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Dům dětí a mládeže se
zabydluje v kulturním domě

7. května se konala v kulturním domě „Přehlídka DDM“.

Není to tak dávno, co jsme si slibovali, jak se v novém roce přestaneme přejídat, budeme držet diety a sportovat, budeme se více věnovat rodině
a tak dál. A už je tu čas plánování letních dovolených a prázdnin. Stejně rychle
utekl i čas pro příznivce DDM, kteří v budově bývalého kulturního domu strávili první půlrok. Můžeme se poprvé poohlédnout a říci si, co se za tu dobu
změnilo.
Pracovníci DDM i děti zvládli přechod do jiné budovy zcela bez potíží.
Menší děti ze školní jídelny převádíme, starší děti našly cestu samostatně
a nemají s tím problémy. Zájmové kroužky mají k dispozici velmi pěkné
učebny, významně si polepšil klub neorganizovaných dětí „Čekárna“, který
zajišťuje pedagogická pracovnice v prostorách seniorské klubovny.
V době největšího provozu zařízení denně od 14.00 do 18.00 hodin zajišťují dozor nad dětmi i dvě pracovnice recepce, které dbají nejen na pořádek, ale
velmi aktivně se zapojily i do celé naší činnosti a dokážou příchozím návštěvníkům odpovědět na všechny otázky.
A tak po organizační stránce je vše v naprostém pořádku. I pravidelní organizátoři plesů a dalších akcí s námi byli spokojeni a my s nimi rovněž. Všichni
si zamluvili termíny na příští plesovou sezonu. Stejně tak kulturní akce Města Nýrska probíhají v rámci dohodnutých pravidel.
(dokončení na straně 3)

Úvodní slovo
Vážení čtenáři,
rychle se nám blíží čas letních
prázdnin. Mnozí z Vás se chystají někam na dovolenou, děti se
těší až naposledy za sebou zavřou
dveře školy. Věřím, že i v tento
čas si najdete chvilku na přečtení
Nýrských novin, které Vás budou
inspirovat například k návštěvě
Lesního divadla, Dne turistiky či
některé z dalších připravovaných
akcí.
Říká se, že dnes děti příliš nečtou. O opaku nás přesvědčili školáci, kteří se zúčastnili soutěže
v četbě v městské knihovně. Na
straně 12 pak pokračujeme v seriálu rozhovorů s majiteli a řediteli větších nýrských firem. Tentokrát
Jitka Vlková vyzpovídala Jaroslava Míku ze společnosti Agricultur.
Přeji Vám za redakci našich
novin prosluněné dny plné pohody.
Bc. Martin Kříž,
redakce Nýrských novin
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INFORMACE
Z RADNICE
Investiční akce, které chce
město ještě letos realizovat
V plánu investičních akcí na rok 2011 je oprava smuteční síně. Bude se jednat o celkovou opravu včetně rozšíření vnitřních prostor. Změn dozná i zadní stěna, která svým
uspořádáním umožní smutečním hostům stojícím venku
sledovat průběh smutečního obřadu. Do výběrového řízení na zhotovitele bylo osloveno pět větších i menších stavebních firem z Nýrska. Podrobnosti výběrového řízení
jsou na adrese: http://www.sumavanet.cz/munyrsko/verejnezakazky.asp.
Realizace celé akce proběhne od počátku července do
konce září tohoto roku.
V současné době je v závěrečné fázi přípravy realizace
III. etapy rekonstrukce vodovodu v Klatovské ulici. Jedná se o úsek od Nádražní ulice až do areálu firmy Dobler
Metallbau, s.r.o. Na opravě této části vodovodu je závislé zásobování obce Bystřice v případě, že by došlo k poruše na hlavním přivaděči do obce. Akce bude realizována v období od začátku srpna do konce září letošního roku
z finančních prostředků města. Podrobné informace k výběru dodavatele jsou uvedeny na výše uvedené internetové adrese.
Závěrečná fáze přípravy projektové dokumentace byla
zahájena v Chodské ulici. Pro informaci uvádíme, že součástí celkové rekonstrukce Chodské ulice bude i vybudování plynovodního potrubí, rekonstrukce vodovodního
řadu v celé délce komunikace a v části od křižovatky Domažlické ulice k firmě Uvex bude vybudováno kanalizační potrubí pro odvod dešťové vody. V celé délce komunikace bude vybudován jednostranný chodník. V rámci rekonstrukce křižovatky Chodské ulice a ulice Petra Bezruče bude umístěna světelná signalizace pro výjezd vozidel HZS. Vzhledem k tomu, že obě výše jmenované komunikace jsou ve vlastnictví Plzeňského kraje, proběhlo
v rámci projednávání projektové dokumentace jednání se
Správou a údržbou silnic Klatovy (správce komunikace).
Z jednání vzešel požadavek města začlenit i opravu ulice
Petra Bezruče do připravované akce.
Při projednávání se rovněž narazilo na problematiku
výškového uspořádání Chodské ulice. Vzhledem k tomu,
že v Chodské ulici budou provedena prakticky všechna
uložení inženýrských sítí nově, bude na žádost města niveleta komunikace snížena o cca 20 cm oproti stávajícímu
stavu. Tímto opatřením by měli být kladně vyřešeny připomínky vlastníků přilehlých nemovitostí.
Starosta města oslovil s požadavkem na realizace výše
uvedené akce hejtmana Plzeňského kraje pana Chovance.
Dopisem bylo zpětně přislíbeno zařazení této akce do roz-
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počtu Plzeňského kraje na příští rok. To je signál i pro zastupitele města, aby pro příští rok vyčlenili cca 10 mil. Kč
na tuto připravovanou investici.
(MěÚ)

Chystá se otevření koupaliště
V současné době se pracuje na přípravě bazénu na letošní sezonu. I v letošním roce bude plavecký bazén provozován bez přítomnosti plavčíků. 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 je pouze na vlastní nebezpečí.
Technologie úpravy vody je stejná jako v předešlých
letech a kontrola jakosti vody bude prováděna. Vzorky
vody budou odebírány pracovníkem TS města Nýrska ve
čtrnáctidenních intervalech a odváženy pak budou na Hygienickou stanici v Klatovech, kde budou vyhotoveny rozbory. Hodnocení jakosti vody se provádí dle § 5 vyhlášky
135/2004 Sb. Hygienické požadavky na koupaliště stanovuje vyhláška č. 135/2004 Sb.
Plavecký bazén bude otevřen v průběhu měsíce června
při příznivém počasí denně v době od 8.00 – 20.00 hodin.
Přípravu bohužel prodlouží a prodraží řádění vandalů, kteří v polovině května svými „siláckými“ kousky poškodili zařízení kabin i budovu kiosku. Škoda ve výši cca
10 tis. Kč je na úkor rozpočtu na koupaliště a tato částka
se musí ušetřit na jiných službách poskytovaných návštěvníkům.
(MěÚ)

Poškozené kabiny na koupališti.

Výdej rybářských lístků
V souladu se zákonem č. 104/2011 Sb., který mění zákon č. 99/2004 Sb., o výkonu rybářského práva, se budou od 1. 7. 2011 vydávat rybářské lístky na MěÚ Nýrsko, kancelář č. 2. Rybářský lístek bude vydán občanům
ČR, kteří mají trvalý pobyt v obvodu MěÚ Nýrsko, popřípadě cizincům, kteří se zdržují v obvodu jeho působnosti.

Jmenování nových ředitelů
příspěvkových organizací města
Ke konci tohoto školní roku odchází do důchodu stávající ředitel základní školy ve Školní ulici Mgr. Emil
Mašek. Na základě konkurzního řízení byla vybrána na
funkci ředitelky školy stávající zástupkyně Mgr. Alena
Linhartová. Schopnosti tří uchazeček posuzovala sedmičlenná komise složená ze zástupců zřizovatele, školy, rady školy, České školní inspekce, Krajského úřadu
Plzeňského kraje a z odborníka v oblasti státní správy
ve školství. Nová ředitelka školy se své funkce ujme
od 1. 7. 2011.
Od března letošního roku probíhalo výběrové řízení
na obsazení místa ředitele TS města Nýrska. Po vyhlášení podmínek se do výběru přihlásilo 17 uchazečů. Výběrová komise rozdělila samotný výběr do tří kol. Na základě celkového hodnocení byl vybrán uchazeč pan Jan
Hladík. Do funkce ředitele je starostou města jmenován
od 1. 8. 2011. Pan Hladík je ročník narození 1966 a v minulém zaměstnání pracoval jako vedoucí pracovního kolektivu cca 40 zaměstnanců v soukromé firmě.
(MěÚ)

Výběr místního poplatku
Od roku 2002 je vybírán místní poplatek za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Maximální
částka dle zákona může činit až 500,- Kč na osobu a rok.
První rok poplatek činil 270,- Kč, postupně se zvyšoval
až na letošních 445,- Kč. Většina občanů si již zvykla, že
tento poplatek má splatnost dle místní vyhlášky do 31. 3.
Téměř polovina občanů poplatek uhradí již v měsících
lednu a únoru v hotovosti v pokladně městského úřadu,
popř. převodem na účet po předchozím upřesnění variabilního symbolu, zde je možnost platby jednou částkou
za celou rodinu. Občané, kteří nemají poplatek uhrazen
výše uvedeným způsobem, obdrží v měsíci březnu složenku. V případě složenek jsou platby hrazeny za jednotlivé osoby. Do konce února se dokládají skutečnosti zakládající osvobození nebo úlevu od poplatkové povinnosti, např. student ubytovaný na internátě, tři a další nezletilé dítě.
Dnem 31. 3. výběr poplatku není uzavřen, neboť pokračuje vymáhání poplatků od občanů, kteří poplatek neuhradili. Poplatek je po předchozí upomínce vyměřen
platebním výměrem. Včas nezaplacené poplatky mohou
být zvýšeny až na trojnásobek. V případě, že poplatek
není ani doposud uhrazen, následuje exekuce, nejčastěji
srážkami ze mzdy nebo přikázáním pohledávky z účtu u
poskytovatele platebních služeb.
Do poloviny května 2011 bylo na místním poplatku
vybráno 90 % z celkového přepisu.
		
Finanční odbor MěÚ Nýrsko

Dům dětí a mládeže se...

(pokračování ze strany 1)

Dětské představení v Lesním divadle 18. května.

Významně se k lepšímu změnil vnitřní vzhled celé budovy. Kromě pořádku každého návštěvníka zaujme vnitřní výzdoba a květiny. A hlavně dochází k postupné renovaci zařízení. Město Nýrsko ihned po přestěhování slíbilo
rekonstrukci bývalých veřejných záchodků. Rekonstrukce byla dokončena v květnu a děti mají k dispozici velmi
příjemné sociální zařízení. Zde musím zdůraznit, že akce
proběhla bez nejmenších kolizí a díky vysoké pracovní
iniciativě naší uklízečky paní Renaty Hoškové nedošlo
ani ke komplikacím z hlediska čistoty. Město dále schválilo finanční prostředky z dotace sportovním, kulturním
a zájmovým organizacím, které byly využity na renovaci
výčepu. Zmizel shnilý výčepní pult a nové výčepní zařízení firmy Prazdroj, které máme ve výpůjčce, je umístěno
na nerezových pultech. K umývání jsou k dispozici nové
dřezy. Výčep poslouží nejen DDM při organizaci velkých
akcí, ale i všem organizátorům plesů.
Na to, jak krátká doba uběhla, se udělalo skutečně velmi mnoho a já zvu obyvatele našeho města, aby se kdykoliv přišli podívat. Akcí, které pořádáme, je celá řada
a nebo můžete přijít jen tak na návštěvu.
7. května se konala „Přehlídka DDM“. Rocková zábava skupiny Kečup se také líbila a já zvu příznivce na
Oldies Disko 3. 6. 2011. Děkuji také vychovatelkám školních družin, dětskému ochotnickému souboru z Dešenic
a hlavně rodině pana Maška za kladný přístup k organizaci dalšího ročníku Divadla v Lesním divadle, který se
uskutečnil 18. 5. 2011.
A se všemi dětmi, rodiči a prarodiči se těším na setkání
4. 6. 2011 v areálu Pod sjezdovkou, kdy vyrazíme v rámci oslavy Dne dětí na Pajrek.
Závěrem zvu Vás všechny na v historii první hraný
muzikál! Jedná se o představení klatovské ZUŠ, kdy velký počet účinkujících sehraje známý muzikál Pomáda.
Lístky jsou v předprodeji v DDM.
Pavlína Karlovská
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Z NÝRSKÉHO MUZEA
Něco o práci a penězích
Snad by se tento příspěvek měl spíše jmenovat „Díky na
všechny strany“. To proto, že se té muzejní partě daří posouvat po krůčcích dál díky pomoci ze všech stran. V poslední
zprávě v Nýrských novinách jsem se zmínil jen letmo o finanční pomoci města se zaplacením služeb, které jsou spojeny s naším využíváním prostor v domě čp. 81. Chtěl bych
informovat všechny čtenáře, že dostáváme také 70% nákladů na každou uspořádanou výstavu. Pochopitelně se snažíme
výstavy dělat co nejlevněji a to se právě týká té práce. Ještě se
mi nestalo, že bych nějakému členu či sympatizantovi z naší
muzejní party řekl o pomoc a on by nepomohl. Smůla je, že
si někteří z nich nepřejí být jmenováni, tak je nemohu prozradit. Ale často to bývá fyzicky náročná práce a nebo nápady,
za které by si jiní nechali dobře zaplatit.
Ale vrátím se k těm penězům. Získali jsme také nějaké
peníze z grantového programu MAS Ekoregionu Úhlava na
vybavení k archivování sbírkových předmětů, včetně skeneru, který dokáže zpracovat i skleněné desky, klasické negativy a také diapozitivy. To je velmi užitečné vybavení, protože
tak můžeme operativně zpracovávat materiál, který se nám
dostane při práci do ruky. Jeden snímek za všechny si u tohoto příspěvku můžete prohlédnout. A ještě, když se nám před
časem naskytla příležitost koupit levné, ale kvalitní a téměř

Svačící rybáři - jedna z nových fotografií v nýrském muzeu.
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nové skladovací regály do našeho depozitáře, i s touto žádostí jsme v grantovém programu města Nýrska uspěli. Potřebovali jsme jen 9 000,- Kč, ale popravdě, financujeme z vlastních zdrojů celou řadu všelijakých drobností, takže na větší vydání nám již nezbývá. Také jsme dostali od p. Marka do
muzea filmové dokumenty, které točil na svou kameru někdy v šedesátých letech. Tak rádi bychom je promítli v rámci poutě či jiné příležitosti veřejnosti, protože se jí to bezprostředně týká, neboť je na nich zachycena. Jejich digitalizace
však stojí téměř deset tisíc korun. Kde však na to vzít? Naskytla se příležitost požádat o grant Plzeňský kraj a dnes jsem
se dozvěděl, že jsme ho dostali. No není to důvod k díkům?
Začal jsem se také ptát nýrských podnikatelů a firem, zdali
by nepomohli s restaurováním nábytku po Wilhemu Eksteinovi, abychom do něj mohli znovu nainstalovat historii Optické továrny. Již máme část peněz přislíbenou od firmy Tany
Nýrsko a pana Hrdličky, takže se těším, že až bude příležitost
k nové instalaci expozice, část nábytku již bude opravena.
A tak zas mohu děkovat. A rád to dělám.
Karel Velkoborský, Muzeum Královského hvozdu

Povodeň
Začalo to už před třemi dny. Skrz závoje lijáků byly
vidět jen majáky blesků vzadu na horách či na blízkých
kopcích. To se pak ozval natolik ohlušující rachot hromu, že i stateční kluci se běželi schovat někam do domu.
Vzduch byl tak teplý, že se zdálo oblečení zbytečné. Polovina žáků do školy nepřišla, rodiče děti do té hrůzy nechtěli ani pustit. Jen ti nejodvážnější se o školní přestávce doběhli podívat k řece, o kolik se zase zvedla. Křoviska, která se uchytila na břehu u lávky, buď zmizela pod
vodou nebo už dávno odplavala. A místo nich připlavala jiná. Tonda se jako u vytržení díval na několik mužů,
kteří zápasili se stromem, jež se právě u lávky vzpříčil
v proudu řeky. Nikdo s ním nemohl pohnout. Na něm se
zachytávaly další dřeva, keře a všelijaké harampádí, a
voda se ve vlnách přelévala přes něj. Dokonce se vytvořil malý jez, a hladina nad ním tím více stoupala. Pak
připlul po řece kus kmene stromu a do překážky narazil. Vzpříčený strom praskl s takovou ránou, že všichni
u řeky nadskočili. A mohutná vlna už všechny zachycené
trosky odnášela pryč.
Další den už nemohl jít do školy ani Tonda. V celém
parku, dokonce i na Hlavní ulici se voda vylila z koryta. Ne moc, jen tak deset centimetrů, ale lidé si netroufli chodit kalnou vodou ani ve známých místech, protože se rozkřiklo, že voda v březích nadělala díry a kdo
tam spadne, už nikdy nevyplave. Vondrákovic chalupa
teď stála jako na břehu jezera. Kousek pod silnicí už nebylo z polí vidět vůbec nic. Jen neviditelné koryto řeky
se dalo určit podle řady stromů. Paní Vondráková místo chleba napekla placky, protože na velké pečení nebylo
v tom zmatku pomyšlení.
Pátý den ráno bylo po ránu nebe modré, jakoby jiná
barva ani neexistovala. Horko začalo být ještě větší, takové nezdravé, mokré. Šestý den to ale přece jen bylo

znát, že voda opadává. Do školy už se zase dalo chodit, na poli se vynořovaly ostrůvky se zelení slehlou tak,
jako by na ni kluci hráli fotbal alespoň týden. Mayerů
Sep byl v několika následujících dnech hvězdou školy.
Dokonce i pan učitel vzal několik žáků na zahradu jejich
domu. Tam se totiž, v prohlubni, která v rohu zahrady
byla, zdánlivě bezstarostně prohánělo hned několik velikých pstruhů. Pan učitel vysvětlil dětem, že je třeba ryby
opatrně chytit a přenést je zpátky do řeky. V louži by

se zakrátko projevil nedostatek kyslíku ve vodě a pstruzi by zahynuli. Postaral se o to pan Fremut, majitel pily
v Nýrsku, který byl vášnivý rybář. Louže vysychaly, komárů se zdály být doslova tisíce, na loukách se začala
objevovat nová tráva a pár vyvrácených stromů v parku už bylo odklizeno. Příroda jakoby chtěla říci, že se
zase nic tak hrozného nestalo. Koneckonců na Úhlavě
pod horami žádná výjimka.
Karel Velkoborský

Soutěž ve čtení v knihovně
10. května se v Městské knihovně Nýrsko utkali ve
čtenářských dovednostech žáci 1., 2. a 3. ročníků ze základních škol v Nýrsku, Janovicích nad Úhlavou a Železné Rudy. Všichni soutěžící se pečlivě připravovali a i přes
trému, kterou se některým nepodařilo odbourat, předvedli tříčlenné porotě, jak si umí s neznámým textem poradit.
V letošním roce si poprvé čtení před porotou vyzkoušeli
i žáci 1. ročníků. Ti ale nepostupovali do klatovského kola.
Kategorie 1. ročník
1. místo - Jana Matějková, ZŠ Janovice nad Úhlavou
2. místo - Chelsea Comans, ZŠ Nýrsko, Komenského
3. místo - Michal Hladík, ZŠ Nýrsko, Komenského
Do dalšího kola v Městské knihovně v Klatovech odjeli
bojovat tito čtenáři:
Kategorie 2. ročník
1. místo - Michal Svítil, ZŠ Železná Ruda
2. místo - Tereza Němcová, ZŠ Janovice nad Úhlavou
3. místo - Adéla Fürstová, ZŠ Železná Ruda
Kategorie 3. ročník
1. místo - Matyáš Mráz, ZŠ Nýrsko, Školní ul.
2. místo - Anna Klimečková, ZŠ Nýrsko, Školní ul.
3. místo - Jiřina Kyselová, ZŠ Železná Ruda
Naše poděkování patří manželům Janě a Pavlovi Hrdličkovým, Martině Korbelové – Kodak Express za krásné ceny,
které do soutěže věnovali, a v neposlední řadě také členkám
poroty – paní J. Maškové, M. Najmanové a M. Melicharové.
Jak jsme zabojovali v Klatovech?
Další čtenářské klání proběhlo v Městské knihovně
v Klatovech 25. května. Své čtenářské síly změřili vítězové nýrského kola Soutěže ve čtení s vítězi z klatovských
základních škol.
Kategorie 2. ročník
1. místo - Adéla Fürstová, ZŠ Železná Ruda
2. místo - Michal Svítil, ZŠ Železná Ruda
3. místo - David Klozar, ZŠ Čapkova, Klatovy
Kategorie 3. ročník
1. místo - Michal Košan, ZŠ Čapkova, Klatovy
2. místo - Matyáš Mráz, ZŠ Nýrsko, Školní ul.
3. místo - Natálie Dvořáková, ZŠ Janovice nad Úhlavou		
J. Poupová, MěK Nýrsko

Michal Hladík, Chelsea Comans a Jana Matějková.

Michal Svítil, Tereza Němcová a Adéla Fürstová.

Matyáš Mráz, Anna Klimečková a Jiřina Kyselová.
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Ze soutěže ve čtení v Klatovech

Omluva za šíření lživé pomluvy
Můj syn Roman Grondzar, žák VII. A ZŠ Nýrsko, Školní ul., se veřejně omlouvá paní učitelce
Mgr. Zdeňce Plasové za to, že o ní úmyslně šířil pomluvu, že ji fyzicky napadl. Není to ale pravda, jeho
pomluvy nejsou ničím podložené, vše si vymyslel.
V Nýrsku dne 12. května 2011				
Miroslava Grondzarová

		

Účastnící klání ve čtení v sále Městské knihovny v Klatovech.

Uzávěrka textů pro další číslo
je 17. června

ALFA zpátky ve škole
Občanské sdružení ALFA Nýrsko, o.s., pořádalo v týdnu od 16. do 20. 5. sérii přednášek pro druhý stupeň základních škol v našem městě.
Opět jsme pozvali osvědčeného lektora a přítele z občanského sdružení Slánka, o.s., v Mladé Boleslavi Mildu
Fantu. Na jeho přednáškách obdivuji schopnost zaujmout
posluchače, určitý komický talent, ale především odvahu,
se kterou na příkladech z vlastního života ukazuje potřebu
odpovědného rozhodnutí v dospělosti.
Jeho přednášky zprostředkovávají nejenom nezbytné
informace, statistiky a grafy, ale především nenásilnou formou vychovávají. To je jedna z nezbytných složek zdravého rozvoje mladého člověka.
Poprosil jsem ho, aby krátce zhodnotil svoje působení
v Nýrsku, případně porovnal problémy našich a jejich dětí:
„Tento týden přenáším na základních školách v Nýrsku.
Jsem z Mladé Boleslavi a už třetí rok jsem rád přijal pozvání Petra Vaňkáta z Alfa Nýrsko, o.s., a místních škol.
V Boleslavi se věnujeme mladým ve škole i mimo ni, protože věříme, že je lepší podat pomocnou ruku teenagerům,
udělat si chvíli času na normální rozhovor s nimi, poslouchat je či zorganizovat jednoduchý turnaj, než si pouze stěžovat, jak jsou hrozní. Alfa usiluje o to samé v Nýrsku a to
je nám sympatické.
O čem s mladými muži a dámami mluvíme? V šestých
třídách se věnujeme rozpoznávání šikany a obraně před ní.
Snažím se být praktický a srozumitelný. V sedmičkách mluvím o partě, alkoholu a cigaretách. Vím z vlastní zkušenosti, že kdo si špatně vybere přátele a partu, jde dolů. V osmém ročníku probíráme partnerské vztahy a pohlavní nemoci. Mé krédo zní: Život je příliš dlouhý na to, abychom
si ho od 14 do 20 let zkazili. V devítce pokračujeme v tématu partnerských vztahů a doplňujeme ho ochranou soukromí na internetu.
Jste zvědaví, jak si stojí kluci a holky z Nýrska a okolí v porovnání s Boleslaváky? Bojují se stejnými výzvami.
Je normální, že se v tomto věku vyhraňují vůči rodičům
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a zkouší pevnost hranic u všech autorit. Dobře rozpoznávají, jestli někomu o ně jde, nebo si jen plní povinnost.
Jsou sebestřední a často líní. V Boleslavi i v Nýrsku mají
nezřídka rodiče, kteří si na ně neudělají čas a postrádají trpělivost.
Nechci říct, že je vše v pořádku. Dorůstající generace potřebuje skutečné dospělé, aby mohla zdravě vyrůst.
Právě proto děláme to, co děláme.“

Z přednášek M. Franty.

Mildovi děkuji za dobrou práci a posluchačům přeji,
aby v nich zůstalo minimálně vědomí toho, že mají život
ve svých rukách. Nevybereme si komu a kde se narodíme,
nemáme všichni stejnou startovní pozici, ale volbou přátel, svojí aktivitou, trpělivostí a vytrvalostí, můžem mnohé změnit.
Za ALFA Nýrsko, o.s., Petr Vaňkát

Příspěvky do Nýrských novin zasílejte
na e-mail: nyrskenoviny@gmail.com

Z NÝRSKÝCH ŠKOL

Základní škola Nýrsko, Školní ulice

Jaro bylo ve škole pestré
Letošní jarní čas v naší škole rozhodně nelze prohlásit
za nezajímavý. Především v oblastech vzdělávacích jsme
opět dokázali, že patříme mezi školy, které svým žákům
dokážou nabídnout i alternativní způsoby výuky.
V dubnu jsme pro žáky připravili několik zajímavých
školní dnů – Aprílový den (1. 4.), kdy výuka probíhala netradičně a vesele, Den Země (20. 4.), který byl s ohledem
na celoroční celoškolní projekt LES zaměřený převážně
na zvířecí obyvatele šumavských lesů a ekologické chování a vzdělávací exkurzi do Lidic a na Křivoklát (27. 4.),
které se účastnili žáci 2. stupně.
Květen se stal měsícem sportovních soutěží, kdy naši
žáci úspěšně reprezentovali školu v kopané, vybíjené nebo
atletice. Zároveň se účastnili i odborných seminářů a přednášek, především z oblasti prevence sociálně patologických jevů. Žáci 1. stupně navštívili divadelní i filmové
představení a žáci 4. a 5. ročníku absolvovali vzdělávací exkurzi do Prahy (12. 5.). Za zmínku jistě stojí i účast
obou oddělení naší školní družiny v přehlídce dětského
dramatického umění, kterou pořádal DDM Nýrsko v Lesním divadle (18. 5.).

NABÍDKA

ZŠ Nýrsko, Školní ulice
nabízí od září 2011 k pronájmu
nebytové prostory (2 místnosti + sociální zařízení)
s vlastním vchodem;
v hlavní budově školy.
Možnost prohlídky, cena dohodou.
Upřednostníme zájemce, jejichž aktivity budou
slučitelné s hlavní činností a provozem školy.
Kontaktní osoba: Mgr. M. Kuncová,
mob.: 736 670 004.

POZVÁNKA

ZŠ Nýrsko, Školní ulice, srdečně zve na
OKRESNÍ PŘEBOR ŠKOL
V SOFTBALU 2011,

který se koná 17. 6. 2011 od 9.00 hodin
ve sportovním areálu ZŠ.

V červnových dnech, kdy budete číst právě tyto řádky,
budou realizovány projektové dny LES. Díky projektu „Šumavská škola = evropská škola“ financovaného z ESF, který již druhým rokem probíhá na naší škole, se všichni žáci
zúčastní jednodenních výprav do okolních šumavských lesů
s odborným výkladem a zajímavým programem (7. – 9. 6.).
A potom se bude školní rok – k radosti všech žáků –
rychlým tempem chýlit ke svému závěru. Jen neradi se každoročně loučíme s vycházejícími žáky, ke kterým máme za
devět let školní docházky vždy osobní vztah, ale rozhodně
dlouho budeme vzpomínat na žákyni Kristýnu Němcovou
z IX.A, která svým přístupem ke školní práci, přirozenou
inteligencí a zdravou soutěživostí od 6. ročníku dokazovala, že současná mladá generace přece jen má zájem o vzdělávání. V letošním školním roce Kristýna výrazně upozornila, že někde v podhůří Šumavy existuje ZŠ Nýrsko, Školní ulice, když obsadila 3. místo v celostátním kole řečnické soutěže Mladý Demosthenes, 5. místo v krajském kole
Olympiády z českého jazyka a zúčastnila se celostátního
kola Olympiády z anglického jazyka. DĚKUJEME!!!
Mgr. Alena Linhartová

Pozvánka
Dům dětí a mládeže Nýrsko a GOLF KLUB ŠUMAVA
pořádají

Příměstský tábor v Liščí
– seznámení s golfem

Kontakt
Termín: 8. 8. – 12. 8. 2011
Liščí u Chudenína, 340 22 Nýrsko,
Čas: 8 – 14.30 hodin
H. Novosadová, mob.: 604 202 267,
Cena: 1 250,- Kč
M. Vondrová, mob: 773 905 555
info@golfsumava.cz
Věk: od 10 let
Program:
Doprava na kole do Liščí. Výuka golfu pod vedením cvičitele golfu – odpalování, patování, pravidla hry. Golfové soutěže. Sportovní aktivity – výlet do okolí... Doprava
na kole do Nýrska.
Stravování:
Velké svačiny s sebou, jeden den bude zajištěno občerstvení, nápoje budou zajištěny.
Další možnosti:
Výlet na golfové hřiště Furth im Wald (bude upřesněno).
Vybavení:
Sportovní oblečení podle počasí, sportovní obuv, vše pro
golf bude zajištěno Golf klubem Šumava.
V sobotu 13. 8. 2011, od 9 do 11 hodin, v Liščí – absolventi tábora mohou učit své rodiče, jak si zahrát golf.
Přihlášky je nutné odevzdat v DDM do konce škol. roku.
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Mateřská škola v ulici Práce

Aktuality z Duhové školky
V dubnu proběhl zápis do Mateřské školy v ulici Práce
v Nýrsku. Děti měly možnost prohlédnout si jednotlivé
třídy (Berušky, Včelky, Mravence, Motýlky), pohrát si
a zapojit se do probíhajících činností. Zájem byl velký.
Školka má však určitou kapacitu a proto nemůže být vyhověno všem žádostem. Přijetí jednotlivých dětí se řídí
přesnými kritérii, se kterými se mohou všichni seznámit na internetových stránkách MŠ. Zde také naleznete
spoustu dalších informací např. seznam pořádaných akcí,
fotogalerii, stanovení úplaty za předškolní vzdělávání,
školní řád, kontakty na klinické logopedky, které spolupracují s MŠ.
V posledních letech přibývá počet dětí s vadami řeči
a správná výslovnost je jedním z důležitých předpokladů
pro vstup do základní školy.
Pro všechny děti navštěvující naši mateřskou školu je
připravena v předprázdninovém měsíci červnu řada akcí.
Budeme obdivovat prehistorická zvířata v Dinoparku
Plzeň, současnou faunu i flóru v zoologické a botanické zahradě. Oslavíme Den dětí na zahradě MŠ ve spolupráci s SDH Nýrsko (dobrovolným hasičům tímto děkujeme za celoroční spolupráci). Vyjedeme na zámek Nebílovy, kde se pokusíme najít poklad a shlédneme pohádku „Bertík a Bubáci domácí“. Zazpíváme a předneseme
básně na městském úřadě a přivítáme jimi nové občánky našeho města. Tradičním „pasováním“ do stavu školáka se rozloučíme s našimi nejstaršími dětmi. Ti projdou

pomyslnou bránou dělící svět školky a školy. Představí se
nejen svým jménem, ale také písničkou, předvedou své
aktovky… Za doprovodu kytary si všichni společně zazpíváme a každý předškolák si odnese upomínkový dárek. V úplném závěru školního roku k nám zavítá kouzelnické duo se svým interaktivním vystoupením.
V prázdninovém čase je provoz MŠ omezen, s mnohými se tak uvidíme až v novém školním roce, kdy přivítáme i nově příchozí děti. Všem přejeme slunečné a pohodové prázdniny.
Učitelky Duhové školky

Duhová školka.

Den turistiky nabídne program pro všechny
Klub českých turistů (KČT) Nýrsko ve spolupráci
s Městem Nýrsko a DDM Nýrsko pořádají Den turistiky propojený a akcí Hrajeme si celý den pro rodiče a děti
v sobotu 4. 6. 2011. Start a cíl je v areálu pod sjezdovkou
v Nýrsku. Další start je v železniční stanici Hojsova Stráž.
Prezentace: 7.00 – 10.00 hod. Startovné: 20,- Kč, děti
zdarma.
Pěší trasy:
5 – 6,5 km - vyhlídkové okruhy, 10, 18 a 22 km - vycházkové okruhy.
16 km – start na Hojsově Stráži, dále po zelené na chatu
Prenet (možnost občerstvení), pokračujeme po zelené na
rozcestí s červenou, po červené 300 metrů a za potokem
odbočíme vlevo po vlastním značení (kaňonem Dešenického potoka). Na konci kaňonu narazíme na zelenou značku, po které se dáme doleva až do Nýrska. Trasa je pro náročné turisty (větší převýšení).
V programu je též návštěva Úpravny vody z přehrady
Nýrsko. Společný odjezd autobusem na prohlídku je v 9
hod. z areálu pod sjezdovkou. Po prohlídce (cca 60 minut)
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je možno pokračovat po žlutém, nebo zeleném vycházkovém okruhu do cíle pod sjezdovkou v Nýrsku (15 nebo
8 km), nebo využít autobusu na cestu zpět.
Pro rodiče s dětmi je připraven „Pohádkový les“.
Cyklotrasy:
22 km – Nýrsko – Hadrava – Orlovice – Chodská Lhota – Pocínovice – Dobrá Voda (poutní místo) – Běhařov
– Úborsko – Nýrsko.
43 km (náročná trasa) – Nýrsko – Hadrava – Orlovice –
Chodská Lhota – Vítovky – Nová Ves – Hájek – Všeruby
– po cyklostezce Eschlkam – Stachesried – Wanzenried –
Hofberg – Fleky – Chudenín – Nýrsko.
V cíli vás čeká příjemné posezení s hudbou a možnost
občerstvení. Připraveny jsou razítka a pamětní pohledy.
Zdrávi došli.

www.kct-nyrsko.cz

ZE SVODKY MĚSTSKÉ POLICIE
Domluva nestačila
Mezi projíždějícími vozidly se 3. května po poledni potuloval na komunikaci u čerpací stanice ÖMW černý pes
kříženec. Strážníci psa umístili do psího hotelu v Milencích. Po zjištění majitelky byla věc vyřešena domluvou.
K překvapení strážníků se stejný pes toulal 11. května
v ulici Prap.Veitla. Pes byl předán majitelce, která neunikla blokové pokutě za porušení městské vyhlášky.
Nemohl se dočkat
Trochu kuriózní případ řešili strážníci 6. května
v době návštěvy historických vojenských vozidel v našem městě. Hlídce byl předán ztracený čtyřletý chlapec.
Oblečen byl pouze do trička, tepláků a bačkůrek. Vše
dobře dopadlo, po odjezdu vozidel z náměstí se o chlapce přihlásil jeho otec. Chlapec se tolik těšil na vojáky, že
nepočkal na otce a ostatní sourozence a odešel z domu
v domácím oblečení!

Nepoučitelný!
Těsně před polednem 9. května byla městská policie upozorněna na muže ležícího na trávníku v sídlišti. Strážník po
příchodu na místo poznal „starého známého“ muže, který
nedbá na svůj vážný zdravotní stav a často konzumuje větší množství alkoholických nápojů. V tomto případě se jednalo o láhev „Tuzemáku“. Ve spolupráci s hlídkou policie ČR
byla na místo přivolána posádka RZS Nýrsko. Po prvotním
ošetření byl muž odvezen k důkladnějšímu vyšetření.
Kličkující automobil
Podivnou jízdou na sebe upozornil řidič vozidla Škoda Favorit v nočních hodinách 22. května. Hlídkou městské
policie byl sledován v ulicích města a zastaven v ulici Petra Bezruče. Muž, cizí státní příslušník, souhlasil s provedením dechové zkoušky. Přístroj naměřil 1,75 promile alkoholu v dechu řidiče. Pro podezření ze spáchání přečinu řízení pod vlivem návykové látky byl případ předán policii ČR.
Milan Kolář, velitel MěP Nýrsko

Veřejná služba v Nýrsku
Kdo organizuje veřejnou službu?
•Město Nýrsko v samostatné působnosti.
•Není povinností organizovat veřejnou službu, je to jedna
z možností, jak zapojit nezaměstnané osoby a osoby dlouhodobě ve stavu hmotné nouze do pracovního režimu.
Jaký vliv má výkon veřejné služby na výši příspěvku
na živobytí?
•Pokud osoba v hmotné nouzi vykonává veřejnou službu
v rozsahu 20 hod./měsíc, zachovává se jí plná výše příspěvku na živobytí po jeho šestiměsíčním pobírání a příspěvek na živobytí neklesne na existenční minimum.
• Nebo v případě odpracování 30 hod./ měsíc v rámci veřejné služby je příspěvek na živobytí této osobě navýšen
o polovinu rozdílu mezi životním a existenčním minimem tj. o 553 Kč u jednotlivce.
Pro koho je určena veřejná služba?
•Veřejná služba je určena pro osoby, které jsou dlouhodobě ve stavu hmotné nouze a mají objektivní či subjektivní
problémy s nalezením zaměstnání.
Jaké povinnosti vyplývají z výkonu veřejné služby pro
osoby v hmotné nouzi?
•Uzavření smlouvy o výkonu veřejné služby s obcí a poté
je osoba povinna předložit smlouvu organizátorovi veřejné služby na obecním úřadu.
•Nutná je také lékařská prohlídka.
•Na základě sepsané smlouvy o výkonu veřejné služby
vydá orgán pomoci v hmotné nouzi osobě tiskopis, kde
obec po skončení kalendářního měsíce uvede počet odpracovaných hodin.
•Potvrzení o vykonání veřejné služby musí osoba předlo-

žit orgánu pomoci v hmotné nouzi, který rozhodne o nároku na příspěvek na živobytí a jeho výši.
•Osoba vykonávající veřejnou službu je povinna dodržovat všechny podmínky, které si s obcí dohodla a za jejich
porušení nést patřičnou odpovědnost.
•Za výkon veřejné služby nenáleží osobě odměna, tj. mzda
Bližší informace o veřejné službě získáte na Městském
úřadu v Nýrsku, odbor sociální a zdravotní, Strážovská ul.
čp. 529.
				
Jana Pohanková,
vedoucí odboru sociálního a zdravotního

Sledujte webové stránky
o regionu, ve kterém žijete!

Pořádáte nějakou akci a chcete, aby na ní přišlo hodně
lidí? Pošlete informaci o konání akce na email: monika.zeniskova@ekoregion-uhlava.cz a informace na těchto webových stránkách zveřejníme.
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LESNÍ DIVADLO NÝRSKO
Květnová představení měla úspěch
Tak už nám to zase začalo. Myslím tím divadelní
představení v Lesním divadle. Hned tím prvním v sobotu
7. května byla premiéra ochotnického spolku z Dešenic.
Hra se jmenovala „Jak začala a skončila Trojská válka“.
Šlo vlastně o pohled na dějiny trošku jinak. Viděli jsme
hašteření a rivalitu, lásku, vypočítavost, intriky, hloupost
i nadutost, prostě vlastnosti, se kterými se můžete setkat
dnes stejně jako tenkrát. Představení to bylo výtečné, jak
jsme ostatně od Dešenických zvyklí, hodně smíchu a zábavy, kdo chtěl, mohl si odnést i trochu námětu na přemýšlení. Jedinou drobností, která zanechala maličko nepříznivý dojem, bylo ozvučení. Použít mikroporty byl výborný nápad, konečně všichni diváci slyšeli, co herci říkají, jen vzhledem k tomu, že vše bylo nové, nevyšlo to
úplně na jedničku. Ale i tak jsme se pobavili.
Dalším představením pro širokou veřejnost bylo
21. května opakování hry domácích ochotníků „Dalskabáty, hříšná ves, aneb zapomenutý čert“. Klasický kus
z loňského nastudování přilákal i v krásném počasí téměř 300 diváků. Představení se také povedlo. A dle
informací od herců, již nyní pilně nacvičují hru „Hrátky s čertem“. Můžeme se těšit první sobotu v červenci,
snad nám všem bude počasí opět přát. Ještě předtím nás
ale v sobotu 4. června navštíví divadelní soubor z Klatov
se hrou „Vítejte v Ebersteinu, jídlo chutné, ceny mírné.“
Tento soubor u nás zatím ještě nehrál, takže přijďte se podívat, ať máte možnost srovnání.
Jitka Vlková

Nýrští ochotníci při vystoupení 21. května.

Sezonu v Lesním divadle zahájili dešeničtí ochotníci.

Děti si vyzkoušely jak se sedí v hasičském autě
7. května uspořádal Sbor dobrovolných hasičů Nýrsko
za finanční spoluúčasti Mikroregionu Úhlava „Den hasičů“.
Program celého dne byl rozdělen do dvou částí. Dopoledne se konala soutěž dětských družstev a odpoledne přišla na
řadu družstva dospělých, závodících se staršími stroji PS-8.
Navíc byla po celou dobu otevřena hasičská zbrojnice.
Celá akce začala v devět hodin ráno, nástupem dětských
závodníků a startem jejich soutěže. Vzhledem k počtu přihlášených družstev bylo přistoupeno k dvoukolovým pokusům. Pravidla byla dle požárního sportu s nástřikem na
sklopné terče. Všichni soutěžící se opravdu hodně snažili,
aby dosáhli co nejlepšího času. Díky ukázněnosti všech zúčastněných vše probíhalo bez zbytečného zdržování a soutěž byla úspěšně ukončena v půl dvanácté. Na prvním místě
se umístilo družstvo ze Strážova, druhý byl Lomec a na třetím místě Bystřice nad Úhlavou.
Souběžně s dětskou soutěží bylo možno si prohlédnout
naši hasičskou zbrojnici, kde ochotně na všechny otázky
odpovídali kvalifikovaní hasiči. A zatímco dospělé zajímalo spíše technické vybavení našich vozidel, pro děti byl nej-
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větší zážitek, když si mohly na chvilku sednout za volant
našich cisteren. Venku před hasičskou zbrojnicí byl v neustálém obležení lidí automobil rychlé záchranné služby
z Nýrska. Jeho posádka ráda představila jak auto, tak jeho
vybavení. Na figuríně, kterou „záchranka“ přivezla sebou,
si návštěvníci mohli pod dozorem odborně proškolené osoby sami vyzkoušet správné provádění nepřímé masáže srdce a dýchání z úst do úst. Soutěž navštívil také starosta
Ing. Rubáš, kterého zaujala nejen samotná dětská soutěž,
ale s velkým zájmem si prohledl připravená alba fotografií
z historie našeho hasičského sboru. V průběhu dětské soutěže nám pomáhala městská policie která dohlížela na zvýšený pohyb dětí v oblasti před hasičskou zbrojnicí.
V jednu hodinu po poledni byla zahájena soutěž dospělých s dnes již historickými stroji PS-8. Na startu se sešlo
deset družstev, a tak i zde bylo přistoupeno ke dvěma pokusům. Opět se závodilo podle pravidel požárního sportu
s malými úpravami a nástřiky na sklopné terče. Hned od začátku bylo vidět, že tyto stroje i přes svůj vysoký věk rozhodně nepatří do šrotu. Vše probíhalo v přátelském duchu

a soutěž tak proběhla bez jakýchkoliv potíží. Za vyzdvihnutí jistě stojí nýrské družstvo Legend, které bylo složeno výhradně ze starších pánů hasičů a především potom Jan Kolář starší, který se ve svém věku šestasedmdesáti let bravurně zhostil funkce strojníka. Vítězství si odvezlo družstvo
z Dešenic, druhé místo Nýrsko 2 - staříci a třetí místo Nýrsko 1 - jogurti.
Závěrem bych chtěl jménem výboru SDH Nýrsko poděkovat všem sponzorům za sponzorské dary, bez kterých

V akci.

Nýrští hasiči.

by podobná akce nebyla možná, soutěžícím za ukázněnost
a férové soutěžení, posádce ZZS Nýrsko za ochotné předvádění svého zásahového vozidla, členům našeho sboru za
bezproblémový průběh celé soutěže i dne otevřených dveří, městské policii za dozor nad bezpečným přecházení vozovky mezi naší hasičskou zbrojnicí a místem konání soutěží a nakonec i všem návštěvníkům, kteří se zašli podívat,
něco se dozvědět o naší činnosti a podpořit v soutěži naše
družstvo.
Ladislav Sýkora, SDH Nýrsko

Marketingová značka Ekoregionu Úhlava
Co to je?
Jde o regionální značku
pro stravovací a ubytovací
služby v mikroregionu Úhlava. Regionální značky jsou
vytvářené pro snadnější a ucelenější prezentaci místních
produktů nebo služeb. Díky
existenci regionálních značek
je možné lépe propagovat region a tím nalákat návštěvníky, kteří svým pobytem pomáhají ekonomické situaci
v regionu. Regionální značka
návštěvníkům zaručuje kvalitu a spokojenost.
V roce 2004 byla v mikroregionu Úhlava v rámci spolupráce starostů obcí, provozovatelů některých penzionů
a hostinců a zástupců sdružení Centrum pro komunitní
práci v Plzni založena v České republice vůbec první regionální značka udělovaná poskytovatelům ubytovacích
a stravovacích služeb, tedy provozovatelům penzionů
a restaurací.
Regionální značka v mikroregionu Úhlava dostala název „Marketingová značka Ekoregionu Úhlava“ a její
držitelé dbají na to, aby jejich provozovny byly šetrné
k životnímu prostředí, aby jejich hosté byli informováni

o tradicích a zajímavostech v místě a dále se zapojují do
propagace mikroregionu Úhlava. Seznam držitelů najdete na www.ekoregion-uhlava.cz – ubytování, restaurace.
Pokud máte penzion nebo restauraci a máte zájem spolupracovat na projektu Marketingová značka Ekoregionu
Úhlava, podívejte se na podrobné informace na webových
stránkách – záložka marketingová značka – jak se stát uživatelem značky.
Zde jsou uvedené i povinnosti a výhody držitelů.
Kdo má Marketingovou značku Ekoregionu Úhlava
na starosti?
Poskytovatelem regionální značky je Ekoregion Úhlavam o.s. (místní akční skupina). Jde o sdružení, které svými aktivitami a za pomoci dotací České republiky
a Evropské unie podporuje život v obcích v mikroregionu
Úhlava. Realizujeme například projekty na podporu historického dědictví, na podporu česko-německé spolupráce, podílíme se na propagaci regionu, poskytujeme dotace pro obce, sdružení a podnikatele. Podrobné informace
o nás jsou uvedené na www.ekoregion-uhlava.cz – místní
akční skupina. Naši kancelář najdete vedle konferenčního sálu v budově knihovny na náměstí v Nýrsku, čp. 81.
Monika Ženíšková, Ekoregion Úhlava, o.s.
e-mail: monika.zeniskova@ekoregion-uhlava.cz,
mob.: 775 760 349
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Rozhovor s Jaroslavem Míkou
o společnosti Agricultur
S Jardou Míkou (jednatel firmy Agricultur spol. s r.o. )
jsem chodila do stejné třídy na Základní škole ve Školní
ulici v Nýrsku. Už tenkrát se o přírodu zajímal a jak je vidět, zůstalo mu to do dnešních dnů. Jinak by v zemědělství
pracovat asi nemohl.
Takže vlasně nic moc se od té doby nezměnilo, že?
„K přírodě mám vztah odmala, jak si určitě pamatuješ.
Pak jsem vystudoval Střední zemědělskou školu v Klatovech a tahle práce byla vlastně jen logickým pokračováním. Před dvaceti lety jsem se rozhodl zemědělstvím živit. Tato práce, ač není jednoduchá, mě stále baví, přináší mi osobní uspokojení. Vidím, že za tu dobu, co se touto
činností zabývám, se zemědělství nejen v naší společnosti,
ale i v celé zemi posunulo na zcela jinou úroveň než byla
v době, kdy jsme začínali.“
Kdy byla vlastně firma založena?
„Firmu Agricultur spol. s. r. o. jsme založili s panem
Josefem Cvachovcem. Do obchodního rejstříku byla zapsána v prosinci roku 1991. V letošním roce tedy budeme slavit 20. narozeniny. Skutečně jsme činnost ale zahájili až 1. 2. 1992.“

Kolik zaměstnáváte pracovníků?
„Dnes u nás pracuje zhruba 25 zaměstnanců, většina
pracuje v dřevovýrobě.“
Pro ozřejmění, čím se zabýváte?
„Máme dvě hlavní činnosti a to zemědělskou výrobu
a dřevovýrobu. V dřevovýrobě se zaměřujeme hlavně na
produkci dřevěných palet všech typů a rozměrů a dřevených obalů, například beden.“
A zemědělská činnost?
„Firma Agricultur, jak už vyplývá z jejího názvu,
vznikla jako firma zemědělská. Této činnosti se věnujeme
až do dnešních dnů. V současnosti se zabýváme chovem
skotu a rostlinou výrobou, která je převážně směřována
k výrobě krmivové základny pro naše stádo hovězího dobytka. Nyní chováme cca 450 ks hovězího dobytka, což
obnáší připravit nemalé množství krmiva na zimní období.
Dále samozřejmě pěstujeme obiloviny, kukuřici a řepku.“
Jak velkou plochu obhospodařujete?
„Společnost se v současné době stará o cca 650 ha zemědělské půdy, orné půdy a trvalých travních porostů.“
A co bude dál, jaké jsou plány firmy?
„Do dalšího období společnost plánuje především udržet vyvážené hospodaření a co nejlépe se vypořádat s hospodářskou krizí, která na nás samozřejmě v nemalé míře
také dolehla.“
Vím, že se musíš jako většina vlastníků firem, své společnosti věnovat stále, ale občas je nutné si na chvíli odpočinout. Co děláš v tuto dobu, jaké máš koníčky?
„Mým velkým koníčkem je myslivost. Zajít si večer po
celodenním nervovém napětí do přírody, sednout si na posed a třeba jen sledovat pasoucí se zvěř, to je pro mne největší relaxace a odpočinek.“
Děkuji za rozhovor.

Jitka Vlková

Provoz v Nýrsku.

Jak může zemědělec v této době fungovat?
„Tato otázka v podstatě souvisí s tím, na co jsi se ptala před chvílí, kde zmiňuji posun zemědělství jako takového na jinou úroveň. Dnes pracujeme se zcela jinou modernější a výkonnější technikou, než když jsme začínali.
Produktivita práce je díky strojovému vybavení několikanásobně vyšší. Změnilo se i zaměření produkce naší firmy v živočišné výrobě. Upustili jsme od produkce mléka
a zaměřili jsme se výhradně na produkci hovězího masa,
což asi vyplývá z našeho zeměpisného položení. Mám na
mysli, že do podhůří Šumavy asi patří dobytek na pastvu
a ne do velkokapacitních stájí na betonové rošty. Fungování firmy je přímo závislé na našem správném rozhodnutí,
jakým směrem se v těchto podmínkách má výroba ubírat.“
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Pro kojící maminky
Každé pondělí se v Dešenicích (čp. 142) od 11.00
hod. koná setkání kojících maminek za přítomnosti
laktační poradkyně. Na setkání je možné probrat problémy s kojením a setkání je vhodné nejen pro kojící
matky, ale i pro těhotné ženy. Vše je zdarma, včetně
malého pohoštění.
Vzhledem k omezené kapacitě je potřeba se nahlásit v předstihu na e-mail: Mintery@seznam.cz.
Ing. Arlena König

PROMĚNY MĚSTA

Ohlédnutí za oslavami osvobození

Klub 3. armády Plzeň představil 6. května na nýrském náměstí americká historická vozidla.

Jez na řece Úhlavě v centru města se od první poloviny 20. století
(nahoře) příliš nezměnil.
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KULTURNÍ AKCE
Městská knihovna Nýrsko
telefon: +420 376 571468
e-mail: knihovna@mestonyrsko.cz,
e-mail: rjirikova@mestonyrsko.cz
www.knihovnanyrsko.cz, www.sumavanet.cz/icnyrsko
Ve společenském sále městské knihovny
2. 6. od 18.00 hod. – Alternativní medicína – přednáška
Václava Víta.
13. 6. - 8. 7. – Prodejní výstava obrazů Ireny Kaslové.
23. 6. od 18.00 hod. – Letní koncert hudebních škol Nýrsko, Sušice a Horažďovice.
18. 6. – Autobusový zájezd do Českého Krumlova na
otáčivé hlediště – komedie W. Shakespeara „Jak se vám
líbí?“. Odjezd z náměstí v Nýrsku 16.00 hod. Zájezd již
obsazen!
Ostatní akce
3. 6. od 16.00 hod. – Koncert Kapely plzeňského 35. pěšího pluku FOLIGNO, na náměstí.
4. 6. od 7.00 hod. – Den turistiky, v areálu pod sjezdovkou.
4. 6. od 9.00 hod. – Hrajeme si celý den, „Pohádkový
les“. Akce se koná v areálu pod sjezdovkou.
4. 6. – Divadlo Klatovy – „Vítejte v Ebersteinu, jídlo
chutné ceny mírné“, Lesní divadlo Nýrsko.
5. 6. – Den dětí v Zelené Lhotě.

Nýrské zajímavosti ukázalo
infocentrum v Klatovech
14. května 2011 se u příležitosti otevření turistické
sezony města Klatovy na klatovském náměstí představilo i naše informační centrum. Ačkoli předpověď neslibovala nikterak hezké počasí, celá sobota se obešla bez deště a v poledních hodinách tu nastávající turistickou sezonu přišlo odemknout sluníčko a poté ji i oficiálně zahájil starosta města Klatovy Rudolf Salvetr. Nýrské íčko po
boku s ostatními informačními centry nabízelo návštěvníkům tipy a možnosti pro nadcházející dobu dovolených
a prázdnin. Na našem stánku byl největší zájem o cyklotrasy, naučnou stezku ke zřícenině hradu Pajrek, o informace z Muzea Královského hvozdu a mezi časté patřil i dotaz na program Lesního divadla Nýrsko. Návštěvníci měli k dispozici řadu propagačních materiálů toho
nejhezčího a nejlákavějšího z našeho města a okolí. Děti
s velkým zápalem luštily křížovky, jejichž tajenka ukrývala známé turistické cíle mikroregionu Úhlava. Za zdárné
vyluštění dostaly sladkou odměnu a díky tajence i tip na
výlet. V průběhu celého dne měli všichni možnost zhlédnout bohatý kulturní program završený vystoupením skupiny Děda Mládek Illegal band.
Za IC Nýrsko Romana Jiříková

7. 6. od 18.00 hod. – Cestománie Novosibirsk III (pořadatel Klub Alfa), v sále městské knihovny.
7. 6. od 19.00 hod. – Pomáda – muzikál (klatovská ZUŠ),
v sále KD - DDM.
11. 6. od 21.00 hod. – Zábava v parku, rockotéka + Veget rock, v Bystřici n. Úhlavou.
11. 6. – Běh zelenským údolím, v Zelené Lhotě.
17. 6. do 19. 6. – V. Trike motosraz Šumava 2011: Gulash rock, Chai, Ukradený Vjecy, Judas Priest revival,
bubenická show Miloše Mejera, ohňová show, spanilá jízda Šumavou, pánská a dámská strip show a další… Akce
se koná v areálu pod sjezdovkou.
18. 6. – Odpolední pouťová zábava k tanci i poslechu,
v Bystřici n. Úhlavou.
25. 6. – MASH – rocková zábava, v Bystřici nad Úhlavou.
26. 6. od 10.00 hod. – Běh na Hraničář, start u lesního divadla.
28. 6. – Představení pro školy – „Hrátky s čertem“, v Lesním divadle Nýrsko.
29. 6. – Představení pro školy – „Hrátky s čertem“, v Lesním divadle Nýrsko.

Připravujeme

11. 7. – 15. 7. – Knižní bleší trh.
18. 7. – 26. 8. – Oči Šumavy – výstava fotografií Václava Vetýšky věnovaná 100. výročí vyhlášení přírodní
rezervace Černé a Čertovo jezero.

Městský úřad Nýrsko,

Náměstí 122, 340 22 Nýrsko
Kontakt
tel.: 376 377 811, fax: 376 571 959,
e-mail: info@mestonyrsko.cz
Úřední hodiny
pondělí a středa 8 - 17 hodin,
úterý 8 - 15 hodin,
čtvrtek 12 - 15 hodin
pátek 8 - 14.30 hodin
noviny
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