NOVINY
INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK MĚSTA
č. 4, ročník XXXVIII

DUBEN 2011

cena 10 Kč

Děti o jarních prázdninách
sportovaly i šly na výlet

Účastníci turistického výletu na hrad Pajrek.

Pracovníci domu dětí a mládeže i o letošních jarních prázdninách připravili pro
děti širokou nabídku sportovních aktivit.
V pondělí a úterý zajistili dozor nad chlapci – florbalisty, kteří se zúčastnili
florbalového turnaje v Klatovech, pořádaného klatovským DDM. V pondělí hrálo
6 chlapců v kategorii 3. – 5. třída a vybojovali pěkné 5. místo. V úterý se naši florbalisté zapojili do bojů ve 2 skupinách (6. – 7. třída a 8. - 9. třída). Mladší bohužel nepostoupili ze své skupiny do semifinále a starší se těsně umístili na 6. místě.
Ve středu si mohly děti přijít zahrát do DDM turnaj ve vybíjené. Do turnaje se
přihlásilo 14 dětí všech věkových skupin. Byly rozděleny do 2 družstev a zápasy
mohly začít. V turnaji nešlo ani tak o samotného vítěze, ale o příjemně strávené
dopoledne s kamarády a malou odměnu si nakonec odnesl každý.
Na čtvrtek byl naplánovaný turistický výlet na hrad Pajrek. Takovouto aktivitu
jsme dětem nabízeli poprvé a překvapil nás obrovský zájem dětí. Ve čtvrtek ráno
přišlo před DDM 29 malých turistů ve věku od 5 do 13 let, které neodradila ani
podmračená obloha. Úspěšně pak došli podle turistických značek až na hrad. Tam
mezi sebou soutěžili chlapci a dívky v úspěšnosti rozdělání a udržení ohně na opečení vuřtů (samozřejmě dívky vyhrály), všichni společně si zahráli na schovávanou a vrátili se nejkratší cestou do Nýrska. Ceníme si, že děti se zvedly od televize
a počítače a šly s námi o prázdninách na velice příjemnou vycházku.
Pavlína Karlovská

Úvodní slovo
Vážení čtenáři,
po dlouhé zimě konečně přišlo jaro. Nastal nejvyšší čas zahájit práce na zahrádkách a dát je
opět do pořádku. Členové nýrské
organizace Českého zahrádkářského svazu však nelenili ani v předjaří a uspořádali pro veřejnost ples
a masopustní průvod městem. Pracovníci technických služeb města
se pustili do prořezání zeleně. Příchod jarních dnů se však dá využít i k výletům do přírody. Pořádají je pravidelně nýrští turisté a kdo
raději jezdí na kole, může využít
nabídky cyklovýletů, které pořádá
František Bechyně.
Při městském úřadu byla nedávno ustanovena sportovní a kulturní komise, která si dala mimo
jiné za cíl zlepšit informovanost
občanů o akcích, které se ve městě
konají. A těch není rozhodně málo.
Pozvánky na mnohé z nich najdete
i v tomto čísle.
Bc. Martin Kříž,
redakce Nýrských novin
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INFORMACE
Z RADNICE
Jednání zastupitelstva města
14. března 2011 se sešli zastupitelé na 2. veřejném zasedání zastupitelstva. Na programu jednání bylo mimo jiné
poskytnutí dotace Domu dětí a mládeže v Nýrsku ve výši
120 tis. Kč, vyhlášení výběrového řízení na poskytnutí
půjček z Fondu rozvoje bydlení zájemcům z řad občanů
a také poskytnutí dotací sportovním, kulturním a zájmovým organizacím (bližší informace o podmínkách poskytnutí půjček a dotací již byly uvedeny v únorovém čísle NN). Dalšími body programu bylo schválení žádosti
o dotaci na úpravu náměstí a poskytnutí návratné finanční
výpomoci ZŠ Nýrsko, Školní ulice a JSDH Nýrsko. V návaznosti na nedávné tragické události v Japonsku byla zastupiteli schválena finanční pomoc ve výši 50 tis. Kč. Tímto rozhodnutím se navázalo na finanční pomoci poskytnuté Městem Nýrskem v roce 2004 na škody po tsunami na
Srí Lance, v roce 2005 na škody po hurikánu v New Orleansu a zemětřesení v Pakistánu a Indii, v roce 2009 pak na
škody způsobené povodněmi v ČR.
(MěÚ)
							

Akce Technických služeb města
Nýrska pro občany
Štěpkování větví pro obyvatele Nýrska a spádových obcí do 5 m3 zdarma, nad 5 m3 za každý m3 cena
30,- Kč. Štěpkování bude probíhat ve dnech 8. 4., 15.
4. a 22.4 od 11 do 17 hodin a areálu technických služeb
města ve Strážovské ulici. Větší množství lze zpracovat na místě po telefonické domluvě (tel.: 376 571 115,
376 571 291).
P. Štembera, pověřený řízením TSM

Bezplatný přístup k internetu
během Sčítání lidu 2011
Letos mohou lidé poprvé sčítací formuláře vyplnit také
on-line na internetu. To bude možné od soboty 26. března do čtvrtka 14. dubna. V této době bude umožněn bezplatný přístup k internetu pro vyplňování sčítacích formulářů v prostorách Městské knihovny v Nýrsku, a to v následující době:
po
út
čt
pá
so
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9 – 12
------9 – 12
9 – 12
9 – 12

13 – 20
13 – 18
13 – 20
13 – 16
--------

(MěÚ)

5. května
Výročí osvobození Nýrska americkou armádou, vzpomínka obětí 2. světové války:
uv 14.00 hodin - oslava osvobození u pamětní desky na
budově MěÚ Nýrsko,
uv 14.15 hodin - položení věnce u památníku obětí fašismu na městském hřbitově,
uv 14.15 hodin - položení kytice u památníku obětí fašismu za tratí u Bystřice nad Úhlavou.

Připomenutí výročí osvobození u pamětní desky na radnici před rokem.

6. května
V 10.00 – 10.30 hodin - Klub 3. armády Plzeň představí
americká historická vozidla na náměstí v Nýrsku.
Koncert Kapely pětatřicátého plzeňského pěšího pluku
Plzeň na náměstí v Nýrsku.
Po loňském úspěchu (i přes nepřízeň počasí) připravujeme koncert této kapely na pátek 3. 6. 2011 od 16 do 17
hodin na náměstí před budovou městské knihovny. (MěÚ)

Oznámení pro majitele psů
očkování proti vzteklině
MVDr. Josef Vacík oznamuje, že bude pravidelné (dříve hromadně organizované) očkování psů proti vzteklině ve městě Nýrsku provádět nadále individuálně podle potřeb majitele psa - kdykoliv v pravidelné pracovní době ve své ordinaci. Psa nutno přeočkovat vždy podle termínu uvedeném v očkovacím
průkazu, zpravidla vždy jednoročním.
Pro ostatní obce je zachováno hromadné očkování ve vyhlašovaných dnech na obvyklých místech na
návsích:
Středa 13. dubna
Stará Lhota
17.00 – 17.15
Zelená Lhota 17.30 – 18.00
Úterý 19. dubna
Bystřice: 16.00 – 16.30
Starý Láz: 16.30 – 16.40
Hodousice: 16.45 – 17.10

Razantní prořezání
městské zeleně
Jistě mnozí z Vás zaznamenali změny, jakých doznaly
některé stromy, keře, či živé ploty v katastru našeho města. Někdo by si mohl říci, jestli to není sestřižené až moc,
zda se ten keř vůbec může z tak hlubokého seříznutí vzpamatovat. Záměrem je i do budoucna jedenkrát za 5 let razantněji prořezat zeleň a v dalším období ji pouze udržovat. Nemusíte se ale obávat. Nejlepší obdobím pro řez
stromů a keřů není zima, jak se mnozí domnívají, ale začátek vegetační sezony, tzn. koncem února, v březnu, případně začátkem dubna – záleží na oblasti a počasí. Řez se
provádí, aby se keře zmladily, zesílily, dobře rostly a měly
hustější větvoví. Takže, i když by se mohlo zdát, že zásah
je moc drastický, je vše provedeno správně pod dozorem
zahradnické firmy JVV Ginkgo s.r.o. Plzeň. Tato firma
se zabývá zakládáním a údržbou komunikační zeleně již
od roku 1998 a její pracovníci tak mají s tímto dlouholeté zkušenosti. Můžeme se jen těšit na léto, kdy se právě seříznuté keře a stromky objeví v plné síle a ještě krásnější.
		
P. Štembera, pověřený řízením TSM

Keře na náměstí po nedávném prořezání.

KOSMETIKA
STUDIO RELAX
Komenského 658
340 22 Nýrsko
uKompletní ošetření pleti švýcarskou přírodní kosmetikou JUST (odlíčení, úprava obočí, aplikace zpevňujícího krému, ošetření ultrazvukovou žehličkou,
masáž obličeje, aplikace masky, oční masky, regenerační sérum).

240,-

Masáž rukou v rámci ošetření zdarma.
Barvení řas a obočí, depilace, mikromasáž očního
okolí, P-Shine, ošetření dvojité brady.
Objednávky: G. PODHRADSKÁ
mob.: 733 767 151

Město Nýrsko

jako zřizovatel příspěvkové organizace vyhlašuje
výběrové řízení na obsazení místa ředitele
Technických služeb města Nýrska.
Požadujeme:
uSŠ/VŠ vzdělání stavebního či technického zaměření,
utrestní, občanská a morální bezúhonnost,
uschopnost koncepční práce, zodpovědnost,
ukomunikativnost a organizační schopnosti,
uschopnost vedení kolektivu cca 20 lidí, praxe s vedením 3 roky,
uznalost práce na PC – WORD, EXCEL,
uŘP skupiny B
Přihláška musí obsahovat:
ujméno, příjmení a titul uchazeče,
ustátní příslušnost uchazeče,
umísto trvalého pobytu uchazeče,
učíslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu (jde-li o cizího st. příslušníka),
udatum a podpis uchazeče.
K přihlášce se připojí:
uživotopis,
uvýpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,
uověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
Nástup možný od 1. 5. 2011
Písemné přihlášky odešlete nejpozději do 15. 4. 2011
na adresu: Město Nýrsko, k rukám tajemníka Mgr. L.
Janouška, Náměstí 122, 340 22 Nýrsko.
Tel.: 376 377 815.
Obálku označte „Výběrové řízení – ředitel TSM“

Děti chodily krmit
zvířátka ke krmelci
Letošní zima je snad již za námi a většina z nás si oddechne. Velká úleva je patrna i na přírodě, zejména lesní zvěři
a ptactvu. Velké množství napadlého sněhu i mrazy způsobily, že zvěř, zejména srnčí, strádala a bylo nalezeno i několik uhynulých kusů.
S nástupem jara osiřely sáňky, boby, lyže a tyto nalezly své místo na půdách, ve sklepích, nebo kůlnách. Do příští zimy osiří i krmelec, který stojí na konci lipové aleje K. H.
Máchy v Nýrsku - Lesní čtvrti, kam se denně naučila chodit
zvěř srnčí a dokonce i vysoká, nemluvě o zvěři černé. Aby
ne, vždyť denně zvěř v krmelci nacházela různé dobroty, zejména kaštany, tvrdý chléb, jablka apod. Ten krmelec totiž
dostaly děti z mateřské školy k Vánocům a celou zimu se
o něj staraly. Často jim pomáhali i mnozí rodiče i další nýrští občané. Právem jim proto patří poděkování nejen jménem všech přátel přírody, ale zejména jménem všech srnců
a srnek, pro které zde bylo vždy dost tolik potřebné potravy.
Nezbývá nežli věřit, že i příští zimu cesta ke krmelci nebude, zejména pro srnčí zvěř, zbytečná a že v krmelci najde
potravu, která jí umožní zimu přežít. JUDr. Josef Ženíšek
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Z NÝRSKÉHO MUZEA
Významný etnografický nález
Celá řada občanů z Nýrska, zvláště ti, kteří pracovali v Okule již v šedesátých letech, si jistě vzpomenou na
pana Otakara Tomana, který byl spíše znám zjednodušeně jako „Otík“. Díky laskavosti pana starosty se nám
dostal do rukou deník tohoto „Otíka“. Byl vedený pečlivě od r. 1964 až do r. 1996. Protože bydlel v Rovné
u Strážova, je možno v něm nalézt vedle soukromých
poznámek i to, co se dělo v jeho bydlišti a okolí. Pochopitelně, jako zaměstnanec Okuly, do deníku zaznamenával také vše zajímavé, co se odehrálo na jeho nebo
na okolních pracovištích. Pozoruhodné jsou i jeho reakce na politickou situaci v období, které právě probíhalo.
Celkově se tedy dá říci, že muzeum získalo velmi cenný
etnografický materiál, ve kterém nejeden badatel či student najde dostatek materiálu pro zajímavé práce.

Upoutávka na výstavu na náměstí.

Pozvání do Kostelní ulice
Nevypadá to na nějakou hloupost? Jít se podívat do
Kostelní ulice, aniž se tam něco děje? Někdo tudy chodí
denně a nevidí tam nic zajímavého!
Pozor! To pozvání není do skutečné ulice, dnes Klostermannovy, ale do té muzejní. Víte, že se dá mezi stovkou pěkných fotografií i zabloudit? Naštěstí se mohou
návštěvníci orientovat podle původní lucerny městského osvětlení, která je vidět téměř ze všech stran, jak se
na lucernu sluší. Dokud neexistovalo elektrické pouliční osvětlení bývala v ní zapalována svíčka. Některé
z vystavených fotografií jsou unikátní kvalitou i přes své
stáří více než 110 let. Jiné jsou zcela určitě vystaveny
pro veřejnost poprvé a další ukazují detaily, nad kterými se nádherně vzpomíná. Tak co? Přijdete? Už jen pár
dní! V polovině dubna končíme a začneme připravovat
další výstavu.
Karel Velkoborský, Muzeum Královského hvozdu
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Neděle
Tonda se nakláněl přes zábradlí kůru tak, že viděl
z lidí procházejících kostelem jen klobouky, kloboučky,
nebo jen hlavy posazené na ramenou. To byla výsadní
zábava. Na kůr se totiž jen tak někdo nedostal. Tonda
měl hned dvojí výjimku. Jednak jeho maminka zpívala ve
„schole“, pěveckém kostelním sboru první soprán a také
Tonda patřil do trojice vybraných hochů, pověřených
šlapáním měchů pro varhany. To byla „funkce“! Tondu
hřálo vědomí, že ji může případně proměnit i ve výhodu.
Kostel už byl téměř plný. Tonda se tiše usmíval, když
viděl, jak si někteří kluci, mimo kostel nesmiřitelní nepřátele, spolu s rodiči sedají do stejné lavice. Malý Kalhofr, syn hospodského, co se hlásil k partě „z pecí“ sedí
s Ottou Schramkem! Oty se Tonda bál. Byl to kluk o hlavu větší než všichni jeho vrstevníci a protože musel vydatně pomáhat v otcově zahradnictví, do území vlády
jeho armády v uličkách pod kostelním svahem, by jen tak
nevstoupil. Nejedna maminka z toho měla těžkou hlavu.
Dospělí se snažili na nedávno skončenou světovou válku zapomenout, ale v nejrůznějších podobách se jim do
mysli vracela. A tihle kluci, kteří o ní nic neví, by nejraději udělali z Úhlavy Sprévu a z luk za hřbitovem bojiště u Sedanu.
Kostel se ztišil. Varhaník kývnul hlavou a Hans Haklů, bratranec Wildy, se začal pravidelně houpat na pedálu měchu. Plnou vahou zatížit a stisknout až k podlaze,
pak odlehčit a nechat pedál vystoupat nahoru. Ale hned
zase tlačit dolů. Když hrály varhany potichu, nebyla to
žádná práce, ale když zaznělo nějaké „forte“, to se muselo pěkně pospíchat, aby nedošel vzduch! Jednou Tondu
přemluvil ten hubeňour Altmann, aby ho nechal šlapat.
Šlo mu to dobře právě až do okamžiku „adorace“. Než si
toho Tonda všiml ze silného zvuku všech píšťal bylo jen
trapné kňourání. Až se i lidé v kostele otáčeli. Na pedálu
bylo třeba se pořádně zhoupnout, ale “Altmaňáček“ byl
jako pytlík bonbonů! Varhaník se vyklonil od klávesnice,
aby viděl co se tam děje, ale to už byl Tonda na svém místě a tvářil se, jako kdyby se nic nestalo. Ještě, že zpěváci na pedál neviděli!
Z podobného snění párkrát Tondu vyrušily zvonky
a byl konec bohoslužby. Obsluha pedálu dostala od varhaníka lísteček. Deset takových se dalo vyměnit u pana
faráře za korunu. Po točitých schodech vyšel Tonda do
jarního sluníčka. S maminkou a sourozenci se vydal na
cestu domů, ale otec jako vždy zašel do Haasova hostince na pivo. Úderem dvanácté však museli sedět všichni u stolu.
Ozvěny prvé světové války jsou znát i na hrách kluků z Horního Nýrska. Parta ………… má své území kolem „pecí“, ………….. kolem kostela,…………. v uličkách pod kostelem, …………. v okrajovém lese Pajreka
a …………….. kolem hospodářství kláštera.
Karel Velkoborský

Z NÝRSKÝCH ŠKOL

Základní škola Nýrsko, Školní ulice

Žáci měli úspěch v přehazované

Ve středu 23. a ve čtvrtek 24. února 2011 se konalo
okresní finále žáků 1. stupně ZŠ a 2. stupně ZŠ v přehazované v Klatovech, které tento rok pořádala naše škola za podpory AŠSK a Pošumavského sportovního sdružení Klatovy.
Naše škola obhajovala vítězství z loňského roku. Měli
jsme zde zastoupení v obou kategoriích 1. stupně - družstvo
smíšené a družstvo chlapců.
Snažili jsme se o co nejlepší umístění, což se nám podařilo. V kategorii smíšených družstev 1. stupně jsme obsadili 4. místo. V kategorii chlapců 1. stupně jsme vybojovali
1. místo ve složení S. Böhm, K. Pukáč, M. Vlček, F. Malát,
R. Sýkora, A. Vacek a O. Souček.
Ani druhý stupeň nezůstal pozadu a vybojoval pro
naši školu tři cenné medaile. V kategorii chlapců 2. stupně jsme obsadili 3. místo, v kategorii dívek 2. místo a ve
smíšených družstvech také 2. místo. Za druhý stupeň nás
reprezentovali M. Klug, D. Novotný, J. Ivanič, J. Čanecký, M. Poupová, M. Poupová, Z. Zádilská, Z. Tomanová
a B. Idlbeková.
Všem žákům, kteří se zasloužili o tento úspěch, bychom
chtěli poděkovat za výkon a bojovnost. Gratulujeme!!!
Mgr. Martina Nováková

Nabídka volného místa
Dům dětí a mládeže Nýrsko, Prap. Veitla 23,
přijme pracovníka – pracovnici na pozici pedagog volného času.
Předpokládaný nástup do zaměstnání – 1. 9. 2011.
Předpoklady: vzdělání dle zákona o pedagogických
pracovnících – č. 563/2004. Pedagogické dovednosti v různých oborech zájmové činnosti – jazyková,
výtvarná a hudební vítána! Občanská bezúhonnost.
Podrobnosti poskytne ředitelka DDM Nýrsko.
Přihlášky podávejte osobně nebo písemně do
15. 5. 2011 na adresu DDM Nýrsko.

Příspěvky do Nýrských novin zasílejte
na e-mail: nyrskenoviny@gmail.com
Fotografie, které posíláte s textem nevkládejte
do dokumentů napsaných ve Wordu, ale posílejte je
samostatně nejlépe ve formátu jpg a v dostatečné
tiskové kvalitě - alespoň o velikosti 300 kB.
Děkujeme za pochopení.

Soutěžní družstva z okresního finále žáků v přehazované.

Zápis do Základní
umělecké školy Nýrsko
Základní umělecká škola Nýrsko vyhlašuje zápis
nových žáků pro školní rok 2011/2012. Zápis žáků
proběhne v týdnu od 16. 5. do 20. 5. 2011. Své děti
můžete přihlásit do těchto studijních oborů:
Hudební – vyučujeme hru na klavír, elektrofonické klávesové nástroje (Casio, Yamaha), zobcovou
flétnu, příčnou flétnu, housle, akordeon, dechové nástroje, sólový a sborový zpěv, kytaru.
Taneční – základy moderního a klasického tance.
Výtvarný – keramika, malba, kresba, grafika.
Zájemci mohou získat informace o výuce v požadovaném oboru na tel.: 376 571 159, mob.: 604 446
480 nebo e-mailu: zus.nyrsko@seznam.cz
Zápis se koná v době od 13.00 do 17.00 hod.
Luboš Vacek,
ředitel školy
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Letní příměstský tábor DDM Nýrsko
červenec – srpen 2011
Tábory začínají zpravidla v 8.00 hod.
a končí ve 14.30 hod., není-li uvedeno
jinak. Věk dětí: 5 – 15 let. Individuální
žádosti projednáme v DDM.
Zvláštní upozornění: podmínkou
účasti na florbalovém táboře je vlastní
hokejka, odpovídající obuv a oděv.
Podmínkou účasti na cyklistickém
táboře je batoh, přilba a dobře seřízené
jízdní kolo, za které zodpovídají rodiče!
Přihlášku nutno odevzdat do DDM
Nýrsko do 31. 5. 2011. Do tohoto data
je nutno tábor i uhradit. Upozorňujeme, že od 17. 6. 2011 je DDM z provozních důvodů uzavřen a na pozdější přihlášené nebude brán zřetel. Zápisné vracíme po předložení lékařského potvrzení o nemoci a to kromě storno poplatku
ve výši 10 %.
Připomínáme, že kapacita přihlášených na cyklistický, taneční a florbalový tábor je omezena. Uchazeči nemohou
být přijímáni dodatečně.
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.
Cyklistický: vyjížďky do okolí města, poznávací
aktivity ze sedla jízdního kola. Samostatné vaření obědů
v kotlíku v přírodě. Někdy budou děti informovány o nutnosti větší svačiny – výlet do větší vzdálenosti. Děti budou
rozděleny do skupin podle věku a výkonnosti.
Florbal: soustředění zájemců o tento sport, hrajeme
v tělocvičně. Obědy je možno zajistit ve školní jídelně
nebo formou větší svačiny.
Taneční: dívčí soustředění, v programu je aerobik,
step aerobik, orientální tance, základní gymnastická průprava, skákání na trampolínách. Obědy je možno zajistit
ve školní jídelně.
„Za hranice všedních dnů“: tábor plný výletů do sousedního Bavorska.
1. den – Lam – koupání v aqvaparku
2. den – Lam – pěší výlet na Eck
3. den – Lam – koupání v aqvaparku
4. den – návštěva Bavorské Rudy
5. den – na kole přes hranice – cyklistický výlet
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Důležité: v ceně je zahrnuto jízdné šumavským autobusem, vstupy do bazénu a další. 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 – pěší výlet v okolí Nýrska
2. den – návštěva Klatov – historická část
3. den – výlet na Černé a Čertovo jezero
4. den – návštěva hradu Rábí (hrad + muzeum)
5. den – výlet na Klenovou
Důležité: v ceně je zahrnuto jízdné a vstupné. V ceně
není oběd a kapesné.
„Poznávej a chraň“:
1. návštěva biostatku - bezprostřední kontakt dětí s živými
hospodářskými zvířaty, kulturními rostlinami a zemědělskými stroji při běžném provozu farmy. Seznámíme děti
s hodnotou venkovského prostředí při produkci potravin,
nedílnou součástí zdravého životního stylu.
2. Poznávání lesa s lesním pedagogem – program zajistí
LČR (rok 2011 - Mezinárodní rok lesů).
3. Další environmentální výchova a vzdělávání.
Pavlína Karlovská

Pozvánka na cyklovýlety okolím Nýrska
Už je škoda nechávat kolo ve sklepě - je na čase je oprášit a začít si užívat probouzející se přírody, udělat něco pro
své zdraví, objevit nové lokality, poznat nové lidi...
Dovoluji si vás pozvat na cyklovýlety do blízkého i vzdáleného okolí Nýrska. Tyto výlety jsou určeny pro všechny
přátele cyklistiky a to zejména na horských nebo trekových kolech. V žádném případě se nejedná o sportovní akci, ale
o výlet, kde si ukážeme krásy okolí Nýrska, nádherné výhledy, kulturní památky, přírodní zajímavosti...
Sobota 9. 4. 2011 - sraz v 09.00 hod. u informačního centra - pojedeme „Okolo Klatov“
Začneme nenáročnou trasou s malým převýšením v délce okolo 60-ti kilometrů: Nýrsko – Blata – Strážov – Běšiny – po cyklostezce č. 38 Klatovy – Svrčovec – Andělice – Drslavice – Bezděkov – Nýrsko.
Trasa je vhodná pro všechny cyklisty – cykloturisty, celá trasa vede po asfaltových komunikacích, většinou po cyklotrasách, minimum motoristického provozu. Vhodné pro trekové, nebo i silniční kolo.
Sobota 23. 4. 2011 - sraz v 09.00 hod. u informačního centra - pojedeme „Židovské památky.“
Trasa: židovský hřbitov Nýrsko – Hvízdalka – židovský hřbitov Janovice – židovský hřbitov Loučim – Modlín – synagoga Kdyně – Chodská Lhota – Orlovice – Nýrsko.
Trasa okolo 50-ti kilometrů, mírné převýšení, je vhodná pro všechny cykloturisty, doporučuji horské, popř. trekové
kolo, asi polovina trasy vede po asfaltových komunikacích, zbytek po polních a lesních cestách.
Na všechny výlety doporučuji trekové nebo horské kolo v dobrém technickém stavu, přilbu na kolo, dobrou
náladu. V průběhu výletu zastavíme
někde na občerstvení, jinak je dobré
mít sebou pití a tyčinku nebo sušenky.
Zastávám názor, že co se nedá vyjet,
se nechá vytlačit a vždy se bude tempo řídit podle méně zdatných. Na křižovatkách se čeká na posledního. Výlet je bez poplatku.
Sejdeme se také každou středu
v 16.00 hod. u informačního centra
na krátkou vyjíždku okolím Nýrska 20 – 40 km. Na trase se dohodneme na místě. Nejedná se o sportovní akci!!!!
František Bechyně
Bližší informace poskytne
František Bechyně,
e-mail: bechyne@posumave.cz,
mob.: 605 412 193, www.posumave.cz

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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ZE SVODKY MĚSTSKÉ POLICIE
Výhodná koupě?!
Vozidlo BMW s rok a půl propadlou technickou
kontrolou si „výhodně“ koupil místní devatenáctiletý mladík. S technickou kontrolou si hlavu nedělal a vesele jezdil. Jak se říká, až se ucho utrhne! Řidič byl kontrolován
hlídkou městské policie, které tento nedostatek neunikl.
Přivolaná hlídka Policie ČR řidiči zakázala další jízdu
a prohřešek ocenila tisícovou pokutou.
Pes za to nemůže!
Případ volně pobíhajícího psa, který v ulici Tylova obtěžoval procházející osoby a jejich psy, řešila městská policie s místním majitelem. Strážníci již tohoto psa znají,
protože se jednalo o opakovaný případ. Majiteli byla uložena bloková pokuta.

I to se stává
Na špatně zajištěná vrata od garáže byla hlídka upozorněna místním občanem. Podle registrační značky zaparkovaného vozidla byl zjištěn a na místo přivezen majitel
garáže. Měl velké štěstí. Nic nezmizelo a mohl tak odejít
s úsměvem na tváři.
Další nalezenec
Do psího hotelu Bobík v Milencích byl v sobotu
19. března umístěn kříženec boxera (viz foto majitelky hotelu). Snad bude mít stejné štěstí jako psi zveřejnění v minulém čísle Nýrských novin. Den po zveřejnění se majitel dostavil do Milenců a po zaplacení pobytu si své miláčky odvezl.
Milan Kolář, velitel MěP Nýrsko

Kam s ním?
Tuto otázku zřejmě řešila žena z vesnice na Domažlicku, která se potřebovala zbavit domovního odpadu. Zvolila si však podivné místo, příkop u silnice na Chudenín
těsně před dopravním značením začátek Nýrska. Za toto
„originální“ uložení odpadu hrozí ženě ve správním řízení značná pokuta.

Začala pracovat sportovní a kulturní komise
V lednovém čísle Nýrských novin byla uveřejněna výzva těm spoluobčanům, kteří se zajímají o veřejný život
obce a chtějí se na něm podílet, aby se hlásili do sportovní a kulturní komise. A našlo se několik „statečných“, kteří
se dobrovolně do této komise přihlásili. Na únorovém zastupitelstvu města byla tato komise ustanovena a svoláním
první schůzky byla pověřena zastupitelka p. Jana Hošková.
První schůzka komise se sešla ve složení: Bc. Jarmila
Poupová, Pavlína Karlovská, Karel Velkoborský, Petr Bureš, Dušan Kubečka, Pavel Stránský a Petr Mašek. Všichni členové komise přišli na schůzku velice dobře připraveni a padlo hodně podmětných návrhů. Jako nejdůležitější úkol jsme určili informovat spoluobčany o připravovaných kulturních a sportovních akcích. Protože v Nýrsku je,
podle našeho názoru, kulturní a sportovní život města bohatý, ale není hojně navštěvovaný z nejrůznějších důvodů.
Jako hlavní důvod se uvádí: „že se o akci nevědělo.“ Nečtou se plakáty, Nýrské noviny apod.?. Proto komise navrhla vedení města vydání Nýrského kulturně sportovního čtvrtletníku.
Návrh komise byl přijat a komise na své druhé schůzce
tento čtvrtletník připravila a občané města ho najdou koncem března ve svých poštovních schránkách. Čtvrtletník
je kalendář sportovních a kulturních akcí, které proběhnou
ve městě a jeho blízkém okolí od začátku dubna do konce
června. Kam a na co jít si také budete moci zjistit na we-
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bových stránkách města, IC, MěK a DDM. Součástí informovanosti občanů jsou i A3 plakáty s programem na daný
měsíc ve veřejných vývěskách. Komise si od tohoto kroku
slibuje zvýšení návštěvnosti kulturních a sportovních akcí.
A věta „Já o tom nevěděl, jinak bych určitě přišel.“ bude
pouze velmi slabou výmluvou.
Dále žádáme naše mladší i starší spoluobčany o spolupráci. Budeme vděčni za každý nový nápad, návrh i připomínku ke kulturnímu a sportovnímu životu ve městě.
A my se určitě necháme návrhy inspirovat v dalším vydání
čtvrtletníku.			
Jana Hošková
noviny
Informační měsíčník města. Vydalo Město Nýrsko,
Náměstí 122, Nýrsko. Číslo 4. Ročník: XXXVIII.
E-mail pro zasílání příspěvků: nyrskenoviny@gmail.com.
Redakce: Bc. Martin Kříž (e-mail: kriz.arkada@gmail.
com), Jitka Vlková (e-mail: vlkovi.nyrsko@seznam.cz,
mob.: 606 781 704). Inzeráty přijímá Mgr. Ladislav Janoušek - městský úřad, tel.: 376 377 811. Redakční uzávěrka
vždy do 20. každého měsíce. Nevyžádané rukopisy se nevracejí. Redakce si vyžaduje právo na krácení příspěvků či
jejich nezařazení. Za původnost a obsahovou správnost jednotlivých příspěvků ručí autor, za obsahovou stránku inzerátů zadavatel. Registrační číslo titulu: MK ČR E 19658.

U města se objevil bobr

Práce bobra evropského u řeky nedaleko Bystřice.

Bobr evropský je zákonem chráněný hlodavec. Může
dosáhnout hmotnosti až 30 kg a je dokonale přizpůsoben
životu ve vodě díky plovacím blanám na zadních končetinách a uzavíratelným nozdrám. Oči jsou před vodou chráněny průhledným víčkem - mžurkou. Živí se především
lýkem, větvičkami stromů a některými bylinami. Vzhledem k tomu, že je aktivní v noci, můžeme přítomnost bobrů zjistit hlavně podle ohlodaných stromů, kupovitých staveb z větví, hrází nebo podle stop. A právě podle stromů
byli bobři zjištěni asi kilometr od Bystřice po proudu řeky
Úhlavy.

PROMĚNY MĚSTA

Blíží se Jarní soutěže dětí
nejen v hasičském sportu
Sbor dobrovolných hasičů v Nýrsku si Vás dovoluje pozvat na Jarní soutěže dětí nejen v hasičském sportu. Děti ve věku 6 až 15 let předvedou své znalosti i zručnost. Přijďte je povzbudit v jejich snažení do areálu Základní školy ve Školní ulici v Nýrsku v sobotu 16. dubna
od 10 hodin. Všichni jste srdečně zváni!

Z minulého ročníku akce pro dětí, kterou pořádá Sbor dobrovolných hasičů v Nýrsku.

Ulice Petra Bezruče v první polovině 20. století a stejná ulice v současné době.
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Komunitní plánování sociálních služeb pokračuje
Projekt aktualizace komunitního plánu sociálních služeb se pomalu přehoupl do své druhé poloviny. V rámci
tohoto projektu již proběhl sběr veškerých dostupných dat
pro sociálně demografickou analýzu mikroregionu. Další aktivitou, která je již úspěšně ukončena, je zmapování
současného stavu v oblasti sociálních služeb. V rámci tohoto zmapování byli osloveni všichni poskytovatelé sociálních i návazných služeb.
Začátkem března proběhlo veřejné setkání ke komunitnímu plánování sociálních služeb, kterého se účastnili zadavatelé i poskytovatelé sociálních služeb. Účastníci tohoto setkání zhodnotili úspěšnost realizace cílů předchozího
komunitního plánu sociálních služeb.
V současné době probíhá mapování potřeb všech občanů mikroregionu. Mapování probíhá formou setkávání s
občany ve všech obcích mikroregionu Úhlava. Na těchto
setkáních hovoříme o tom, co nám v jednotlivých obcích

schází, co bychom si přáli mít a nemáme, co se nám nelíbí, ale také o tom, na co jsme pyšní a s čím jsme spokojení. Tato setkání jsou základem pro zhodnocení jak silných
tak i slabých stránek jednotlivých obcí mikroregionu. Během ledna a února 2011 proběhlo již šest setkání ve všech
obcích mikroregionu. Tato setkání budou probíhat i nadále. Zápisy z těchto setkání i zápis z veřejného setkání jsou
zveřejněny na www.ekoregion-uhlava.cz v záložce KPSS.
Zde také získáte více informací o průběhu komunitního
plánování sociálních služeb.
Soňa Hladíková,
koordinátora projektu KPSS

Frýdlantští dramatici přijeli už podruhé
Večer 19. února proběhlo druhé setkání s Frýdlantskými dramatiky. Ačkoliv se tentýž večer konal Rybářský
ples, přišlo okolo 60 lidí. Začali jsme o trochu později,
cesta z Frýdlantského výběžku je daleká, ale hned úvodní
sladký dárek a vtipná scénka nenechali nikoho na pochybách, že se vyplatilo čekat.

Z představení Frýdlantských dramatiků.
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Požádal jsem Tomáše Brože, vedoucího ochotnické
skupiny, aby napsal, jak návštěvu v Nýrsku prožil:
„Nýrsko je bezesporu srdeční záležitost, je to město
našich dobrých přátel, místo s živou historií a poklidnou
atmosférou. Navíc žijeme také v pohraničí, takže máme
i podobné životní výzvy. Je pro nás čest, mít možnost se
k vám vracet. Když místní Šumavané zaplatí padesátikorunu, naplní sál nad knihovnou, risknou to s námi a baví
se, je to pro nás ohromné povzbuzení, vždyť jsme spolek
naprostých amatérů. Navíc jsme poznávali i mnohé diváky z loňského představení a to je opravdu milá věc. Zvlášť
v přesycené době jako je ta naše je nefalšovaným zázrakem se sejít, společně se zasmát, dát si kafe a popovídat
si. Dokonce mělo dorazit ještě několik desítek dalších lidí,
které schvátila chřipka či nenadálé povinnosti, přejeme
všem hodně sil a snad to vyjde příště. Proto veliké díky
všem nadšeným organizátorům z Klubu Alfa a všem Nýrským, protože díky nim to byl bezva večer a právě oni jsou
součástí živoucího tepu tohohle jedinečného města. My
jsme si to díky nim mohli užít znovu, i když nás nemoci drželi trochu pod krkem, ale díky Ibalginu 400 se to zvládlo
do veselého konce. Přejeme Ti Nýrsko Boží dny a zas někdy na viděnou Vaši dramatičtí hraničáři ze severu.“
Za ALFA Nýrsko o.s. děkuji všem kdo přišli, že společně s Dramatiky vytvořili skvělou atmosféru. Děkuji Frýdlantským že vážili tak dalekou cestu bez ohledu na momentální zdravotní problémy. A přeji občanům města Nýrska, aby si našli čas a důvod na trochu radosti se svými
blízkými.
Za ALFA Nýrsko o.s.
Petr Vaňkát
http://klub.nyrsko.info/

Zahrádkáři uspořádali masopust a ples

Z průvodu masek. 			

Foto: 3 x Jaroslav Jakl

Jaro už nám klepe na vrátka a chce, abychom ho vpustili dovnitř. Všichni se na něj moc těšíme. Nejvíce ze všech
určitě zahrádkáři. Zima byla letos hodně dlouhá, aby to
čekání uteklo co nejrychleji a pokud možno nebyla nuda,
zahrádkáři z Nýrska jako každoročně uspořádali v únoru
a březnu dvě velmi zdařilé akce.
První z nich byl masopust. Již po několik let na konci února vyrazí průvod masek od moštárny. Za doprovodu
kapely projde pak přes náměstí, ulicí Prap.Veitla k hasičské zbojnici. Letos se průvod těšil velkému zájmu přihlížejících i díky slunnému počasí. A co se dělo v sále zbrojnice. Tancovačka, zpěv, radost, veselí. Tak, jak to zahrádkáři i jejich příznivci umí.
Zimu vždy zahrádkáři ukončí svým plesem. Letos se
konal již 46. ročník. Po léta patří tento ples k nejnavštěvo-

vanějším (tento rok bylo přes 300 platících návštěvníků).
Pamatuji, že sehnat lístky na zahrádkářský ples byl nadlidský úkol, pokud jste je nekoupili hned po začátku předprodeje, měli jste prostě smůlu. Určitě je to díky obrovské tombole a také atmosféře celého plesu. Také 18. března 2011 připravili členové Českého zahrádkářského svazu, organizace Nýrsko a další sponzoři pro návštěvníky
bohatou tombolu, za což všem velmi děkují. Zajistili pořadatelskou službu, obsluhu baru i výčepu. Ples zahájilo
předtančení dětí z tanečního kroužku při Domu dětí a mládeže v Nýrsku. Po celý večer hrála kapela Hájenka, vládla veselá a uvolněná nálada. Návštěvníci odcházeli spokojeni, někteří až za kuropění, ale proč ne, další ples bude
zase až za rok.
Pořadatelé děkují vedení domu dětí a mládeže za dobrou spolupráci při zajištění plesu. Pokud Vás budou zajímat informace o plánovaných akcí zahrádkářů, najdete je
ve skřínce na pěší zóně.
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VÍTÁNÍ NOVÝCH OBČÁNKŮ

Aneta Kaňová.

Eva Pojžárková.

Isabella Anna Večerková.

Josef Bastl.

Klára Vacovská.

Kryštof Hájek.

Lukáš Bílý.

Nelly Przeczek.
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Občané by neměli
zapomínat na komíny

Jan Jirkovský.

Lucie Hladíková.

Od 1. ledna 2011 začalo platit nařízení vlády č. 91/2010
Sb. o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů,
kouřovodů a spotřebičů paliv (částka 34 Sbírky zákonů České republiky z 2. dubna 2010). Nejedná se v ní o nové povinnosti kontrol komínů, jak se někteří lidé domnívají, ale stanovuje podmínky pro bezpečný provoz komínů, kouřovodů
a spotřebičů paliv, aby nedocházelo k ohrožení zdraví, životů, popř. majetku jak uživatelů tak i lidí ze sousedství.
Takže pro ozřejmění - revize musí provádět odborně způsobilá osoba, která je držitelem živnostenského listu v oboru
kominictví a zároveň je revizním technikem komínů, specialistou bezpečnosti práce – revizním technikem komínových
systémů nebo revizním technikem spalinových cest.
Revizi je nutné provést:
1. před uvedením spalinové cesty do provozu nebo po každé
stavební úpravě komína
2. při změně druhu paliva připojeného spotřebiče
3. před výměnou nebo novou instalací spotřebiče paliv
4. při komínovém požáru
5. při vzniku nebo i podezření vzniku trhlin ve spalinové cestě
Kontrolu spalinových cest provádí jednou ročně odborně
způsobilá osoba – držitel živnostenského listu v oboru kominictví. Stejná odbornost je předepsána i pro čištění spalinových cest. Nařízení vlády však oproti vyhlášce z roku 1985
snižuje požadavky na počet provádění kominických prací
a také umožňuje provádět čištění spalinových cest od spotřebičů na pevná paliva o výkonu do 50 kW svépomocí.

Uzávěrka textů pro květnové číslo
je 20. dubna
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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
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).
Ostatní akce

3. 4. od 10.00 hod. 3. 4. od 10.00 hod. – Bleší trh
(KD-DDM).
9. 4. od 18.00 hod. – Cestománie – pořadatel Klub
Alfa, ve společenském sále MěK Nýrsko.
16. 4. od 14.00 hod. – Florbalový turnaj centů, docentů, přescentů (KD-DDM).

Březen - měsíc čtenářů
Po jedenácti letech, kdy byl březen měsícem internetu, se opět vracíme ke čtenářství a knize a březen se stal
měsícem čtenářů. Do centra zájmu se znovu staví čtenáři a čtení ve všech jeho podobách. Městská knihovna
v Nýrsku se k této akci rovněž připojila. Všem uživatelům jsme nabídli burzu knih a časopisů, která probíhala
14 dní. V „Týdnu čtení“ (7. – 13. března) jsme uspořádali společné čtení pro nejmenší doplněné o výtvarnou dílničku. Noví zájemci o post čtenáře mohli využít nabídky „Čtenářem na zkoušku“ a zaregistrovat se v knihovně na 2 měsíce zdarma. „Týden čtení“ jsme završili divadelním představením Loutkového divadla Špalíček
z Plzně. Nechyběla ani tradiční tvořivá dílna s Jarmilou Javorskou. Tentokrát si 25 šikovných výtvarnic vyrobilo malované polštáře. Jeden čtvrteční podvečer byl
věnován spisovatelce Marii Bubeníkové, která své vyprávění o pověstech a bájích z našeho kraje spojila s autogramiádou svých knih.

16. 4. od 9.00 hod. – Prodejní trh (KD-DDM).
23. 4. – Hasičská velikonoční soutěž – Bystřice nad
Úhlavou.
30. 4. – Stavění máje – Zelená Lhota.

Připravujeme
5. 5. od 18.00 hod. – 2. světová válka v regionu – beseda
s Janem Jirákem z muzea Dr. Hostaše v Klatovech.
12. 5. od 10.00 hod. – Maxipes Fík – divadelní představení pro děti.
19. 5. od 19.00 hod. – Jarní koncert Železnorudského
smíšeného sboru.

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

Nabídka
Publikace
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.

Městská knihovna Nýrsko oznamuje všem uživatelům, že mohou využít služeb knihovny i o sobotách 26. března, 2. a 9. dubna od 9 do 12 hodin.
Z březnových akcí v městské knihovně.

