ašková, vedoucí SÚ

Vykrývač digitálního vysílání Nýrsko – Suchý Kámen
Dne 26.3.2010 v 10:00 hod. byl uveden do provozu DVB-T vykrývač Nýrsko – Suchý Kámen:
• vysílací síť Multiplex 1 (ČT1, ČT2, ČT4, ČT24) – kanál 34,
• vysílací síť Multiplex 2 (NOVA, PRIMA…) – kanál 48.

ZŠ Nýrsko, Školní ulice byla úspěšná při získávání dotací
V naší ZŠ se zablýsklo na lepší časy! Tuto informaci jistě ocení nejen všichni současní žáci školy, ale i ti budoucí,
jejich rodiče a samozřejmě i pedagogičtí pracovníci. Těch všech se budou dotýkat některé změny související se
schváleným projektem.
Naše škola podala 6.8.2009 žádost o finanční dotaci z ESF, která je poskytována jako podpora pro
zvyšování kvality ve vzdělávání. Projekt, který byl zpracován, má název „Šumavská škola = evropská škola“
a na jeho zpracování se podílel tým ve složení Mgr. A. Linhartová, Mgr. M. Kuncová, Mgr. H. Švarcová.
Zastupitelstvo Plzeňského kraje naši žádost schválilo a škola získala na daný projekt finanční podporu ve výši
3 681 494,- Kč.
Hlavní klíčové aktivity, kterých se projekt dotkne (zvolené formulace srozumitelné nejširší veřejnosti / v projektu
pojednáno značně složitěji):
1/ modernější výuka s využitím ICT (informačních technologií), celkové zlepšení podmínek
v oblasti ICT;
2/ vznik školního informačního centra, kterým rozšíříme možnosti a zkvalitníme práci žáků s informacemi ve
všech vzdělávacích oblastech; zároveň s rozvojem komunikačních dovedností žáků však také podpora
čtenářské gramotnosti;

3/ podpora aktivit směřujících ke zvyšování kulturnosti žáků, k uznávání etických hodnot a tradic, k budování
vztahu k regionu a zároveň vztahu k ostatním evropským kulturám.
Tento projekt pomůže zkvalitnit nejen samotné výchovně vzdělávací aktivity školy, ale i s tím související
vybavenost. Některé plánované aktivity budou přínosem i pro město a přispějí k jeho zviditelnění v regionu.
Závěrem CHVÁLÍME veřejně:
Kristýnu Němcovou, VIII.A – za 3. místo v krajském kole Olympiády z anglického jazyka;
družstvo žáků 1. stupně (V. Kaas, J. Čanecký, V. Bretschneider, M. Malá) – za 1. místo v okresní soutěži
v přehazované.
Mgr. Alena Linhartová

Sbor dobrovolných hasičů
Bystřice nad Úhlavou
Bystřičtí hasiči po požární činnosti jsou hlavní kulturní,
společenskou a sportovní organizací v obci. Mají široké
spektrum zájmů a působnosti, jejich zázemí jim tvoří dobře
vybavená hasičská zbrojnice. Pro většinu občanů z okolí jsou
pevně spjati s letním parketem v zámeckém parku, kde
pořádají zábavy, soutěže a akce pro děti. Poohlédnutí zpět na
rok 2009 - v zimních měsících proběhla nezbytná teoretická
a praktická příprava požárního družstva a údržba veškeré
hasičské techniky. Na jaře se pozornost přesunula na
přípravu areálu Bystřického parku, neboť sezóna startovala
záhy Dnem dětí - nejen pro kluky a holky bylo připraveno
mnoho zábavy, cen a soutěží – shazování plechovek, hod na Šotka, hasičský kuželník, skákání v pytli,
nafukovací hrad, pro větší pak jízda na čtyřkolkách, střelba z paintballové pušky atd. Na konci června se park
stal „centrem Evropy“ – eurokomisaři zde končili cestu po Šumavě a západních Čechách. Obě tyto akce byly
realizovány ve spolupráci s KDU-ČSL a společností Lesní stavby s.r.o.
V uplynulém roce se nám bohužel nevyhnuly ani ostré zásahy – požár lesa ve Starém Lázu, pomoc při redukci
následků přívalových dešťů na začátku letních prázdnin.
Co dodat k soutěžím. Vynikajících výsledků dosáhla mládež, které se naši vedoucí usilovně věnují. Nejedny
vavříny si kluci a holky odvezli ze zimních setkání v Klatovech, Horšovském Týně a v Nýrsku. 4 zlaté a 3
stříbrné medaile jsou z celoroční hry Plamen.
Nejvýznamnějšího úspěchu dosáhlo družstvo dorost,
když vyhrálo krajskou soutěž a postoupilo na
mistrovství republiky do Třebíče, kde skončilo na
jedenáctém místě. Nejvíce času věnují naši členové
požárnímu sportu. Při této činnosti si osvojují práci
s hasičskou výstrojí a výzbrojí a je tedy vhodným
doplňkem technického výcviku. SDH Bystřice
pravidelně nasazuje 2 družstva mužů - již pátou
sezónu můžete na soutěžích vídat těžké sympaťáky
„95+“ (mezi které hubení rozhodně nepatří);
a „Áčko“, které se účastní soutěží od ledna do
listopadu. Úspěchy v loňském roce - vyřazovací
soutěž v Nýrsku a postup do okresní soutěže,
v Pošumavské hasičské lize,vybojovali dvě vítězství
a ustanovili 3 ze 4 rekordů ligy, na všech soutěžích,
kterých se účastnili, byli nejednou oceněni vavříny
a poháry.
A co připravujeme? Kromě tradičního Bystřického
léta pro Vás připravíme velikonoční Hasičský
srandamač a Den dětí. Pokud vás zajímají další
informace ohledně připravovaných akcí nebo dění ve
sboru,
sledujte
naši
webovou
prezentaci
na: http://www.sdhbystrice.xf.cz/
Na závěr bychom rádi poděkovali MěÚ Nýrsko,
KDU-ČSL Nýrsko a Lesním stavbám Nýrsko s.r.o.
za podporu naší činnosti.
Stanislav Plánička

Malé ohlédnutí Nýrských hasičů za roky 1989 - 2009
V tomto článku Vám přináším malé ohlednutí za roky 1989 až 2009 z pohledu hasičů. V těchto letech prošla
naše jednotka výraznou změnou, která se dotkla jak jejího vybavení tak především jejího samotného nasazování
při zásazích. Zatímco ještě na počátku 90. let minulého století vyjížděla jednotka v naprosté většině případů
pouze k požárům, dochází v dalších letech ke skokovému nárůstu počtu technických zásahů a především začíná
být jednotka nasazována k zásahům u dopravních nehod. To vše je dáno především zařazením jednotky v rámci
plošného pokrytí do kategorie JPO II. Tato kategorie je nejvyšší, do jaké může být dobrovolná jednotka
zařazena. Z toho také vyplývá její předurčení pro druhy zásahů a lokalitu, kde je nasazována. Z výše uvedených
důvodů začala být naše jednotka nasazována
k dopravním nehodám a také se výrazně zvýšila
oblast, ve které jsme nasazováni jak při požárech,
tak především při technických zásazích.
K dopravním nehodám jsme nasazováni především
na tazích Nýrsko-Petrovice, Nýrsko-Svatá
Kateřina, Nýrsko-Chudenín, Nýrsko-Hojsova
Stráž. Samozřejmě v případě potřeby nás operační
důstojník vyšle i do vzdálenějších míst, především
pokud dojde ve stejný okamžik k souběhu více
událostí. Proto nejsou ani výjimkou zásahy až
v Janovicích nad Úhlavou a podobně. Součástí
výše uvedeného zařazení do nejvyšší kategorie
dobrovolných jednotek samozřejmě musí být jak
výcvik a akceschopnost členů jednotky tak
vybavení jednotky. Díky pochopení a soustavné
podpoře starosty Ing. Rubáše a zastupitelstva města se daří jednotku postupně vybavovat jak novější technikou
tak i jednotlivé hasiče vybavit potřebnou výstrojí. Samozřejmě se postupně vyvíjel i způsob svolávání zásahové
jednotky. Dříve tolik charakteristický tón sirény byl postupně opouštěn, protože již nevyhovoval současným
požadavkům. Jednotka zařazená do JPO II musí být schopna první družstvo vyslat k zásahu do 5 minut. Proto
bylo již v roce 1994 přistoupeno k nákupu prvních 8 pagerů. V té době bylo ještě spouštění pagerů obvykle
doprovázeno i houkáním sirény. Vývoj se ale samozřejmě nezastavil, a tak v současné době jsme vybaveni 10 ks
pagerů nové generace. Hlavním svolávacím prostředkem jsou ale dnes již mobilní telefony. Členům zásahové
jednotky tak v případě vyhlášení poplachu přijde hovor z Krajského operačního střediska, kde se dozví, o jakou
jde událost a v jaké lokalitě. Velitelům mimo to ještě přijde SMS se stejným obsahem. Tímto způsobem je
dostatečně zajištěna akceschopnost jednotky. Samotná siréna už je tak obvykle slyšet jen každou první středu
v měsíci, kdy jsou zkoušeny sirény civilní ochrany v celé republice.
Níže uvádím dva grafy, které shrnují celkový přehled zásahů za uvedené roky a také dokládají jejich
stoupající počet. Pokud by měl někdo zájem o podrobnější informace včetně fotodokumentace z mnoha zásahů
tak doporučuji publikaci „JSDHO Nýrsko – Zásahová činnost v letech 1989-2009“, která je k dispozici pro
zapůjčení v Městské knihovně v Nýrsku.
Jan Kolář, SDH Nýrsko

Rozdělení dle druhu zásahu
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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.
Ve školním roce 2010/2011 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

Recitační soutěž v Domě dětí a mládeže
Žáci základních škol se mohou během školního roku
zúčastnit mnoha předmětových a sportovních
soutěží, které zpestří školní výuku a pomohou dětem
poznat, jak chytré a šikovné jsou ve srovnání se
stejně starými žáky jiných škol. O některých
soutěžích jsou čtenáři Nýrských novin již
informováni prostřednictvím vedení svých škol, dnes
Vás chci seznámit s tradiční soutěží v recitaci. DDM
Nýrsko pořádá pravidelně okrskové kolo recitační
soutěže. Soutěže se zúčastňují vítězové školních kol.
Dětí, které si připravily báseň do školního kola, bylo
celkem 186. Okrsková soutěž v recitaci proběhla
mezi těmito školami: ZŠ Nýrsko, Školní ulice, ZŠ
a MŠ Nýrsko Komenského ulice, ZŠ a MŠ Dešenice,
ZŠ a MŠ Chudenín, Masarykova základní škola Janovice nad Úhlavou, ZŠ Železná Ruda. 10. 3. 2010 padesát
devět recitátorů a vyučujících obsadilo společenský sál Městské
knihovny v Nýrsku do posledního místečka. V krásném prostředí děti
recitovaly básně zejména současných básníků tvořících pro děti.
O postupu rozhoduje porota a toto jsou vítězové a děti postupující do
okresního kola:
1. věková kategorie - 1. Štěpán Švec / ZŠ Nýrsko, Školní/
2. Sabina Černá /ZŠ Janovice/ 3. Matyáš Mráz /ZŠ Nýrsko,
Školní/
2. věková kategorie – 1. Anna Šafaříková /ZŠ a MŠ Dešenice/
2. Eliška Petrušková /ZŠ Janovice/ 3. Bára Idlbeková / ZŠ
Nýrsko, Školní/
3. věková kategorie – 1. Dominika Štýsová / ZŠ Nýrsko, Školní/
2. Monika Poupová /ZŠ Nýrsko, Školní/ 3. Kristýna Taušová
/ZŠ Janovice/
4. věková kategorie – 1. Adéla Buňatová /ZŠ Nýrsko, Školní/
2. Vojtěch Kučera /ZŠ Janovice/ 3. Karin Nováková /ZŠ
Železná Ruda/
V nepostupové kategorii prvních tříd zvítězila Eliška Mixánová / ZŠ
Nýrsko, Komenského ulice/.
Na fotografii nahoře jsou všichni zúčastnění recitátoři a vpravo Aneta
Kalivodová ze ZŠ a MŠ Chudenín.

Okresní přebory žactva ve sportovní gymnastice
Dne 24. 3. 2010 se konaly okresní přebory žactva ve sportovní gymnastice. Nýrské děti si nacvičily povinné
sestavy v zájmových kroužcích a hodinách tělesné výchovy a zúčastnily se přeboru. V letošním roce přijalo
pozvání 140 malých i větších závodníků ze všech koutů našeho okresu. V naší výpravě byli poprvé závodníci
chlapci. K výbornému umístění blahopřejeme výpravě hochů z prvních až třetích tříd, která v konkurenci sedmi
družstev zvítězila. Konkrétně to byli Zdeněk Houdek, Vojtěch Rydlo, Radek Idlbek a Patrik Irlbek. Dále se
výborně vedlo dívkám ze šestých a sedmých tříd
Zuzaně Tomanové, Nele Rynešové a Dominice
Štýsové. Děvčata se stala okresními přebornicemi.
I chlapci v téže kategorii uspěli. Byli to Erik
Kuchárik, Tomáš Votava a Jan Vaňkát. Pochvalu
zaslouží dívky z osmých a devátých tříd, jejichž
cvičení bylo pro diváka velmi zajímavé. Konkurence
zde už není tak veliká, hodnotíme kladně snahu
děvčat a jejich zájem o gymnastiku i ve věku, kdy
mají i jiné zájmy a aktivity. Naše nejmladší děvčata
získávají účastí v závodech cenné zkušenosti, které
zúročí v dalších letech. Jsem ráda, že je mezi nimi
celá řada šikovných děvčátek.

Poděkování patří také cvičitelům za dlouhodobou přípravu dětí, jsou to
kromě profesionálních pracovnic DDM Nýrsko zejména paní učitelka
Blažena Kučírková a Andrea Luptáková a paní Andrea Pavlíková.
Na fotografii vlevo je Anna Klimečková a na předchozí straně dole
Barbora Idlbeková.
A ještě pozvání na akce DDM Nýrsko v měsíci dubnu.
1. 4. 2010 – Aprílový výlet do Prahy
2. 4. 2010 – výroba velikonočních kraslic v DDM
18. 4. 2010 – výlet za podporou dívek Adély Buňatové a Simony
Krákorové na soutěž Dívka roku 2010 – Plzeň Parkhotel Plzeň
Bory
24. 4. 2010 – Přehlídka činnosti DDM Nýrsko
Fotografie z veškerých akcí DDM Nýrsko jsou k dispozici
na fotogalerii http://sumava.net/nyrsko/ddm.
Pavlína Karlovská

Kožich dolů a do práce.
Pan Vondrák se trochu mračí. Jara se sice nemohl dočkat, ale té práce, co teď má! Ještě musí nachystat nějaké
dříví na příští zimu, začal vrtat potrubí, aby si přivedl vodu blíže k chalupě, (ona totiž hospodyně pořád naříká,
jak daleko musí chodit), a každý den se chodí dívat na políčko, kdy oschnou brázdy, aby mohl začít pracovat i na
poli. Dědovi Vondrákovi je hej, říká si syn, ten vyřezává hračky pro vnoučata, ve výminku má sice hrozně
naděláno, ale děti ho za to milují. Víte, co se nestalo? U Vondráků nakřápli hned několik kusů nádobí! Ještě že
sousedka paní Švecová umí drátovat, tak jim to
pospravovala. Minulý pátek tam byla. Hospodyně ji uctila
sice jen polévkou praženkou, ale co.
Teď už všichni čekají, až se zase objeví podomní obchodník.
Ten má vždy něco zajímavého. A také psal pan Koller, že už
ho brzy pustí ze zajateckého tábora. Tak že se zastaví. To
víte, na nějaké velké vítání, ale nebude čas. Na zahrádce se
musí dělat, na poli…
Ale, co bych vám víc psal. Přijďte se podívat nebo ochutnat,
co Vondrákovi vaří. Zelnačku, špenát z mladých kopřiv,
bramborové placky…
Na fotografii můžete vidět malovanou plechovou postel, dar
našemu muzeu.
Karel Velkoborský

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.

Zahrádkáři nezahálí ani v zimě.
Že se členové Českého svazu zahrádkářů nenudí, i když
jsou záhonky ještě zapadané velkou vrstvou sněhu, to už
snad ví každý z nás. Jako každý rok, tak i letos,
uspořádali maškarní průvod městem. Po celou cestu
tančili, zpívali. Od moštárny prošli přes nábřeží po ulici
prap.Veitla a od Komenského ulice až k budově
hasičské zbrojnice, kde v bujaré zábavě pokračovali.
Prostě se veselili, jak se má.
Ale proti jiným rokům byla přeci jen změna. Letos totiž
přibyly ještě pravé české vepřové hody. Mňam. Kdo
přišel, neprohloupil.
Opravdové rozloučení se zimní sezonou pak proběhlo
v sále Kulturního domu. Zahrádkářský ples je velmi
oblíbený nejen pro velmi bohatou tombolu, ale i pro
příjemnou zábavu spojenou s tancem. Prostě užívat si
zahrádkáři umí. A teď už aby se nám oteplilo, abychom
mohli každý na tu svoji zahrádku. Vždyť už se všichni
jistě moc těší.

Pozvánka na cyklovýlety okolím Nýrska
Březen – za kamna vlezem, duben – to už je škoda nevyužít pěkného počasí a nevyndat ze sklepa kola a
nevyrazit někam …. Jen tak se projet a začít po zimě něco dělat, pro sebe, pro zdraví, pro dobrý pocit …..
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 03. 04. 2010 v 10,00 hod. od Infocentra
Začneme jen krátkou vyjížďkou na trase Nýrsko – Hadrava – Úborsko – Běhařov – Dlažov – Soustov –
Janovice – Dubová Lhota – Nýrsko
Jedná se o trasu okolo 40km, s minimálním převýšením, vhodnou pro všechny i začínající cyklisty.
Neděle 18. 04. 2010 v 09,00 hod. od Infocentra
Nýrsko – Zadní Chalupy – Gaishof – Jägershof – Všeruby – Orlovice – Nýrsko
Náročnější trasa okolo 60km, členitější, vhodné pro aktivní cykloturisty. Nezapomeňte na osobní doklady
s sebou a doporučuji pojištění do zahraničí.
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 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

Oznámení pro majitele psů

očkování proti vzteklině
MVDr. Josef Vacík oznamuje, že pravidelné očkování psů proti vzteklině a ostatním nákazám bude provádět
v níže uvedených termínech ve své veterinární ordinaci a v obcích na obvyklých místech.
Současně lze zájemcům aplikovat zavedení identifikačního čipu a vystavení mezinárodního pasu pro psa.
Úterý 20.dubna
Bystřice: 16:00 – 16:30
Starý Láz: 16:30 – 16:40
Hodousice: 16:45 – 17:10

Středa 14.dubna
Stará Lhota 17:10 – 17:30
Zelená Lhota 17:45 – 18:15

NÝRSKO – město
pátek 23.4. 14:00 – 16:00
sobota 24.4. 8:00 – 9:00

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

Technické služby města Nýrska nabízí:
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

práce s vysokozdvižnou plošinou,
úklid komunikací (zametací vůz Boschung,kropící vůz Bremach),
sekání trávy včetně odvozu,
údržba zeleně,
zednické práce,
štěpkování větví do průměru 15 cm,
prodej štěpků (m3/80,- Kč, bez DPH),
vyvážení septiků a jímek,
doprava ( Bremach),
zpracování účetnictví SVJ,
truhlářské práce:-zakázková výroba nábytku
-pergoly, dveře, ploty
-balkonové zábradlí
-opravy nábytku
-kuchyně
-zpracování cenové nabídky a návrhu zdarma (tel.602372237)

Akce pro občany:
Štěpkování větví pro obyvatele Nýrska a spádových obcí do 5m3 zdarma, nad 5m3 za každý m3 cena 30,- Kč.
Štěpkování bude probíhat každý pátek od 11 do 17 hodin a areálu Technických služeb Nýrsko ve Strážovské ulici,
a to v termínu od 2.4. do 23.4. 2010. Větší množství lze zpracovat na místě po telefonické domluvě (tel.:376 571
291, 725881694).
Stanislav Šafránek, ředitel TSM Nýrska

M Ě N Í

T VÁ Ř

POZOR!!! SEZÓNU 2010 SPOUŠTÍME JIŽ V DUBNU, VŠECHNY SRDEČNĚ ZVEME!!!
LETOS SE MŮŽETE TĚŠIT NA COUNTRY ZÁBAVY, DISKOTÉKY,
ROCKOTÉKY,ŽIVOU HUDBU VŠECH ŽÁNRŮ A JINÉ AKCE (NAPŘ. AKCE S HOLBOU,
OCHUTNÁVKY, PROJEKCE CESTOPISNÝCH VÝPRAV, HUDEBNÍ FESTIVAL, AKCE PRO
DĚTI, LOUTKOVÉ DIVADLO,…)
DUBEN 2010:
17.4.10 (SOBOTA) 20.oo Country-Blues-Folk Víkend - hrají JHS TRIO
24.4.10 (SOBOTA) 20.oo Rockový Víkend - hrají GULASH rock + WEGET rock
30.4.10 (PÁTEK) 20.oo MÁJOVÁ s PŘEKVAPENÍM - hrají PILOUNI
KVĚTEN 2010:
8.5.10 (SOBOTA) 20.oo Rockový Víkend - hrají PROMISES + IN MOTION
15.5.10 (SOBOTA) 20.oo Country-Blues-Folk Víkend - hrají BLIZZARD
22.5.10 (SOBOTA) 20.oo Rockový Víkend - hrají GULASH rock + WEGET rock
29.5.10 (SOBOTA) 20.oo DISKOTÉKA - DJ MAJO a 1. „ŠŤASTNÁ HODINKA“
V dalších měsících se můžete těšit např. na kapely F.R.C., The Shower, BT´n´J,
Young Freaks, MHS, BIJOLIT, S.V.Z, Screaming Silent, Imperial Fruit a mnoho dalších

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA, PROGRAM JEŠTĚ NENÍ KOMPLETNÍ!!!
VŠECHNY POTŘEBNÉ INFORMACE NALEZNETE NA

www.stodolanyrsko.unas.cz

STODOLA NÝRSKO, KLOSTERMANNOVA 37, 739 420 106 NEBO 739 400 594, E-MAIL:
stodola.nyrsko@seznam.cz
PROVOZNÍ DOBA: NE,PO,ÚT–ZAVŘENO,ST-ČT 15.oo-22.oo,PÁ 15.oo-24.oo,SO 13.oo-01.oo

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

7. 4. od 18.00 hod. - Tvořivá dílna s Jarmilou Javorskou – Hedvábný šperk
22. 4. od 19.00 hod. - 3. Astrovečer Soni Křečanové – Kam putuje duše? Přednáška o posmrtném
životě pohledem významných světových náboženství.
16. 4. od 19.00 hod. – Povídání Jana Papeže o pěší pouti za sv. Jakubem do Santiago de Compostela
29. 4. od 18.00 hod. - Fragmenty z bájí a mýtů starých Slovanů obohacené slovem z pohanské bible:
předčítá a večerem provází Soňa Křečanová
23. 4. od 18.00 hod. - Tvořivá dílna s Jarmilou Javorskou


V sálu Kulturního domu Nýrsko.
9. 4. od 19.00 hod. - Jiří Schmitzer - recitál známého divadelního a filmového herce, baviče a písničkáře.

Ostatní akce


V prostorách Kulturního domu Nýrsko

3. 4. od 20.00 hod. - EXTRA BAND – velikonoční
zábava
24. 4. od 14.00 hod. - Přehlídka činnosti DDM
Připravujeme:
4. 5. od 18.00 hod. – Podzemí Klatovska – systémy
historických sklepů ve městech, jeskyně a stará důlní
dílna – beseda s historikem Martinem Křížem
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

28. 5. od 18.00 hod. – Tvořivá dílna s Jarmilou
Javorskou
Už je to tu zase!! V neděli 2.5.2010 se můžete
přijít podívat na divadelní představení ochotníků
z Dešenic. Letos si pro Vás připravili hru Doba
kamenná. Představení se koná, jak jste si již
určitě zvykli, v Lesním divadle, začátek je od
17.00 hod. V případě změny budete informováni
prostřednictvím místního rozhlasu nebo se můžete
podívat na www.lesnidivadlonyrsko.cz. Více o
letošním repertoáru v následujícím čísle Nýrských
novin.
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