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Dohodou oficiálně stvrdili
dlouholeté partnerství

Zprava: starosta Nýrska Miloslav Rubáš, Egid Hofmann a starosta Neukirchenu b. Hl. Blut
Josef Berlinger po podepsání dohody o partnerství.

Dohoda o partnerství byla 9. února podepsána na
základě předchozího schválení zastupitelstvem mezi
Městem Nýrskem a Městem Neukirchenem b. Hl.
Blut. Slavnostního podepsání v bavorském městě se
zúčastnili starosta, místostarosta a členové SDH Nýrsko. Uzavření dohody bude rovněž deklarováno prostřednictvím informačních tabulí umístěných na příjezdové komunikace do Nýrska.
V textu dohody partnerská města deklarují, že se jejich zástupci rozhodli, že budou spolupracovat na vyDohoda mezi městy Nýrtváření a udržování dlouhodobých vztahů mezi oběma
sko a Neukirchen.
partnerskými společenstvími.
Cílem této dohody je především zahájení tradice partnerských vztahů a podpora všech oblastí možné spolupráce, především společných akcí občanů, zástupců samosprávy, škol a zájmových organizací. Tímto pak mají být zajištěny
podmínky pro prohlubování vzájemného poznávání a obohacování prostřednictvím kulturních, sportovních a společenských tradic.

Úvodní slovo
Vážení čtenáři,
máme za sebou zhruba 2 měsíce fungování DDM v prostorách
kulturního domu. Rodiče, kteří doprovázejí svoje děti na jednotlivé kroužky, mohou posoudit, zda
nové prostory splňují požadavky
na kvalitní práci s jejich ratolestmi.
Mám pocit, že tato nevzhledná budova začala opět žít. Kupodivu nedošlo ani k omezení dalších aktivit
provozovaných jednotlivými spolky a organizacemi. Budou zábavy
a podle informací pořadatelů i plesy. Jsem velice rád, že se nenaplnily
černé scénáře některých pesimistů.
Další dobrou zprávou je i to, že
město jako vlastník tohoto objektu
zafinancuje v nejbližší době opravu
sociálního zařízení v suterénu pro
potřeby DDM. Dále bylo zadáno
zpracování tepelného auditu na celou budovu, který se stane podkladem pro naplánování dalších stavebních úprav, ke kterým se město
při jednáních s DDM zavázalo.
Co říci závěrem. Snad poděkovat
všem zainteresovaným, zejména rodičům dětí, kteří přiložili ruku k dílu
při stěhování, a vedení DDM, že se
nenechalo odradit negativním postojem části veřejnosti a osobními
útoky některých jednotlivců.
Ing. Miloslav Rubáš,
starosta města
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INFORMACE
Z RADNICE
Výjezdní úřední den
Finančního úřadu Klatovy v Nýrsku
Finanční úřad v Klatovech opět zajistil výjezdní úřední den v Nýrsku, kdy bude možno podat daňové přiznání a získat pomoc při jeho vyplňování. Služba bude zajištěna v 1. patře budovy Městské knihovny Nýrsko (čp. 81)
17. března 2011 v době od 12.00 do 17.00 hod.
(MěÚ)

Postup Města Nýrska při zvyšování
nájemného v obecních bytech
V poslední době se velmi často objevovaly v tisku a sdělovacích prostředcích diskuse kolem deregulace nájemného. Regulované nájemné skončilo závěrem roku 2010. Zastupitelé města opakovaně jednali o postupu při zvyšování nájemného po dobu jejich volebního období. Byly zpracovány modelové situace celkového zatížení různě početných rodin, a to i s ohledem na předpokládaný růst cen
energií. Zastupitelé se dohodli na meziročním navyšování nájmu v nájemních bytech obou kategorií vždy k 1. 1.
následujícího roku o 9 %, přičemž toto zvýšení se nevztahuje na nájmy, které jsou již dnes ve výši 28 Kč/m2 (byty
se sníženou kvalitou) resp. 34 Kč/m2 a výše u standardních bytů. První zvýšení bude k 1. 1. 2012 a město bude
při jednostranném zvýšení nájmu postupovat dle platné legislativy.
Ing. P. Janovský, místostarosta

Několik dalších informací
spojených s vybraným nájemným
Město Nýrsko má ve vlastnictví 400 bytových jednotek,
z toho 364 standardních bytů, 21 sociálních a 15 bytů se
sníženou kvalitou. V roce 2010 se vybralo celkem na nájemném 6 673 970,- Kč. Z těchto prostředků jsou financovány opravy a údržby bytového fondu, např. výměna oken
v čp. 776 - 777 (560 547,- Kč), digitalizace televizního vysílání (196 100,- Kč), výměny termoregulačních ventilů
(21 300,- Kč), výměny zařizovacích předmětů (362 000,Kč), oprava střechy v čp. 742 (99 655,- Kč) nebo oprava kanalizace u čp. 477 (24 397,- Kč). Dále jsou tyto prostředky použity na investiční akce, např. výměna výtahů v
čp. 791 - 792, kde již bylo zaplaceno 1 309 512,- Kč z celkové částky 1 805 040,- Kč a v čp. 816 - 817, kde již bylo
zaplaceno 728 640,- Kč z celkové částky 1 821 600,- Kč.
		
R. Bastlová, TSM Nýrsko
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Optická datová síť v Nýrsku
Krajský úřad Plzeňského kraje zahájil propojování některých měst a obcí optickou datovou sítí. Cílem je propojení objektů Plzeňského kraje (nemocnice, zdravotnická záchranná služba a hasičský záchranný sbor a většina oblastních středisek správy a údržby silnic), dále pak
městských a obecních úřadů a jimi zřizovaných organizací. Město Nýrsko se zapojilo do 1. etapy realizace
této akce a požádalo o dotaci na vybudování datové sítě
jak pro potřeby města, tak i Plzeňského kraje. Souběžně
s propojováním institucí uvnitř města budou vytvořeny
i technické podmínky pro další komerční využití. V poslední době se v Nýrsku objevilo více zájemců o rozvod
obdobných sítí, zejména pak k provozování kabelové televize na sídlišti. Město bude s těmito zájemci o využití nově vybudovaného technického zařízení města jednat. Zamezí se tím dalším výkopům na pozemcích v majetku města a překopům komunikací. Zatím žádný ze zájemců nebyl vybrán.
Mgr. L. Janoušek, tajemník MěÚ

Budování veřejného WC v Nýrsku
Několik dotazů zejména dojíždějících spoluobčanů
a návštěvníků města směřuje rovněž k problematice veřejných WC v Nýrsku, které byly uzavřeny v souvislosti se zahájením provozu DDM. V současné době probíhá zpracování projektové dokumentace na výstavbu veřejných WC v prostoru autobusového nádraží. Stavebně bude
akce hotova do konce července.
		
Ing. Miloslav Rubáš, starosta města

Jednotka sboru dobrovolných
hasičů upozorňuje
I přes stále pokračující zimu se i v letošním roce neodvratně blíží jaro a ním 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 telefonním čísle: 950 330 110).
V každém případě se tak vyhnete sankcím při případném
vyhlášení poplachu a následném výjezdu požární techniky.
Při pálení je každopádně potřeba dodržovat tyto zásady:
pálit může osoba starší 18 let,
u
u
dodržování bezpečné vzdálenosti ohniště od
budov a hořlavých předmětů,
u
mít připraveny hasební prostředky (kbelík s vodou, lopatu, písek, hasicí přístroj…),

u
u
u

nepálit při silném větru,
velikost ohniště volit tak, aby odpad shořel
v době, kdy je na místě dozor,
nenechávat místo pálení bez dozoru.

Vypalování porostu (suchá tráva) je ze zákona o požární ochraně č.133/85 Sb. kvalifikováno jako přestupek, za
který lze uložit pokutu až do výše 25 000,- Kč.
Jan Václavovic, preventista JSDH Nýrsko

Z činnosti Klubu českých turistů Nýrsko
Rok 2011 sice teprve nedávno začal, sníh, mráz a mraky občas vystřídá sluníčko, ale turisté přesto nezahálejí. Je jim jedno, jaké je počasí. Nejsou zvyklí jen tak ležet doma na gauči. A tak jsme tradičně začali novoročním výstupem na Hraničář
(833 m n. m.). Je to krásná procházka, která Vám ukáže, jak jste na tom s Vaší fyzickou kondicí. Nejlepší je to s turistickými
holemi, které pomohou jako opora při chůzi a zároveň při správné technice zapojí až 90% svalstva těla.
V únoru jsme se vypravili do Plzně na velmi zajímavý výlet. Navštívili jsme Techmanii s velmi zajímavými expozicemi pro děti i pro nás starší v areálu bývalých Škodových závodů a prohlédli si končící výstavu Oči Šumavy v mázhauzu plzeňské radnice. Fotografie Václava Vetýšky představily Černé a Čertovo jezero i Juránkovu chatu dříve a dnes, takže jsme
mohli porovnat, jak se Šumava za ty roky změnila.
Nescházíme se ale jen na příležitostných výletech. Náš klub pořádá každý čtvrtek pravidelnou zimní vycházku a to za
jakéhokoliv počasí. Sraz je vždy ve 13.00 hodin u Kulturního domu. Také v sobotu si s námi můžete vyjít do přírody a jen
doma nelenošit. Začátek trasy je opět od Kulturního domu ve stejný čas, tzn. ve 13.00 hodin.
S blížícím se jarem začínáme připravovat Jarní setkání turistů, které tentokrát proběhne v neděli 20. března 2011
od 14.00 hodin v restauraci U Jandů
v Úborsku. V případě pěkného počasí si rozděláme ohníček, pokud nám počasí přát nebude, posedíme v restauraci.
Jistě to bude stát za to. Ale před tím se
s námi ještě můžete projít, plánovaná trasa je 12 kilometrů dlouhá. Bližší informace najdete v naší vývěsce. Srdečně zveme
všechny zájemce.
Josef Mayer
Pro cyklisty
Také cyklisté se mohou zúčastnit
Jarního setkání turistů v Úborsku. Zvu
Vás všechny na letošní první organizovanou cyklovyjížďku. Pojedeme nenáročnou trasu s popovídáním si po zimě,
žádný spěch, cílem není natrénovat, ale
dojet do Úborska, popovídat si, dát si
něco dobrého a popř. teplý čaj nebo
jiný nápoj.
Sejdeme se 20. 3. 2001 v 12.30 hod.
u informačního centra.
Trasa do 25 km – Nýrsko – Chudenín - Hadrava – Nové Pocinovice – Pocinovice – Běhařov – Úborsko – Nýrsko. V případě horšího počasí trasu
zkrátíme.
Zvu všechny příznivce cyklistiky,
komu se nechce organizovaně, může
dojet do Úborska samostatně.
Bližší informace poskytne
František Bechyně,
e-mail: bechyne@posumave.cz,
mob.: 605 412 193, www.posumave.cz
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Z NÝRSKÝCH ŠKOL

ZŠ Nýrsko, Školní ulice vede své žáky
ke zdravému a ekologickému způsobu života
u
Environmentální výchova – součást našeho ŠVP,
která se prolíná mnoha vyučovacími předměty (VP), projekty, exkurzemi a dalšími aktivitami.
u
Vyučujeme VP „výchova ke zdraví“ – výchova ke
zdravému životnímu stylu – žáci 8. a 9. ročníku získávají užitečné informace pro život současný i budoucí a nenásilnou formou se učí zdravě myslet a respektovat pravidla
zdravého způsobu života.
u
Účastníme se projektu „Ovoce do škol“ – pro zvýšení obliby ovoce a zeleniny a vytváření správných stravovacích návyků dostávají žáci 1. stupně zdarma ovoce nebo
zeleninu.
u
Účastníme se projektu „Zdravé zuby“ – žáci 1.
stupně jsou již několik let vedeni preventivním výukovým
programem ke správnému postoji k zubnímu zdraví.
u
Sportujeme – kromě tradiční výuky VP „tělesná
výchova“ zajišťujeme pro žáky 3. a 4. ročníku výuku plavání a pořádáme cyklistický kurz, lyžařský kurz a Den
na sněhu; v rámci výuky zařazujeme výuku netradičních
sportů (jóga, lacros, freesbee), organizujeme školní soutěže i okresní turnaje (softbal, přehazovaná); vyučujeme volitelný předmět „sportovní hry“ a zájmový kroužek „míčové hry“; účastníme se řady pořádaných sportovních soutěží; velmi často sportují žáci i v rámci práce ŠD.
u
Nabídka školní jídelny – zdravé a chutné obědy,
zařazování racionální výživy a netradičních jídel, zeleninové a ovocné saláty, mléčné výrobky.
u
Celoroční celoškolní projekt „LES – Les, Ekologie, Stromy“ – v letošní školním roce se výukou výrazně
prolíná tematika stromů, lesa, Šumavy a s tím spojeného
ekologického chování; součástí jsou 2 projektové dny organizované jako tvůrčí učení a exkurze.

u
Aktivně slavíme Den země – každoročně si
22. 4. projektovým dnem připomínáme význam ochrany
životního prostředí.
u
Třídíme odpad – již několik let žáci rozlišují při
úklidu odpadků plastový a jiný odpad.
u
Sbíráme starý papír – od r. 2005 sbírají žáci (za
přispění celých rodin, nýrské veřejnosti i některých firem)
starý papír a získanými finančními prostředky pomáhají
zkvalitňovat vybavení školy (např. nákup keramické pece,
nákup keramické hlíny a vybavení dílny apod.).
u
Sbíráme plastová víčka – stejné jako u sběru starého papíru.
u
Účastníme se projektu Recyklohraní – sbíráme
„vysloužilé“ baterie a drobná elektrozařízení (např. žáci
odevzdali 113 nefunkčních mobilních telefonů), součástí
jsou i zajímavé soutěžní úkoly; při výuce využíváme výukovou sadu Eko abeceda.

Jsme pyšní, že nemáme lhostejné žáky a učitele –
v průběhu ledna a února se mnozí zúčastnili finanční sbírky pro psí útulek v Klatovech a přispěli částkou 9 500,- Kč,
aby pomohli zlepšit nelehký osud čtyřnohým „kamarádům“. Vzhledem k pozitivní reakci máme v úmyslu podobnou sbírku v budoucnu zopakovat.
Mgr. Alena Linhartová

Zveme všechny kluky a holky do Duhové školky
Zveme tímto všechny děti, které chtějí poznat naši
školku v barvách duhy, aby přivedly své rodiče 6. dubna
2011 do Mateřské školy ul. Práce od 9.00 do 15.00 hod.,
kdy proběhne zápis dětí a den otevřených dveří. Budete
si moci prohlédnout prostory jednotlivých tříd Berušek,
Včeliček, Mravenečků a Motýlků.
A co v té naší školce během roku zažijete? Podzim ve
znamení Drakiády a soutěže ve sběru kaštanů a žaludů.
Až přijde zima navštíví nás čert a Mikuláš a budeme
se společně těšit na Vánoce. Nezapomeneme ani na rodiče
a na vánočním posezení jim předvedeme, co všechno už
umíme. Nebude chybět karnevalové dovádění a soutěžení.
Jaro nám přinese „Velikonoční zajíček“, oslavíme
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Den matek a Den dětí, vypravíme se na celodenní výlet
do ZOO, budeme hledat ukrytý poklad, navštívíme zámek
v Nebílovech, kde shlédneme divadelní představení.
Zapojíme se do dětských výtvarných soutěží, budeme
chodit do divadla či obdivovat hasičská auta místních hasičů.
Nezapomeneme ani na předškoláky. Bude pro ně připraven kroužek angličtiny, kurz plavání, koncert v ZUŠ,
návštěva 1. třídy ZŠ. Na konci školního roku se s nimi
společně rozloučíme a povýšíme je do stavu „školáka“.
Přijďte – najdete si nové kamarády a bude se vám u nás
určitě líbit.
Těší se na vás učitelky z Duhové školky.

Zápis do mateřských škol
Základní škola a Mateřská škola Nýrsko,
Komenského ul. 250, příspěvková organizace
Středa 6. 4. 2011 od 9.00 – 15.00 hodin
v budově mateřské školy:
MŠ ul. Práce (tel.: 376 571 309)
MŠ ul. Palackého (tel.: 376 571 294)
SRDEČNĚ ZVEME
Mgr. Ivan Pavlík
ředitel školy

Zápis do 1. třídy v ZŠ a MŠ
Nýrsko, Komenského ul. 250
Ve středu 2. 2. 2011 proběhl na naší škole zápis žáků
do 1. třídy. Paní učitelky přivítaly celkem 22 dětí (včetně
odkladů z minulého roku), které formou hry ukázaly, co
všechno již umí a znají. U 2 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.
V příštím školním roce otevřeme jednu první třídu,
ve které se bude vzdělávat přibližně 20 dětí.

Volba povolání
a úspěchy v olympiádách
Žáci devátých ročníků Základní školy a Mateřská
školy Nýrsko, Komenského ul. 250, příspěvkové organizace, se v tomto období rozhodují o tom, co budou dělat po základní škole a podávají přihlášky na
střední školy. V rámci tématu Volba povolání navštívili Úřad práce v Klatovech, kde získali další informace
o studijních a učebních oborech středních škol.
V okresním kole matematické olympiády nás výborně
reprezentoval Jakub Čermák z 5. A, když za sebou nechal
všechny účastníky a zvítězil.
Také v okresním kole olympiády v anglickém jazyce
jsme nevyšli na prázdno, neboť Sára Kaletová ze 7. třídy
obsadila 3. místo. 		
Mgr. Ivan Pavlík

K zápisu přišla i Sára Kohoutová, která ukazuje p. uč. Hvězdové, co
všechno už umí.

Investice do školní jídelny se městu vyplatila
Školní jídelna při Základní škole Nýrsko, Školní ulice vaří zhruba 500 obědů denně. „Počet strávníků stále
vzrůstá, což je dobře, protože pak máme více finančních
prostředků a můžeme si dovolit vařit kvalitnější jídla.
Jídelna připraví denně obědy pro zhruba 330 žáků, dále
vaří pro zaměstnance školy, pro pečovatelskou službu,
pracovníky firem i seniory,“ konstatovala vedoucí nýrské školní jídelny Růžena Kohoutová.
Strávníci si mohou vybrat ze dvou druhů jídel
a ve středu dokonce ze tří. K dispozici jsou zeleninové
i ovocné saláty, jednou za 14 dní moučník a tři druhy
nápojů. Pokrmy jídelna nabízí vyváženě a v nabídce se
objevují jedenkrát týdně ryby i luštěniny. Menu stojí
v současné době 50 Kč.
V letech 2008 - 2009 prošlo technologické vybavení školní jídelny modernizací, která umožnila přípravu
kvalitnějších pokrmů, rozšíření jejich nabídky, úsporu spotřebovaných potravin, energií i pracovních sil.
„S odstupem času můžeme říci, že se investice vplatila

a umožnila zkvalitnit provoz školní jídelny. Nemalý podíl na tom mají také její zaměstnanci, kterým bych chtěl
za jejich práci poděkovat. Pokrmy, které zde vaří, jsou
na vysoké úrovni.“ vysvětlil starosta Nýrska Miloslav
Rubáš.
(mk)

Výdej pokrmů ve školní jídelně.
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Z NÝRSKÉHO MUZEA
Další rok
Občanské sdružení Muzeum Královského hvozdu se
sešlo na své jedenácté výroční schůzi. Chci veřejnosti
v Nýrsku podat alespoň výtah z těch nejdůležitějších informací, které jsme si na schůzi připomněli, když jsme
se na minulý rok ohlédli.
Kdybychom to řekli tak, že jsme za celý rok připravili jednu výstavu, zdálo by se to málo. Kdo ale ví, že
tato výstava byla každý týden doplněna nějakou změnou či novinkou a navíc, že každý pátek tam bylo možno ochutnat nějaké typické šumavské jídlo, už se to tak
málo nezdá. A ono doplnění výstavy znamenalo jezdit,
ptát se, hledat, čistit, přinášet odnášet, půjčovat si, vracet, navštěvovat, fotit a nevím co ještě. Ale stálo to za
to! Náš sbírkový fond se rozrostl o několik naprostých
unikátů určitě okresního významu, jak jsem o tom psal
v prvním čísle.
Ale ani toto nebylo dost pro náš „pracovní rok“. Promýšleli jsme nové projekty, které by naši práci dál rozvíjely. Projekt „Zlepšení služeb muzea“ se nepodařil,
protože jsme nenašli dostatek peněz na „předfinancování“. Pokusíme se o něj letos znovu. Zdá se, že to bude
s penězi trochu lepší. Delší čas se snažíme, aby se alespoň krátce muzeum objevilo v televizi. Vypadalo to dvakrát velmi nadějně, ale nevyšlo to. Jednou, v souvislosti
s falešnými vstupenkami, kterými se několik návštěvníků při vstupu prokázalo, už dokonce televize Nova reportáž natočila, ale proč ji neodvysílala, nikdo neví. Podařilo se nám však rozšířit sbírku filmových záznamů
o Nýrsku a okolí, takže už máme reportáží snad i na
dvě hodiny. Další amatérské záznamy p. Marka se právě zpracovávají. Už se těším, že bude o pouti „filmové
představení“. Celá řada pamětníků se bude moci vidět
i o čtyřicet let mladší! To stojí za to, že?
Ještě to není dost. Chceme mít před sebou i zásadnější plány, které by „mladičké a na sbírku chudé“ muzeum
posunulo na vyšší stupeň významu. Na jednom plánu
pracujeme už více než dva roky a snad letos se alespoň
ukáže, jestli máme šanci. Nemohu vám zatím nic bližšího prozradit, aby se toho nechytila nějaká konkurence.
A na dalším důležitém plánu také pracujeme, i když tam
velká pravděpodobnost není. Musíme pracovat, protože
příležitostí v našem zpustošeném kraji příliš není.
Na závěr dva plány prozradím. Myslíte, že by bylo
zajímavé oprášit význam Nýrska jako střediska literátů, kteří tvořili pod vlivem „genia loci“ hvozdů pod Ostrým, jak se na to již odvolávali zdejší literáti na přelomu 19. a 20. století? Můžu informovat o tom, že znám
i jedenáctiletou dívenku, která se po několika básnických pokusech pustila do psaní knihy. Chcete snad říci,
že nemá inspiraci právě odtud? S druhým plánem může
pomoci kdokoli. Co takhle zmapovat roztomilé čisté
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studánky v okolí a obnovit je tak, aby se z nich kdokoli
mohl napít. Přece nemohou mít Novohradské hory lepší
vodu! Pil jsem ze zdejších potůčků jako kluk a nemyslím si, že se šumavské studánky pokazily. Ostatně je maličkost nechat udělat rozbor vody a pak chodit pít k té
nejchutnější.
Těší mne, že nám v práci s muzeem tolik lidí pomáhá. Bez Vás všech by to prostě nešlo. Bez podpory
městského úřadu a těch, kteří pomohou i nějakou korunou, pomocnou rukou, informací nebo jen zájmem. Děkuji.
Karel Velkoborský, Muzeum Královského hvozdu

Náklaďák
Wilda Hackl šťouchal zase netrpělivě do Tondy.
„Dívej na něj, už si to zas prohlíží.“
Tonda nenápadně hodil okem na místo, kde ve druhé
řadě sděl Lojza Werner, ale současně přicházel pan učitel,
tak bylo třeba si hledět úkolů. I Lojza si všiml přicházejícího učitele a rychle ukryl cosi v kapse. Přesto Tonda zahlédl, že se něco zalesklo.
„Viděl jsi něco? Co to má?“ Dotíral Wilda na Tondu,
protože seděl blíž.
„Má něco zlatého, nebo se to alespoň tak blýská“.
„Neříkej…“ Wilda koukal na Tondu s otevřenou
pusou.
Nemohli se dočkat přestávky. Když školník zazvonil,
všichni museli na dvůr, na sluníčko. Lojza si sedl na hromadu písku na kraji dvora, levou ruku v kapse. Tonda
s Wildou se „jako“ bez zájmu loudali k němu. S Lojzou někdy vedli řeči o strojích, hlavně o těch, které byly v městské elektrárně, kde byl Lojzův otec strojníkem. I tentokrát
bylo na jejich spolužákovi vidět, že má zase pro ně nějakou novinku.
„Ekstein bude mít v továrně novou turbínu.“
„Jak to víš?“
„Včera jí přivezli z Klatov od Schifauerů. Byl jsem
s tátou u toho, když jí skládali. Potřebovali poradit, protože u nás v elektrárně máme podobnou.“
Tonda s Wildou na sebe koukli a bylo jim líto, že u takové události nebyli. Tonda, i když miluje ty louky a pole
kolem jejich chalupy, byl by hned měnil za bydlení třeba
na náměstí. Wilda se zase zlobil na otce, který hlídá každou jeho chvíli nad učením. Ale jejich trápení mělo být ještě znásobené! Lojza vytáhl z kapsy tu tajnost, které věnoval tolik pozornosti při vyučování. Obracel v prstech krásně naleštěnou mosaznou matku s nápisem PRAGA. Tohle
byl ten zlatý záblesk, který zahlédl Tonda!
„Kdes to vzal?“ vydechli oba kamarádi současně.
„Dostal, od šoféra,“ hrdě odpověděl Lojza.
„Cože v Nýrsku byl náklaďák?“
K vzrušeně diskutujícím kamarádům přišli další spolužáci. „Co to je náklaďák?“ ptal se jeden. „Ty nevíš?“ zasvěceně vysvětloval jiný. „Vůz s motorem, jako auto pro

lidi, ale vzadu má žebřiňák!“ Spolužákovi to trochu nešlo na rozum.
„Dostal jsi to jen tak?“ nevšímali si kluci spolužáků.
„Pomáhal jsem mu vyměnit kolo.“
„Počkej, co to je?“ nepoznával věc v Lojzově ruce Wilda.
„Matka, co se s ní přimontuje kolo,“ vysvětlil hrdý majitel.
„Stál jsem na stupačce, když popojížděl,“ přidal další trumf Lojza.

Spolužáci se zmohli jen na „Ty jo!“
Lojza se v technice dobře vyznal. Ke svým informacím
hned přidal. PRAGU VII mají u Schifauerů už pět let. Do
Nýrska jel z Klatov hodinu, protože měl náklad, ale zpátky to udělá za tři čtvrtě. Kluci nevycházeli z údivu. Jezdí
rychle jako vlak!
Bylo po přestávce. Lojza dál hlídal v kapse poklad. Pár
kluků si opakovalo v duchu nové slovo. Náklaďák.
Karel Velkoborský

ZE SVODKY MĚSTSKÉ POLICIE
Komu schází čtyřnohý kamarád?
Od začátku roku již pětkrát řešili strážníci případy opuštěných či zatoulaných psů. U jednoho pejska se podařilo
vypátrat majitele, a protože se jednalo o první případ, vše
se vyřešilo domluvou. Povinností majitele však bylo uhradit náklady za pobyt pejska v útulku a za jeho veterinární
vyšetření. Do útulku pro zatoulané a opuštěné psy v Klatovech byl umístěn asi dvouletý dobrman a menší kříženec.
Z důvodu naplnění kapacity útulku v Klatovech začala
městská policie využívat též služeb Hotelu pro psy Bobík
v Milencích. Zde byli umístěni dva psi (na snímcích pořízených provozovatelkou Hotelu Bobík) toulající se
18. února večer na hlavní silnici z Nýrska do Milenců.
Málem se utopil!
Do rukou záchranářů se dostal místní muž, který se
tak posilnil alkoholem, že při cestě domů spadl do náhonu
v ulici Petra Bezruče. Pouze šťastnou náhodou byl včas
objeven a zabránilo se jeho utonutí. Od cesty do protialkoholní záchytné stanice v Plzni muže „zachránilo“ zranění, které si vyžádalo jeho převoz na ošetření do nemocnice v Klatovech.

Nález nebezpečného materiálu
Skleněné a plastové lahvičky s neznámou látkou objevili strážníci v Husově ulici v Nýrsku. Na místo byla přivolána jednotka Hasičského záchranného sboru Klatovy.
Velitel zásahu si k zajištění nálezu na místo povolal speciální jednotku chemické laboratoře z Třemošné. Později
provedenou analýzou bylo zjištěno, že se jednalo o obsah
staré lékárničky.
Milan Kolář, velitel MěP Nýrsko

Nabídka pronájmu bytu

Prodej slepiček

Nabízím pronájem bytu 3+1 s balkonem v Nýrsku.
Dům je situovaný v blízkosti centra na sídlišti. Vančurova ulice. Měsíční nájem 4 500,- Kč + energie.

Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, opět
prodává slepičky snáškových plemen Hisex
hnědý, Tetra hnědá a Dominant žíhaný, kropenatý, černý a modrý.
Stáří slepiček 18 - 20 týdnů - neprodáváme
kuřice, ale slepičky těsně před snáškou.
Cena 138,- až 148,- Kč/ks dle stáří.

Mob.: 723 904 344

Příspěvky do Nýrských novin zasílejte
na tento e-mail:
nyrskenoviny@gmail.com
Uzávěrka textů pro nejbližší číslo
je vždy 20. každého měsíce.

Prodej se uskuteční v neděli 3. dubna 2011
u vlakového nádraží v Nýrsku v 17.50 hod.
Případné bližší informace získáte
na tel.: 728 605 840, 415 740 719, 728 165 166
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Den klatovského vikariátu
v Nýrsku

Vikariátní den neboli Den klatovského vikariátu je
setkání věřících vikariátu Klatovy (což je cca polovina klatovského okresu - bez Sušicka a Horažďovicka). Tyto „Vikariátní dny“ založil bývalý okrskový vikář Mons. Josef
Žák. První se konal v roce 2002 v Klatovech. Místa konání se později začala střídat ve čtyřech městech vikariátu:
v Klatovech, Plánici, Švihově a v Nýrsku, což jsou současná sídla farností římskokatolické církve. Letos se toto setkání koná v Nýrsku a to v sobotu 12. března v domě dětí
a mládeže (v budově kulturního domu). Celodenní program, který začíná v 9.30 hod., zahajuje vždy vikář. V Nýrsku je dobrým zvykem, že mezi nás přijde i starosta města
Ing. Miloslav Rubáš, aby nás zde přivítal.
Hlavním hostem letošního setkání bude karmelitánský kněz a vysokoškolský pedagog P. ThDr. Cyril Vojtěch
Kodet. Bude mít dvě přednášky (v 10 hod. a v 13.30 hod.)
na téma křtu, protože to je téma roku k přípravě na 1150.
výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu,
které oslavíme v roce 2013. Osobnost otce Kodeta je mnohým dobře známá, často přednáší na různých křesťanských
setkáních, zejména pro mládež, je autorem několik velice žádaných knih a také často vystupuje na TV Noe. Jeho
účast na tomto setkání je velice výjimečná a jistě vzbudí velký zájem. Závěrem celého setkání bude pontifikální mše svatá sloužená plzeňským biskupem Mons. Františkem Radkovským s přítomnými kněžími. Otec biskup
bude ale mezi námi přítomen po celý den a na setkání se
těší, jak již několikrát opakoval při mši sv. ve farním kostele v Nýrsku, kde v posledních době zastupoval nemocného
místního faráře P. Petra Janderu.
Program bude hudebně doprovázet klatovská skupina
Plamínky. Děti se také mají na co těšit, neboť je pro ně
připraven velmi zajímavý program. Povede ho sestra Gonzaga z kongregace Školských sester de Notre Dame, jejíž sestry donedávna působily v ústavu pro postižené děti
v Bystřici. Pro zájemce bude rovněž po celý den příležitost
ke svátosti smíření. Návštěvníci programu si také budou
moci vybrat z bohaté nabídky křesťanské literatury.

Vikář Antonín Bachan (vlevo) a klatovská skupina Zebedeus.
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Setkání nemá jenom charakter vzdělávací, ale jde především o setkání lidí v přátelské atmosféře. Letošní setkání je jubilejní - desáté. Za dobu konání této akce se již mezi
lidmi celého vikariátu vytvořily hezké přátelské vztahy
a každoročně se na setkání těší. V Nýrsku bylo toto setkání poprvé v roce 2007 a těšilo se velkému zájmu i místních lidí.
Takže i letos jste všichni co nejupřímněji zváni.
Za kněze klatovského vikariátu a hostitelskou farnost
Nýrsko
P. Antonín Bachan, vikář

V únorovém čísle Nýrských novin jsme otiskli fotografii zatmění slunce z Domažlic. Pan Rostislav Poškarský st. nám zaslal snímek zatmění z Nýrska.

PROMĚNY MĚSTA

Ulice Petra Bezruče v první polovině 20. století a stejná ulice v současné době.
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Nová služba pro vyšší informovanost
o službách a zásazích – SMS Info
Co je to SMS Info?
Tato služba Vám umožňuje získávat novinky od naší
společnosti na Váš mobilní telefon. Zdarma tak získáte přehled o plánovaných výlukách, poruchách a následných odstávkách, výjimečných provozních událostech, změnách
v provozní době či informace o aktuálních cenách. Postupně bude služba rozšířena i o informace o termínech odečtu a
výměny vodoměru či upozornění na splatnost záloh a faktur.
To mě bude přicházet spousta zbytečných zpráv!
NIKOLIV! Veškeré informace jsou zasílány inteligentním systémem, který Vám zašle zprávu, jenž se týká Vaší
oblasti zájmu. Můžete si zadat celou obec (i více obcí), ulici (opět i několik ulic) či jen Váš domov. Registrovat můžete tolik oblastí, kolik potřebujete kontrolovat. Zadáte si své
bydliště, domov svých rodičů, svoji chatu či třeba i své zaměstnání. Jakmile nastane problém na vodovodním řadu či
bude plánována odstávka, získáte o dané situaci informaci.
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Budete-li zaslána jedna informace do všech Vašich oblastí zájmu, nepřijde Vám však tato informace za každou oblast, ale jen jedinou SMS zprávou.
UPOZORNĚNÍ: Veškeré informace spojené s odečty,
výměnou vodoměru, či upozornění ohledně splatnosti je zasíláno jedině na telefonní číslo spojené s oprávněnou osobou.
Co mě bude tato služba stát?
Jedině čas k Vaší registraci. Jinak je služba kompletně
zdarma.
Kde se mohu registrovat?
Toto můžete provést jak na našich webových stránkách
(http://www.vodospol.cz), na centrálních stránkách registrace (http://www.voda-info.cz), či zasláním SMS zprávy
ve tvaru VEOLIA na tel. číslo 720 001 112,
kdy Vám zpět zavolá pracovník Call-centra, který s Vámi provede registraci.
Chcete-li registraci provést přímo
v naší společnosti, stačí nás navštívit a vše
s Vámi zařídí naši pracovníci.
Co vše budu potřebovat vyplnit?
Budeme od Vás potřebovat Vaše jméno
a příjmení, rok narození a mobilní telefon.
Dále bude následovat nejdůležitější část
registrace, kde si můžete vybrat oblasti Vašeho zájmu.
Vyberete si Kraj Plzeňský, následně
okres Klatovy. V části Obec si zvolíte spádovou oblast Vašeho zájmu. Následně již
můžete přidávat do Vašich míst zájmu celou obec. Chcete-li více upřesnit Váš výběr,
můžete zvolit i ulici, která Vás bude zajímat a nakonec vše upřesnit číslem popisným (evidenčním).
U vybrané obce /ulice/ čísla domu, poté
zvolíte typ objektu a daný výběr potvrdíte.
Výše zmíněný postup můžete opakovat
tolikrát, kolik potřebujete zadat oblastí zájmu.
Nakonec vlevo dole kliknete na tlačítko
Registrovat službu.
Na Váš mobilní telefon poté dorazí
SMS s PIN kódem pro ověření správnosti zadaného telefonu. Jakmile tuto SMS dostanete a zadáte, bude Váš účet aktivován.
Těšíme se na další spolupráci a věříme,
že tato služba zákazníky opět utvrdí v naší
snaze zlepšovat vzájemnou komunikaci
a informovanost.
VODOSPOL s.r.o.

XIV. zimní sraz mladých hasičů v Nýrsku
V sobotu 19. února se ve sportovní hale v Komenského
ulici sešli mladí hasiči (dále jen MH) z celého okresu Klatovy a kolektiv MH z Vacov od Strakonic. Mezi hosty byl ředitel HZS Plzeňského kraje plk. František Pavlas, starosta OSH
Klatovy Josef Veit a starosta SDH Nýrsko Jiří Hošťálek.
Odborná rada mládeže ve spolupráci s SDH Nýrsko připravila sportovně zábavný den. MH soutěžili v 16 disciplínách. Rozhodčí prověřovali znalost z požární ochrany, sportovní zdatnost a nechyběly ani různé zábavné hry.
Nejvíce bodů v kategorii mladších dětí nasbíralo družstvo ze Strážova, druzí byli Švihovští a třetí skončili MH
z Hrádku u Sušice. V kategorii starších dětí bylo pořadí následující: 1. Sušice, 2. Dlažov a 3. Malechov. V obou kategoriích se vyhlašovaly výsledky pro jednotlivce, chlapce i dívky.
V doplňkové soutěži „oblékání hasiče na čas“ mělo družstvo za úkol obléci jednoho svého člena do zásahového obleku dospělých hasičů. Nejlepšího času dosáhlo družstvo ze Sušice. MH z Nýrska obsadili mezi 38 družstvy 5. místo.
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Ze zimního srazu mladých hasičů.

Tato soutěž se vedoucím i MH moc líbila, o čemž svědčí
i velká účast na XIV. srazu. Vždyť se zapojilo 60 pětičlenných družstev v kategorii starších dětí a 26 družstev v kategorii mladších dětí, což bylo celkem 430 dětí, spolu s vedoucími, řidiči, rozhodčími a technickou četou pak skoro 600 osob.
Všem patří velké poděkování.
Rostislav Poškarský

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
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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

Městská knihovna Nýrsko
Ve společenském sále městské knihovny
3. 3. od 18.00 hod. – Jarní očistné kúry – přednáška Heleny Matějkové z Apatyky Pampeliška z Klatov.
12. 3. od 15.00 hod. – Čertovy nevěsty – loutkové divadlo.
12. 3. od 16.00 hod. – Červená Karkulka – loutkové divadlo.
18. 3. od 18.00 hod. – Tvořivá dílna s Jarmilou Javorskou – polštáře.
24. 3. od 18.00 hod. – Šumavská zastavení, báje a pověsti z našeho kraje – beseda se spisovatelkou Marií
Bubeníkovou + autogramiáda.
V prostorách Kulturního domu Nýrsko
4. 3. od 19.00 hod. – Sborovna – divadlo Pavla Trávníčka. Původní česká komedie, která řeší problematiku učňovské mládeže prostřednictvím učitelského sboru.
Zvládnou učitelé naprosto nezvladatelné žáky, i když již
padly všechny morální a etické hodnoty?

Ostatní akce
8. 3. od 18.00 hod. – Cestománie – pořadatel Klub Alfa,
ve společenském sále MěK Nýrsko.
12. 3. od 9.30 hod. – Den klatovského vikariátu – Kulturní dům Nýrsko.
19. 3. od 20.00 hod. – Zahrádkářský ples – Kulturní dům
Nýrsko.

Připravujeme
1. 4. – Noc s Andersenem – MěK Nýrsko.
14. 4. od 18.00 hod. – Jarní aranžování s Petrou Horníkovou – MěK Nýrsko.
15. 4. od 18.00 hod. – Tvořivá dílna s Jarmilou Javorskou – olejové lampy.
22. 4. – 27. 5. – Tak to vidím já – Výstava Lucie Bočkové
(foto, akryl, grafika), Vernisáž od 18.00 hod. MěK.

Informační centrum města Nýrska
Tel.: 376 571 616, e-mail: ic@mestonyrsko.cz
Otevírací doba
10.00 – 12.00, 13.00 – 15.00
po, čt, pá:
út: 		
10.00 – 12.00
st: 		
10.00 – 12.00, 13.00 – 17.00

