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V únoru proběhly na Základních školách zápisy do prvních tříd

Dne 3.2.2010 se konal v Základní škole ve Školní ulici zápis do 1.ročníku pro školní rok 2010/2011, kterého se
zúčastnilo 38 dětí. Budoucí prvňáčky doprovázeli žáci VIII.A ve veselých kostýmech školaček a školáků, kteří se
snažili zbavit je ostychu a zkrátit jim čekání na vlastní zápis. Většina předškoláčků předvedla a dokázala, že je
připravena stát se v září 2010 skutečnými žáky základní
školy.
Ve stejný den proběhl zápis žáků do 1. třídy i v Základní
škole v Komenského ulici. Paní učitelky přivítaly celkem
38 dětí (včetně odkladů z minulého roku), které formou hry
ukázaly, co všechno již umí a znají. U 4 dětí uvažují rodiče
o odkladu povinné školní docházky. Každý předškolák
obdržel pamětní list, různé školní potřeby a upomínkové
předměty, které pro ně vyrobili žáci školy.
S radostí můžeme rodičům dětí oznámit dobrou zprávu, že v
příštím školním roce otevřeme opět po roce dvě první třídy.
Velice rádi přivítáme v našich prvních třídách další děti,
které se budou vzdělávat v menším kolektivu (do 20 dětí).
Na fotografii ukazují Filip a Patrik Irlbekovi paní učitelce
Zborníkové, co všechno už umí.

Další informace ze ZŠ a MŠ Nýrsko, Komenského ul. 250
V týdnu od 7.2.2010 do 12.2.2010 proběhl lyžařský výcvikový kurz pro žáky 7. ročníků. Protože nám počasí
přálo, tak jsme si krásně zalyžovali. Na závěr výcviku nechyběl vydařený karneval.
Žáci devátých ročníků se v tomto období rozhodují o tom, co budou dělat po základní škole a podávají přihlášky
na střední školy.
Výborných výsledků dosáhli v únoru naši žáci ve svých kategoriích v okresních kolech soutěží.
Vladimír Brůža (5. třída)
2. místo – matematická olympiáda
David Larva (9. třída)
2. místo – olympiáda v anglickém jazyce
Jaroslav Svoboda (7. třída)
3. místo – olympiáda v německém jazyce
Zápis dětí do obou mateřských škol proběhne přibližně v první polovině měsíce dubna. Přesný termín bude
upřesněn podle organizačního zabezpečení.
Mgr. Ivan Pavlík

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.

Finanční úřad pomáhá občanům
Finanční úřad v Klatovech opět zajistil službu zaměstnanců FÚ v našem městě, kdy bude možno podat daňové
přiznání a získat pomoc při jeho vyplňování. Služba bude zajištěna v budově hasičské zbrojnice v ulici
Petra Bezruče v Nýrsku v termínu: 25. března 2010 v době od 15.00 do 18.00 hod.

Digitalizace televizního vysílání v Nýrsku a okolí
V minulém čísle Nýrských novin jsme Vás informovali o jednáních radnice ohledně digitalizace TV pro Nýrsko
a okolí. Vzhledem k velmi slabému digitálnímu signálu se podařilo oproti původnímu plánu dojednat
vybudování digitálního dokrývače na Pajreku. K vypnutí analogového vysílání dojde 28. 2. 2010 a v této době
ještě dokrývač nebude vybudován. Na toto přechodné období je přislíbeno technické řešení, které převede
digitální signál na Pajreku na analogový a umožní tak nerušený příjem do doby spuštění digitálního dokrývače.
Mgr. L. Janoušek, tajemník MěÚ

Jednotka sboru dobrovolných hasičů upozorňuje
I přes množství sněhu v letošním roce se neodvratně blíží jaro a tím i práce na zahradách a zahrádkách. Tyto
jarní práce jsou bezesporu spjaty s vypalováním porostu a pálením rostlinných odpadů (listí, větve….).
Z pohledu požární ochrany je tato činnost spojena s velkým rizikem pro možný vznik požáru. Pokud se
rozhodnete pálit větší množství biologického odpadu na vlastním pozemku, je nutné nahlásit pálení na operační
středisko HZS Plzeňského kraje na telefonní číslo 950330110. V každém případě se tak vyhnete sankcím při
případném vyhlášení poplachu a následném výjezdu požární techniky.
Při pálení je každopádně potřeba dodržovat tyto zásady:
9 pálit může osoba starší 18 let,
9 dodržování bezpečné vzdálenosti ohniště od budov a hořlavých předmětů,
9 mít připraveny hasební prostředky (kbelík s vodou, lopatu, písek, hasicí přístroj, …),
9 nepálit při silném větru,
9 velikost ohniště volit tak, aby odpad shořel v době, kdy je na místě dozor,
9 nenechávat místo pálení bez dozoru.
Vypalování porostu (suchá tráva) je ze zákona o požární ochraně č.133/85 Sb. zakázáno a porušení je možno
trestat pokutou až do výše 25 000,-Kč.
Václavovic Jan, preventista JSDH Nýrsko

Architektonické řešení městského centra a zkvalitnění služeb občanské vybavenosti
Programové období:
Termín realizace:
Program:
Priorita:
Opatření:
Číslo projektu:
Žadatel:
Dodavatel:
Celkové náklady:

2007-2013
9/2008-3/2010
ROP NUTS II Jihozápad
Stabilizace a rozvoj měst a obcí
Rozvojové projekty spádových center
CZ.1.14/2.2.00/02.00122
Město Nýrsko
Lesní stavby, s.r.o.
37.727.592,-Kč

Právě v těchto dnech dochází k dokončovacím pracím na nově vybudovaném zdravotním středisku. Jeho
výstavba je součástí dlouhodobého procesu přípravy revitalizace městského centra v Nýrsku, kde obsahem
úvodní části tohoto projektu spolufinancovaného Evropskou unií z dotačního programu ROP NUTS II Jihozápad
bylo vybudování uvedeného zdravotního střediska. V projektu, který byl rozdělen na tři etapy, nejprve došlo
k demolici objektu bývalého výrobního závodu, následně pak v tomto prostoru realizována výstavba objektu pro
služby občanské vybavenosti v oblasti zdravotnictví a dále navazující plochy (parkoviště, chodníky, zeleň atd.)
Samotná kolaudace celé stavby proběhne v měsíci březnu. Po provedení kolaudace bude v následujících
měsících probíhat postupné stěhování ordinací lékařů, lékárny, výjezdního stanoviště Zdravotnické záchranné

služby Plzeňského kraje a Dopravní zdravotnické služby Nýrsko. Jako velké plus uvedené stavby oproti
stávajícímu zdravotnímu středisku je prostorové řešení ordinací a čekáren jednotlivých lékařů včetně jejich
sociálního zázemí, dále pak instalace výtahu ve zdravotním středisku umožňující přepravu pacientů na vozíku,
ale i na lehátku. V samotné budově vzniklo garážové stání pro vozidlo zdravotnické záchranné služby.
Na tento projekt budou navazovat další aktivity realizované v rámci druhé etapy, kdy dojde k úpravě samotného
náměstí v Nýrsku.
Ing. J. Necuda, projektový manažer

Oznámení změny ordinačních hodin
MUDr.Jana Štochlová, praktická lékařka pro děti a dorost Nýrsko platné od 8.3.2010
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

7,00 - 12,00 h
7,00 - 12,00 h
--------------7,00 - 12,00 h
7,00 - 12,00 h

14,00 - 15,30 h
14,00 - 15,30 h
12,00 - 18,00 h
-------------14,00 - 15,30 h

návštěvy
návštěvy
návštěvy
návštěvy
návštěvy

12 12 10 12 12 -

14 h
14 h
12 h
14 h
14 h

Dr.Štochlová, Nýrsko
Vážení ,
společnost VODOSPOL s.r.o. se ve své činnosti dlouhodobě snaží o dosažení maximální spokojenosti svých odběratelů ve
všech oblastech, ve kterých své služby poskytuje.
A proto VODOSPOL s.r.o. v rámci zkvalitňování svých služeb nabízí nově další možnosti pro provádění úhrad za vodné
a stočné.
První novou možností je provádění úhrad prostřednictvím terminálů společnosti SAZKA a.s. , které jsou umístěny na
mnoha snadno dostupných místech. Jako naši zákazníci můžete využít této nové služby a zaplatit svoji platbu na jednom ze
4500 terminálů SAZKY a.s. (kromě terminálů na pobočkách České pošty a.s.). Jak již bylo uvedeno, on-line terminály
společnosti SAZKA a.s. jsou snadno dostupné - v supermarketech, večerkách, sázkových kancelářích nebo čerpacích
stanicích otevřených i ve večerních hodinách nebo nonstop. Možnost využít tohoto způsobu úhrady faktury mají tedy všichni
naši odběratelé, a to i v menších městech a obcích. Pro provedení platby stačí předložit čárový kód umístěný v příloze
zaslané faktury.
Nespornou výhodou této služby je pouze 15,- korunový poplatek, který se nemění ani podle výše placené částky.
Další možností, kterou společnost VODOSPOL s.r.o. nově nabízí, je platba prostřednictvím služby SIPO. Počátkem roku
2010 se podařilo uzavřít s Českou poštou a.s. smlouvu pro poskytování této služby, kterou využívá velká část z celkové
populace naší republiky, a proto ji není nutno představovat.
Jistě by bylo pro Vás, jako naše zákazníky, velkou výhodou se do tohoto systému s úhradou vodného a stočného zapojit
a tím si zajistit minimálně úsporu Vašeho času.
Vážení odběratelé, pevně věříme, že tyto nově nabízené možnosti v maximální míře využijete, čímž si zajistíte potřebný
komfort pro úhradu námi poskytovaných služeb.
K oběma nově nabízeným službám se více dozvíte na našich stránkách www.vodospol.cz nebo Vám všechny další
potřebné informace rádi poskytneme v našem zákaznickém oddělení na čísle telefonu 376 310 124.
Děkuji a přeji příjemné dny.
Ing. Ladislav Pipošiar
ředitel
VODOSPOL s.r.o.

VODOSPOL s.r.o.

ZŠ Nýrsko, Školní ulice –
… PŘIŠLI , VIDĚLI, ZVÍTĚZILI … – v únoru 2010 dokonce 2x
Úvodem nepatrná nápověda z historie – Demosthenes je považován za nejslavnějšího řečníka antického Řecka.
Traduje se, že aby překonal vadu řeči, chodil překřičet příboj a vkládal si do úst kamínky. Podle jeho nejslavnější
řeči proti Filipu II. Makedonskému se zvláště ostré politické řeči říká „filipika“.
Katedra ČJ PF Univerzity Palackého v Olomouci a Moderátorská škola D3 již třetím rokem pořádají
celostátní projekt „Mladý Demosthenes“, který je zaměřen na zdokonalení výuky umění veřejného
projevu, prohloubení a porovnání komunikačních dovedností žáků 2. stupně ZŠ a víceletých gymnázií po celé ČR.
Cíle tohoto projektu jsou stanoveny velmi vhodně vzhledem k současné úrovni komunikačních dovedností mladých
lidí a významu komunikace jako takové:
•
zdůraznit význam kultury mluveného projevu
•
prohloubit komunikační dovednosti žáků
•
seznámit žáky i učitele s novými trendy verbální i neverbální komunikace
•
podpořit komunikační aktivity dané školy
•
umožnit žákům náhled do oblasti moderátorské profese
•
porovnat komunikační dovednosti žáků 2. stupně ZŠ a víceletých gymnázií ČR
Celý projekt má částečně i charitativní podtext, protože z každé finanční odměny pro vítěze je 10 % věnováno na
zakoupení přístrojů pro postižené děti.
Naše škola se v letošním školním roce zapojila do tohoto
celostátního projektu poprvé a ve školním kole mezi sebou
soutěžilo 14 žáků 2. stupně v 1 – 2 minutovém monologu na
libovolné téma. Porota složená z učitelů českého jazyka
posuzovala jednotlivé soutěžící podle zadaných kritérií,
kterými byly např. originalita tématu, práce s informacemi,
využití jazykových prostředků, technika práce s hlasem,
neverbální komunikace, celkový dojem apod. Několik žáků
velmi příjemně překvapilo právě originalitou zvoleného
tématu, např. Ježíšek versus Santa Claus, Umění
improvizace, Tajemství Velikonočních ostrovů, Válka ve
Vietnamu, Móda včera a dnes apod. Ve dvou věkových
kategoriích (12 – 13 let, 14 – 15 let) zvítězili Tomáš Nagy,
VII.A a Tomáš Kurc, IX.B, kteří postoupili do regionálního
kola, které se konalo 27.1.2010 v Plzni. Odbornou záštitu nad tímto kolem převzaly Mgr. Jana Adámková, ředitelka
Moderátorské školy D3, a prozaička, scénáristka a dramaturgyně p. Miroslava Besserová.
A nyní se dostáváme k pointě celého příspěvku – naši žáci se v konkurenci neztratili, ale právě naopak výborně
reprezentovali svoji školu – Tomáš Kurc 1. místo, Tomáš Nagy 2. místo. Především T. Kurc zaujal odbornou
porotu svým vystoupením a hereckým projevem, kdy přednesl vlastní úpravu známé pohádky „O Červené
Karkulce“. Závěrem několik postřehů obou žáků z regionálního kola:
T. Nagy: „Zaujala mě moderátorka celé soutěže p. Jana Adámková, její profesionální výkon a přístup k nám
soutěžícím. Výborné byly i její praktické rady a řečnická cvičení, která s námi před vlastní
soutěží zkoušela.“
T. Kurc: „Zajímali mě soupeři, jak byli připraveni a jaká témata zvolili. Velmi neobvyklý byl například soutěžní
monolog o „dokonalosti“. Celkově jsem rád, že jsem se mohl takové akce zúčastnit. Chtěl bych
„zabojovat“ i v dalším kole.“
T. Kurc bude reprezentovat školu v krajském kole, které je neveřejné a ve kterém bude odborná porota posuzovat
DVD nahrávku jeho připraveného monologu.
Chlubit se můžeme nejen úspěchy v mateřském jazyce, ale i ve vzdělávacím oboru cizích jazyků, protože
v krajském kole bude reprezentovat naši školu v Olympiádě z anglického jazyka také žákyně VIII.A Kristýna
Němcová, která obsadila úžasné 1. místo v okresní soutěži. V této soutěži musí žáci prokázat svoje jazykové
dovednosti v následujících oblastech: porozumění na základě poslechu, porozumění zadanému textu – práce
s informacemi, konverzační schopnosti / reakce, schopnost improvizace a popis obrázku.
Mgr. Alena Linhartová

Dvě hodiny smíchu, aneb Frýdlanští dramatici v Nýrsku
Pokud platí, že smích léčí, pak jsme 30. ledna zažili skvělou terapii! Sál nad knihovnou v Nýrsku se otřásal
smíchem zhruba dvě hodiny. Nás diváků mohlo být nějakých sedmdesát, všechny věkové kategorie byly zastoupeny
a společně jsme se bavili výborně. A není se co divit, neb kluci a holky z Frýdlantu - amatérští divadelníci -

předvedli výkon, za
který by se nemuseli
stydět ani profíci.
Humoru
kopec,
komunikace
s
diváky skvělá a kdo
se díval a poslouchal
pozorně, mohl si
odnést poučení do
života.
Takže
opravdu dobrý, ba
přímo skvělý!
Kromě
vlastního
představení potěšila také možnost sezobnout něco dobrého a dát si kávu a
čaj. Během několika kratších přestávek to přišlo vhod, stejně jako hudební
vložka rockera Petra Glomba, který dal k dobru několik svých písní
s doprovodem kytary.
A jak se v Nýrsku líbilo dramatikům? Zdá se, že velmi, jak lze vyčíst z
následujícího úryvku, který na internetu zveřejnil Tomáš Brož – lídr
Frýdlantských dramatiků: “Přátelé! Ochotnické odskočení do šumavského
polesí, to byl prostě bezvadnej bonus našeho pobytu na zeměkouli. Židle jsou až na dvě zabrané, mnozí stojí,
občerstvení v provozu. Atmosféra je po celou dobu náramná, to nedokážou ani na Nově s audio pomocí. Děkujeme,
šumavští vlci, je pocta vidět, jak se baví lidé napříč
generacemi. Váš smích slyšíme ještě teď.“
A my také děkujeme. Předně dramatikům a jejich
doprovodu a následně všem ostatním: divákům (atmosféra
byla díky vám úžasná!), pomocníkům (výběrčí daní u dveří
byli důslední, obsluha v bistru se činila, co mohla), slečně
Korbelové – fotografce, která fotila o stošest a darovala
nám CD se spoustou profesionálních záběrů, majitelům
dveří
a výloh v prodejnách za vylepení plakátů a všem ostatním,
kteří se jakkoliv na akci podíleli. Díky, a při další akci na
shledanou!
Za pořádající Alfa Nýrsko o. s. Samuel Kaleta

Jak se mají

Vondrákovi ?

Děkuji za optání. Dobře. Že nevíte, kteří to jsou? Aha, no to jsou ti, co bydlí v té chalupě v muzeu! Před čtrnácti dny
trochu marodili, kdo se byl v muzeu podívat, tak viděl, že dokonce museli zapálit hromnici, ale druhý den už to bylo
lepší. A kdo přišel v pátek, tak už ani paní Vondrákovou nezastihl ležet v posteli. Aby se zase nepřemáhala, tak
minulý týden spravovala prádlo. To víte, teď v zimě je brzo tma, tak si musela trochu lépe na práci posvítit. Mohli to
vidět všichni, kteří přišli ochutnat „píprlák“. Na konci února bude prát a další týden paličkovat. Proč to ale
vyjmenovávat! U Vondráků se pořád něco děje. A také pěkně „vyvařují“! Po bramboračce bude „báč“, pak
bramborové placky a škubánky… No pravda, nejsou to zrovna nadívané křepelky, ale hlavně, že chutná. Abych
nezapomněl, pan Vondrák se také činí. Zima dlouhá, musí nachystat dřevo na příští rok, opravit krumpolec,
pospravovat jedno kolo na voze a na střechu se také musí kouknout! No, jak se mají… ale jo, jde to.
Víte, oni jsou dobře se sousedy. Belfínovi z Nýrska jim přinesli formu na máslo a nějaké další drobnosti, Malátovi
z Chudenína pěknou mísu a šály, Švojgrovi nějaké lahve od piva, a tak si tak vzájemně pomáhají. A koneckonců, i ta
zima už povoluje…
Karel Velkoborský
Muzeum Královský Hvozd Nýrsko Vás zve k návštěvě šumavské chaloupky. Je to již měsíc, kdy se v nýrském
muzeu zabydlela rodina Vondrákových. Srdečně Vás zveme na prohlídku jejich skromného obydlí z počátku
minulého století. Uvidíte, jak Vondrákovi žili. Celoroční expozice bude zpestřována o živé ukázky starých řemesel,
dovedností a také o lidové zvyky našeho okolí. Pokud se pro návštěvu muzea rozhodnete, každý pátek mezi 16-18
hodinou pro Vás jistě zbude něco k ochutnání ze šumavských jídel paní hospodyně. Více informací naleznete na
www.muzeumnyrsko.unas.cz. Ve vývěsce u KD naleznete každý týden aktualizovaný program. Přijďte pobejt,
těšíme se na Vás.
Sylva Kalianková

Zveme Vás na zajímavou přednášku
Alfa Nýrsko o. s. připravuje v měsíci březnu přednášku určenou především pro rodiče dětí. Přednášejícím bude
Karel Nyerges - zástupce ředitele Teen Challenge z Plzně. Tato organizace se zabývá především prevencí primárně
patologických jevů ve společnosti, pomocí lidem v závislostech a poradenstvím rodičům a partnerům těchto lidí.
Pan Nyzrges patří k předním pracovníkům terapeutického centra s obrovským množstvím zkušeností a praxe.
Přednáška je určena především pro rodiče dětí, které jsou ohroženy zkušeností s drogou. Pokusíme se odpovědět na
otázky, jak těmto zkušenostem předcházet, jak se zachovat a co dělat v případě podezření, že naše dítě koketuje
s drogou.
Toto téma je stále aktuálnější a doufáme, že přednáška bude pomocí.
Za ALFA Nýrsko o. s. a Klub ALFA Petr Vaňkát

Z činnosti JSDH Zelená Lhota

Letošní zima byla příznivá pro většinu zimních sportů. Jak letošní zimy využili hasiči v Zelené Lhotě, to ukazují
fotografie z přípravy kluziště a jeho následného využití.

Turnaj v deskových hrách
Velmi zajímavá akce se uskutečnila 20. 2. 2010
v Kulturním domě ve Skelné Huti. Byl to turnaj
v moderních deskových hrách. Zábavný den pro děti
i dospělé připravili především manželé Soňa a František
Čermákovi, jejichž repertoár deskových her by vystačil
na
několik
turnajů. Dalšími
pořadateli
byl SDH Skelná
Huť,
DDM
Nýrsko, Obecní
úřad
Chudenín
a paní Kateřina Brotánková. Na fotografii je patrné zapálení pro hru
každého zúčastněného.
Pavlína Karlovská

Dívka

roku

Na fotografii můžete vidět letošní vítězku soutěže Dívka roku 2010 Adélu
Buňatovou, žákyni 9. třídy Základní školy Nýrsko, Školní ulice. Soutěž se
letos konala jako neveřejná. Věříme, že se v příštím roce v Nýrsku najde
více odvážných dívek a soutěž opět proběhne ve velkém sále kulturního
domu.
Pavlína Karlovská

Maškarní karneval
v Domě dětí a mládeže Nýrsko
Ten, kdo přišel 13. 2. 2010 na karneval a společně s námi
podnikl "Cestu kolem světa", jistě neudělal chybu. Bylo
připraveno velké množství soutěží, tombola, dorty pro
nejlepší masky. Na závěr byl připraven skákací hrad.
A realizační tým se skutečně "vyfikl", masky stály za to.
Děkujeme všem maminkám za práci, kterou si daly
s přípravou kostýmů.
Pavlína Karlovská

NABÍDKA NA LETNÍ PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY DDM NÝRSKO ČERVENEC – SRPEN 2010
termín
7.7. - 9.7.
7.7. - 9.7.
12.7. - 16.7.
12.7. - 16.7.
19.7. - 23.7.
19.7. - 23.7.
26.7. - 30.7.
26.7. - 30.7.
2.8. - 6.8.
2.8. - 6.8.
9.8. - 13.8.
16.8. - 20.8.
23.8. - 27.8.
23.8. - 27.8.

počet dní
3
3
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

zaměření
cyklistický
všeobecný
florbal
všeobecný
cyklistický
taneční
„Za hranice všedních dnů“ - výlety do SRN
všeobecný
cyklistický
turistický
všeobecný
cyklistický
taneční
všeobecný

cena/den
65,- s obědem
50,50,50,65,- s obědem
60,1240,- týden
50,65,- s obědem
550,- týden
50,65,- s obědem
60,50,-

Program nabízených táborů:
Všeobecný tábor: rekreační, sportovní a odpočinková činnost pro děti mladšího školního věku / hry, koupání,
vycházky do okolí apod/. Obědy možno zajistit ve školní jídelně - není v ceně.
Cyklistický: vyjížďky do okolí města, poznávací aktivity ze sedla jízdního kola. Novinka – samostatné vaření
obědů v kotlíku v přírodě. Děti budou rozděleny do skupin podle věku a výkonnosti.
Florbal: soustředění zájemců o tento sport, hrajeme v tělocvičně kulturního domu. Obědy je možno zajistit ve
školní jídelně - není v ceně.
Taneční: dívčí soustředění, v programu je aerobik, step aerobik, orientální tance, základní gymnastická
průprava, skákání na trampolínách. Obědy je možno zajistit ve školní jídelně - není v ceně.
„Za hranice všedních dnů“ : tábor plný výletů do sousedního Bavorska.
1. den - Lam - koupání v aquaparku
2. den - Lam - pěší výlet na Ostrý
3. den - Lam - koupání v aquaparku
4. den - Lam - Lohberg – návštěva zvířecího parku
5. den - na kole přes hranice – cyklistický výlet
Důležité: v ceně je zahrnuto jízdné šumavským autobusem, vstupy do bazénu a zvířecího parku. V ceně není
oběd a kapesné. Účastníci musí mít platný cestovní pas a doporučujeme pojištění léčebných výloh
v zahraničí!
Turistický: tábor plný výletů na české straně Šumavy
1. den - vycházka po naučné stezce Úhlavským luhem
2. den - návštěva hradu Švihov a jeho okolí
3. den - výstup na horu Prenet
4. den - návštěva ZOO Plzeň
5. den - opékání na rozloučenou
Důležité: v ceně je zahrnuto jízdné a vstupné. V ceně není oběd a kapesné.
Přihlášky jsou k dispozici v DDM Nýrsko, přihlášku a platbu nutno odevzdat do 31. 5. 2010. Podrobnosti
včetně přihlášky najdete na adrese http://www.ddmnyrsko.sumavanet.cz/ddmnyrsko/

Pavlína Karlovská

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. 3. od 18.00 hod. Expedice Gasherbrum 2009 – přeneste se s námi až na vrchol jedenácté
nejvyšší hory světa 8086 m n.m.
12. 3. od 18.00 hod. Tvořivá dílna s Jarmilou Javorskou – Hedvábný šperk


V sále kulturního domu
9. 3. od 10.00 hod. Jak Krakonoš pekařku Jířu napravil - představení je vhodné pro děti od 3
do 11let a pro rodiny s dětmi

Ostatní akce


V prostorách Kulturního domu Nýrsko

13. 3. od 20.00 hod. – Zahrádkářský ples
20.3. od 20.00 hod. – Rockový bál
Připravujeme:
3. 4. od 20.00 hod. - EXTRA BAND – velikonoční zábava
9. 4. od 19.00 hod. - Jiří Schmitzer - recitál známého divadelního a filmového herce, baviče a
písničkáře.
22.4. od 19.00 hod. - 3. Astrovečer Soni Křečanové – Kam putuje duše?
23.4. od 18.00 hod. - Tvořivá dílna

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, cena: 149,- Kč
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.
Nýrské noviny – nezávislý měsíčník
Řídí redakční rada. Redakce: Jitka Vlková., kontakt na telefonu 606 781 104, kontaktní email: vlkovi.nyrsko@seznam.cz.
Inzeráty příjímá Ladislav Janoušek – Městský úřad, Náměstí 122, Nýrsko, kontakt 376 377 811. Povoleno pod č.j.NŽO 238/96/253/1.
Redakční uzávěrka vždy do 20-tého každého měsíce. Nevyžádané rukopisy se nevracejí. Za původnost a obsahovou správnost
jednotlivých příspěvků ručí autor, za obsahovou stránku inzerátů zadavatel. Podepsané články i zkratkou nemusejí vyjadřovat
shodné názory s názory redakce.

Za ochranu přírody odpovídají výrobci i spotřebitelé
Češi se dovedou chovat ekologicky stejně jako obyvatelé skandinávských zemí. Jen se jim to musí trochu víc
usnadnit. Dobré vůle nemají o nic méně než Norové, jen jsou o něco málo pohodlnější.
Je to vidět na příkladu vysloužilých elektrospotřebičů z domácností, které se u nás povinně sbírají a recyklují od
roku 2005. Zatímco dřív byla vrcholem „recyklace“ amatérská demontáž kompresoru z lednice či motoru
z pračky, při kterých unikla spousta freonů a oleje, dnes se daří materiály z odborně demontovaných spotřebičů
z drtivé většiny znovu využít. Škodliviny již životní prostředí neohrožují.
Pravda, norské domácnosti odevzdají ročně k ekologickému zpracování přes 15 kilogramů starých zařízení za
každého svého člena, i když průměrná vzdálenost sběrného místa, na kterou je třeba dopravit každý spotřebič,
aby se o něj mohli postarat odborníci, odpovídá menší hustotě osídlení.
Češi zatím zvládli jen něco přes čtyři kila. Stačilo to ale na splnění požadavků Evropské unie. O takovém
úspěchu si může třeba Maďarsko, Slovensko nebo Polsko nechat jen zdát.
Čechům se to povedlo především díky opravdu husté a stále rozšiřované síti míst zpětného odběru, kterou
systematicky budují už čtyři roky neziskové kolektivní systémy jako ELEKTROWIN. V roce 2005 navíc Češi
začínali od nuly, zatímco Skandinávci nebo Švýcaři či Nizozemci a Belgičané své ekologické teze proměnili
v činy o mnoho let dříve. Stali se tak vzorem pro celou Evropu.

Společný jmenovatel: odpovědnost
Společným jmenovatelem veškerého úsilí v oblasti vysloužilých domácích spotřebičů je odpovědnost. Ačkoli je
legislativně odpovědnost na výrobcích, nezbývá než apelovat na odpovědnost spotřebitelů-občanů.
Jde především o společnou odpovědnost za životní prostředí. Výrobci mají navíc kolektivní odpovědnost nejen
za svou současnou produkci, ale i za všechny výrobky, které byly uvedeny na trh před 13. srpnem 2005, odkdy
platí současný zákon o odpadech.
Po celou dobu fungování systému zpětného odběru a dalšího nakládání s vysloužilými spotřebiči, který se stal
součástí každodenního života nás všech, se přesto objevují hlasy volající po změně. Ta by měla spočívat v
přechodu na průběžně financovaný systém se zapojením jakéhosi zúčtovacího centra.
Současný vývoj, kdy se v Česku vlivem recese vysbírá víc starých spotřebičů, než je uvedeno na trh těch
nových, ale ukazuje na správnost zvolené cesty. Právě pro bezproblémové zvládnutí konjunkturálních výkyvů
jsou určeny finanční rezervy, které kolektivní systémy v drtivé většině vytvářejí.

Když nejde o trh
Nemylme se: výrobci, kteří většinu kolektivních systémů založili, se na trhu, ve volné podnikatelské soutěži,
tvrdě střetávají. Usilují o vytvoření zisku a také jej úspěšně vytvářejí. Péče o vysloužilé elektrospotřebiče je ale
úplně jiná oblast.
Tady nejde o trh, tady nejde o podnikání a zisk. Proto jsou všechny kolektivní systémy ze zákona neziskové. Jde
o službu veřejnosti, o službu životnímu prostředí, ke kterému se člověk nechoval vždy tak zodpovědně jako
dnes.
Výrobci si to plně uvědomují a při plnění svých zákonných povinností a naplňování požadavků na společnou
odpovědnost dovedou nechat jinak striktně fungující pravidla trhu stranou. Navzdory konkurenčním vztahům
prosazují stejné cíle a aktivně pomáhají chránit to nejcennější, co máme – naši přírodu.
A spotřebitelé? I ti patří k různým skupinám, mají rozličné zájmy, rozmanitá povolání a mnohdy v osobním
životě i různé vztahy. Když ale jde o ochranu životního prostředí, musíme opravdu bez ohledu na to všechno
postupovat ruku v ruce.

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, opět prodává slepičky snáškových plemen Hisex hnědý, Tetra hnědá a
Dominant žíhaný, kropenatý, černý a modrý.
Stáří slepiček –17-20 týdnů. Garantujeme začátek snášky maximálně do 4 týdnů od data prodeje.
Cena 138 – 148 Kč/ks dle stáří .
Je možno si telefonicky objednat i slepičky 10 týdenní - cena 95 Kč / ks
Prodeje se uskuteční :
v úterý 20.dubna 2010 v 17 50 hod - u vlakového nádraží v Nýrsku.
Případné bližší informace na tel :
728605840
725165166
415740719
606490805

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

