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Kulturní dům znovu ožil
aktivitami dětí a mládeže

Zumba party se v sále kulturního domu zúčastnilo 22. ledna 63 tanečnic.

Mnozí z Vás si jistě všimli nebo alespoň zaslechli, že se v našem kulturním
domě něco děje. Celý objekt ožil, je zde stále někdo - děti i dospělí - od rána až
do pozdního večera, od pondělí až do neděle. Proto jsem zašla za kompetentní
osobou – paní Pavlínou Karlovskou, vedoucí Domu dětí a mládeže v Nýrsku.
V čem všem se chod kulturního domu změnil?
Kulturní dům se od 1. ledna 2011 stal zázemím Domu dětí a mládeže v Nýrsku. Rozhodnutí o této změně padlo již v létě. Jak víte, již dříve jsme využívali
tělocvičnu pro naši sportovní činnost. Moc nás mrzelo, že se tak velká budova
téměř nepoužívá a pomalu chátrá. V tělocvičně se sice cvičilo, ale to bylo skoro
všechno. Několikrát za rok se uspořádal ples, divadlo nebo diskotéka, ale jinak
byl kulturní dům prázdný a nevyužitý. Zástupci statutárního orgánu Domu dětí
a mládeže jednali s městským úřadem o pronájmu kulturního domu. Byli jsme
velmi rádi, že nás v tom všichni zastupitelé podpořili a změnu schválili. Následovalo pak náročné vysvětlování a domlouvání se s nájemci. Někdo to pochopil
brzy - nýrský klub seniorů dostal například k dispozici ke schůzkám prostory
v domě čp. 81 na náměstí. S někým to vysvětlování bylo náročnější. Ale nakonec se podařilo.
(dokončení na straně 3 a 4)

Úvodní slovo
Vážení čtenáři,
předkládáme Vám únorové
číslo Nýrských novin, ve kterém mimo jiné obnovujeme rubriku „Ze svodky městské policie“
a přinášíme informace o novém
fungování kulturního domu pod
správou domu dětí a mládeže. Karel Velkoborský pokračuje se svým
seriálem krátkých povídek - chlapeckých příběhů Tondy Vondráka
z dvacátých let minulého století.
Únor je i ve znamení masopustu, což bylo v minulosti období
od Tří králů do Popeleční středy.
O masopustních rejích z Čech i Moravy jsou dochovány písemné zprávy již ze 13. století, i když svátek je
zřejmě ještě staršího data. Na tuto
tradici navazuje v Nýrsku základní
organizace Českého zahrádkářského svazu, která pořádá 26. února
masopustní průvod městem.
Bc. Martin Kříž,
redakce Nýrských novin
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INFORMACE
Z RADNICE
Výše místních poplatků
pro rok 2011
1) Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na rok 2011
Poplatník:
a) - Každá fyzická osoba, která má trvalý pobyt v obvodu města Nýrska.
b) - Fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou
nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba.
Sazba poplatku:
a) - 445,- Kč - 1 osoba přihlášená k trvalému pobytu.
b) - 445,- Kč - vlastník stavby určené nebo sloužící k individuální rekreaci.
c) - 134,- Kč - student ubytovaný na internátě, koleji, popř.
v nájemním bytě po doložení uvedených skutečností.
Tiskopis dokládající nárok na úlevu lze vyzvednout
v kanceláři č. 6 na MěÚ Nýrsko. Na základě vyplněného dokladu bude poplatek upraven na nižší sazbu
poplatku.
d) - 312,- Kč poplatník, který má vzdálenost sběrné nádoby od nemovitosti ke svozovému místu delší než 50 m,
v nemovitosti musí být hlášena alespoň 1 osoba
k trvalému pobytu. Podanou žádost o úlevu prověří
pracovník MěÚ.
Splatnost:
Do 31. 3. 2011.
Platba:
a) - V hotovosti - v pokladně MěÚ Nýrsko, kancelář č. 6
b) - Na základě složenky, která bude rozesílána v březnu
těm poplatníkům, kteří poplatek neuhradili v hotovosti v pokladně, popř. převodem z účtu. Číslo účtu
a variabilní symbol pro bezhotovostní platbu zájemcům sdělí v kanceláři č. 6. Při úhradě v hotovosti nebo
převodem z účtu lze seskupit poplatky za více osob
na jeden doklad, popř. zaslat výslednou částku všech
poplatků po přidělení variabilního symbolu. Složenky
jsou určeny k platbě na poště a tisknou se jednotlivě
pro každého poplatníka zvlášť, nelze na nich provést
sloučení poplatků, např. pro celou rodinu.
2) Poplatek ze psů na rok 2011
Poplatník:
Držitel psa, kterým je fyzická nebo právnická osoba,
která má trvalý pobyt nebo sídlo na území města Nýrska.
Předmět poplatku:
Pes starší tří měsíců.

2

Sazby:
Dle obecně závazné vyhlášky.
Splatnost:
Do 30. 4. 2011, popř. 2. splátka do 31. 8. 2011 u poplatků přesahujících 200,- Kč.
Platba:
Úhrada poplatku v hotovosti v pokladně města, kancelář
č. 6, převodem na účet, popř. na základě zaslané
složenky v měsíci dubnu 2011.
Bližší informace k jednotlivým místním poplatkům můžete získat na MěÚ, kancelář č. 6, popř. v obecně závazných vyhláškách, které byly aktualizovány k 1. 1. 2011.
Viz. následující odkaz:
http://www.sumavanet.cz/munyrsko/vyhlasky.asp
(MěÚ)

Půjčka na obnovu bytového fondu
Město Nýrsko připravuje k vyhlášení na veřejném zasedání v březnu výběrové řízení na poskytnutí půjček z „Fondu rozvoje bydlení Města Nýrska“ (dále jen „FRB“). Půjčka je výhodná pro svou nízkou úrokovou sazbu. Využít ji
lze na obnovu a modernizaci bytového fondu.
Podrobnější informace najdete na adrese http://www.sumavanet.cz/munyrsko/dalsi.asp. Informace a tiskopis žádosti o poskytnutí půjčky obdržíte na Finančním odboru MěÚ
Nýrsko (tel.: 376 377 813). Žádosti lze podávat po vyhlášení, tedy po 14. 3. 2011, nejpozději však do 8. 4. 2011.
.
(MěÚ)

Dotace do sportu a kultury
v Nýrsku
Dalším bodem programu veřejného zasedání bude také
vyhlášení dotace na zajištění činnosti pro sportovní organizace a vybrané kulturní akce. Dotace lze využít na údržbu nemovitostí, na zajištění pravidelné činnosti, na zajištění jednorázové reprezentace města v ČR a v zahraničí. Součástí je i možnost získání dotace na granty při pořádání výstav a divadelních představení.
Podrobné informace lze získat na adrese http://www.
sumavanet.cz/munyrsko/dalsi.asp (prováděcí směrnice
č. 22/2008) a také na Finančním odboru MěÚ Nýrsko
(tel.: 376 377 812)
Žádosti lze podat po vyhlášení dne 14. 3. 2011, nejpozději pak do 8. 4. 2001, některé dotační tituly pak v průběhu roku 2011.
(MěÚ)

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

Kulturní dům znovu ožil...

(pokračování ze strany 1)

O vánočních prázdninách jsme opustili budovu v Husově ulici, kde jsme do té doby sídlili, a přestěhovali se
do prostor kulturního domu. Moc děkujeme za pomoc rodičům dětí, přátelům, kamarádům, našim rodinám, firmě
Lesní stavby za poskytnutí nákladního automobilu na převoz zařízení a další pomoc, MUDr. Urbánkovi, který nám
věnoval vybavení jeho čekárny, takže rodiče, kteří budou
čekat na děti až jim skončí nějaký kroužek, nebudou muset ve vestibulu postávat. Samozřejmě nesmím zapomenout ani na další hodné spoluobčany, kteří nám darovali vybavení do kluboven, hračky pro děti a třeba i květiny, které nám prostory zútulnily. Musíme také poděkovat zástupcům města Nýrska, kteří nám přislíbili finanční
pomoc při platbě energií, protože je potřeba vytápět celý
objekt. Vzhledem k tomu, že jej využíváme opravdu kompletně, musíme mít všude teplo. Ještě jednou díky všem,
bez nichž bychom to nedokázali. Kulturní dům využíváme celý, všechny klubovny, tělocvičnu i sál. A nejen využíváme, ale o celý objekt se i staráme. Snažíme se vše dát
do pořádku, uklidit, vybavit – například v kuchyňce je nut-

Část vybavení DDM v prostorách kulturního domu.

né dokoupit nádobí, myčku, digestoř a další věci, aby vše
splňovalo hygienické předpisy. Místnost je totiž využívána nejen při plesech, ale probíhá zde i kroužek pečení a vaření pro děti.
To znamená, že už tu nebudou žádné kulturní vystoupení nebo plesy?
Ne, to všechno zůstává. Občané nemusí mít strach, že
kulturní dům využijeme pouze pro sebe, naopak. Během
roku proběhne několik tanečních zábav, už máme dohodnutý termín se skupinou Kečup, plesy budou probíhat dle
dohody, stejně jako kulturní představení nebo vystoupení
pro školy a školky tak, jak bylo zvykem. Pro organizace
a spolky ve městě se nic nemění, snad jen to, že je potřeba se domlouvat s námi. Zájemci mají i nadále možnost si
při těchto akcích vydělat nějakou korunu na činnost svých
organizací. Takže se peníze zase určitým způsobem vra-

V nových prostorách zní také hudba v podání budoucích muzikantů.

cí zpět našim spoluobčanům. Kromě toho máme nasmlouváno již několik nových akcí. V lednu například proběhlo
vystoupení pro děti Františkovo čarování s Majdou, které
organizovala Městská knihovna v Nýrsku a hned po ní
večer byla Zumba party.
Na co se můžeme těšit?
V únoru se můžete těšit na muzikál „Mamma mia!“
v provedení pěveckého sboru Fialky Základní umělecké
školy v Klatovech a Tanečního studia Modern, který měl
v Klatovech velký úspěch. Po maškarním plese pro děti
s názvem „V ráji večerníčků“ budeme večer pokračovat
oldies zábavou pro dospělé v maškarním stylu. Na podzim
2011 máme již dohodnuté hodiny taneční a společenské
výchovy s taneční školou Krejčík, na kterých nebude jen
reprodukovaná hudba, ale absolventi budou dokonce po tři
večery tančit při živé hudbě. Doufám, že o to bude zájem. A samozřejmě i nadále bude pokračovat spolupráce

Hlavní vchod do kulturního domu s logem DDM.
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s městskou knihovnou, která má také naplánované své
akce - v lednu jste mohli zhlédnout představení Don Quijote de la Ancha a v březnu tady bude hostovat Divadlo
Pavla Trávníčka s komedií Sborovna. Také se uskuteční
19. 2. Rybářský ples a 19. 3. Zahrádkářský ples, které si
pořádají jednotlivé organizace.
Kolik dětí a dospělých vlastně Vaše kroužky navštěvuje?
My jsme teď veškerou činnost sloučili pod jednu střechu, nemusíme neustále přebíhat sem a tam. Tělovýchovné kroužky zůstaly zde v tělocvičně jako byly dříve, florbalisti se přesunuli z haly v Komenského ulici a tělocvičny
ve Školní ulici do sálu, takže máme vlastně dvě tělocvičny. Na sále kromě florbalu probíhají také country tance,
orientální tance, dívky tady cvičí aerobik a v sobotu se tu
tančí zumba. Sál se prostě využívá více a více, nejen na ty
kulturní pořady jednou nebo dvakrát do měsíce, ale téměř
celý týden. Počet učeben na kroužky v přízemí zůstal stejný, jen jsou mnohem větší než jsme měli v Husově ulici,
ale jsou také využívány po celý den. Jen kroužek vaření se
přesunul do kuchyňky v patře. Členská základna je velmi
široká. Kromě nájemců – tzn. kroužků, které pořádají jiné

organizace v našich prostorách, organizuje přímo dům dětí
a mládeže 56 různých kroužků, do kterých chodí 77 dětí
do pěti let, 405 žáků (z nichž 113 chodí na kroužek pořádaný dvakrát v týdnu) a 124 dospělých. Kromě toho máme
ještě Klub otevřených dveří podporovaný Plzeňským krajem, kam po vyučování chodí denně 25 – 30 dětí. Evidováno jich je více jak 100, ale každé dítě chodí v jiný den.
To vše se třemi stálými pedagogickými pracovnicemi na
celý úvazek, jednou na poloviční úvazek, dvěma pracovníky na velmi krátké úvazky – účetní, správce sítě, patnácti
pedagogickými externisty, dvěma seniorkami, které pomáhají v recepci, a jednou paní na úklid. Při úklidu sálu pomáhají brigádníci. Kroužky jsou zaměřeny na různé druhy
sportovního a tanečního vyžití, máme estetické a výtvarné
a společenskovědní, tři hudební kroužky a velmi navštěvované jazykové kroužky, kluby pro malé i větší děti a učíme
děti i práci s výpočetní technikou. Je toho hodně, ale doufám, že to budeme i nadále všechno zvládat.
Děkuji za rozhovor a přeji Vám hodně spokojených
návštěvníků.
Jitka Vlková

Plán nejdůležitějších akcí města plánovaných na rok 2011
1. Výstavba									
1. 1. Rekonstrukce smuteční síně						
1. 2. Vybudování veřejného WC						

cena celkem / dotace
2,5 mil.
1,2 mil.

2. Komunikace								
2. 1. Rekonstrukce ul. Práce						
2. 2. Opravy komunikací v územním obvodu města 			
2. 3. Výměna dopravních značek za reflexní 				

cena celkem / dotace
5,5 mil.
0,10 mil.
0,075 mil.

3. Zeleň									
3. 1. Oprava a údržba všech laviček ve městě				
3. 2. Výměna odpadkových košů v klidových zónách a parcích		
3. 3. Výsadba zeleně dle zpracovaných plánů výsadby			
3. 4. Údržba dětských hřišť a míst odpočinku 			

cena celkem / dotace
0,075 mil.
0,03 mil.
0,15 mil.
0,075 mil.

4. Projektové práce								
4. 1. Zpracování územního plánu						
4. 2. Projektová dokumentace na investice města				

cena celkem / dotace
2,5 mil.
2 mil.
1,6 mil.

5.
5. 1.
5. 2.

Infrastruktura							
Opravy vodovodní infrastruktury 					
Kanalizace Stará Lhota 						

cena celkem / dotace
1,2 mil.
25 mil.
2,5 mil.

6. Ostatní investice								
6. 1. Skatepark								
6. 2. Oprava kapliček							
6. 3. Výstavba sportovního hřiště ZŠ Nýrsko, Komenského ul.		
6. 4. Opravy osvětlení ve městě a spádových obcích		

cena celkem / dotace
1,5
1,5 mil.
1,9
1,6 mil.
0,8 mil.
0,3 mil.
0,2 mil.
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Z NÝRSKÝCH ŠKOL
Základní škola Nýrsko, Školní ulice

Říjen – prosinec 2010
V měsíci říjnu se nejzajímavější akcí školy stal projektový den LES, který se konal 26. 10. 2010. Byl plánovanou aktivitou celoročního projektu „LES – Lidé, Ekologie, Stromy“ a jeho cílem bylo nejen obecné seznámení s ekosystémem lesa, ale konkrétně s nejbližší lesní
oblastí Šumavou a dále s ekologickým chováním v lese.
Žáci se v průběhu tohoto dne zúčastnili besedy o Šumavě (Mgr. D. Hirič), filmové projekce a tvořivého učení
se svými třídními učiteli. V závěru žáci 1. stupně tvořili
svůj třídní „strom“ a žáci 2. stupně se pochlubili prezentací svých projektů s danou tematikou LES. Velmi kvalitní
byly nejen předvedené projekty, ale i jejich originální uvedení a „obhajoba“ samotnými žáky.
Z projektového dne „LES“.

Využití interaktivní tabule.

Listopad byl zajímavý především pro pedagogické
pracovníky. Součástí projektu „Šumavská škola = evropská škola“ financovaného z prostředků ESF byl 1. workshop (tvůrčí dílna), jehož hlavním smyslem bylo ukázat
první tvůrčí práce realizačního týmu. Zúčastnění pedagogičtí pracovníci tak postupně viděli využití interaktivní tabule ve výuce českého jazyka a prvouky na 1. stupni ZŠ,
anglického jazyka, matematiky, přírodopisu, chemie na
2. stupni ZŠ a výukové prezentace k učivu Moderní populární hudba v hudební výchově 9. ročníku. Atmosféra byla
pracovní, ale zároveň velmi příjemná – všichni přítomní
pozorně sledovali předváděné výukové moduly a každý
tvůrce byl odměněn zaslouženým potleskem. Pedagogičtí
pracovníci neúčastnící se projektu mohli získat cenné informace a zkušenosti a posoudit smysl využití interaktivní tabule ve výuce.

Prosinec se jako každoročně stal měsícem s největším
počtem akcí – školní kola několika soutěží (např. Olympiáda z dějepisu, Olympiáda z českého jazyka, Mladý
Demosthenes, sportovní turnaje apod.), aktivity obou oddělení ŠD, exkurze zaměřené na volbu povolání, mikulášská nadílka pro klienty DOZP Bystřice, vánoční vystoupení pro nýrské seniory i veřejnost, hudební pořad
o vývoji populární hudby, Den otevřených dveří a samozřejmě poslední prosincový školní den s vánočním programem, ale i slavnostním „stužkováním“ žáků 9. ročníku. „Čas letí jako bláznivý“, jak se zpívá v jedné známé
písni, a „my všichni školou povinní“ máme za sebou již
pět měsíců školního roku 2010/2011.
Mgr. Alena Linhartová

Z projektového dne „LES“ podruhé.
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Z NÝRSKÉHO MUZEA

hlavků ještě trochu brněla, nějak té cesty přes pole nelitoval. Zase měl před očima tu dálku k pocínovickým lesům a sluncem zalitá pole pod nimi.
Karel Velkoborský

Plovoucí dřevák
Ranní slunce zlatilo krajinu za okny. Nedávná obleva rozpustila většinu sněhu, a tak byl les nad Pocinovicemi a louky pod ním strakaté holými místy. Ta náhlá změna byla tak zajímavá, že nejen Tonda, ale i ostatní kluci ve třídě moc pozornosti výkladu pana učitele Illnera
nevěnovali. Tonda už byl v měšťance, skoro velký chlap.
Když vloni skončil obecnou školu, měl z té měšťanky trochu strach, ale teď, po půl roce, už mu to tak hrozné nepřipadalo. Otec by sice byl nejraději, kdyby už i měšťanská škola byla v Nýrsku česká, ale tolik českých dětí, aby
se naplnila alespoň jedna třída tady ani zdaleka nebylo.
„Tak alespoň ta obecná“, říkával.
Teď, když většina sněhu roztála, byla třída zase plná
žáků. Už se dalo do školy dojít i z Blat a Žížnětic. Zase
se ale kolem kamen sušilo celé hejno bot a v celé třídě to
bylo docela cítit.
Ta ozářená krajina za okny třídy se Tondovi tak vryla do paměti, že ji viděl, i když psal cvičení, nebo opakoval s ostatními po učiteli a nešlo mu to z mysli, ani když
už bylo zase zataženo.
Školník ohlásil konec poslední hodiny. Obout, obléknout a domů. Za lávkou u sokolovny se Tonda zastavil.
Zase se má škrábat tou klouzavou Kostelní ulicí nahoru? Co kdyby to zkusil přes louky? To by byla pěkná výprava. Sněhu už je málo a měl by to domů blíž! Dlouho neváhal. Cesta kolem Liščince, městským parkem a
přes lávku náhonu byla jeho trasou od jara do podzimu,
ale přes pole to nešlo, to by ho hospodáři hnali! Tak si
to může projít dnes! Ostrůvkům bláta se vyhne po sněhu
a je doma za chvíli.
Šlo se pěkně. Sníh byl slehlý a při každém kroku jen
trochu povolil a křupnul. Z chomáče staré trávy vyrazil zajíc a pádil, i když ho nehonil. Za chvíli byl Tonda
v půlce a měl radost, že se nemusí plahočit po silnici.
Další krok zazněl trochu dutě a než si to stačil uvědomit,
s pořádným křápnutím se někam propadl. Ještě, že stačil
zvednout ruku s balíčkem knížek. Studená voda ho olizovala až u provázku kolem kalhot. Dřeváky se mu lepily do
bláta na dně. Rázem věděl, že bude doma pořádná mela.
Přidržoval se okraje ledu a začal se drápat z díry ven. Jeden dřevák se mu v blátě zul a vyskočil vedle něj na hladinu, až když jej nohou našmátral a uvolnil. Když se vysoukal, byl nejen mokrý, ale celé kalhoty měl zablácené,
jak lezl přes okraj díry po kolenou. Na konci pole už mu
byla docela zima. Těšil se, že se doma ohřeje u kamen,
ale na druhou stranu by nejraději ani do domu nevkročil.
Tentokrát nedostal na zadek, ale pohlavky, protože
o ty mokré a zablácené kalhoty by se byla maminka sama
umazala. Starší sestra Jiřina se smála, i když jí bylo Tondy líto. Bez spodků stál u kamen, a i když ho hlava od po-
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Nestačí jen fotografie
Tak to bývá, že nejčastější vzpomínkou na minulou
dobu bývá fotografie. Sice se velmi snadno zničí, ale jindy bez úhony přežije i stovku let. Tak to bylo i s tou, kterou jsme našli u Jandíků na půdě. Ona to nebyla obyčejná fotografie, byl to portrét rakouského důstojníka obrazového formátu, přibitý na trámu hřebíkem. Ptal jsem
se, kdo to je, kde se to tu vzalo? Ale, to prý je po Mizerových, my jsme se s nimi kamarádili. Oni byli nějak příbuzní s herečkou Janou Hlaváčovou.
Někteří si na manžele Mizerových jistě
vzpomínáte. Pan Mizera prodával v drogerii,
byl v tom oboru vyučený. S manželkou Jarmilou, rozenou Hlaváčovou se přistěhoval
v roce 1951. Máme
je na jedné fotografii
v muzeu už v pokročilém věku. Sedí u vánočního stromku a každý drží v ruce živou
holubici. Na to se nedá
říci nic jiného, než „jaLudvík Hlaváč, dědeček Jany Hla- blko nepadá daleko od
váčové. Foto bylo nalezeno v čp. 2 stromu“. Posuďte sami.
u známých p. Mizery. Paní Mizerová, Paní Mizerová byla
roz. Hlaváčová, byla tetou herečky dcerou Ludvíka HlaJ. Hlaváčové.
váče, to je ten rakouský důstojník a tetou herečky Jany Hlaváčové. Trochu
té komediantské krve jí v žilách jistě také kolovalo.
A mohlo by se přidat další přísloví „vrána k vráně sedá“.
On totiž pan Mizera byl docela slušný naivistický malíř a co více, v Nýrsku byl znám pod přezdívkou „kouzelník“. Když totiž viděl nějaké smutné dítě, hned mu
ukázal, jak umí vykouzlit lízátko. A bylo po pláči. Dokonce jsem slyšel vyprávění, že uměl vykouzlit korunu,
nebo tři. Děti pak snily o tom, že kdyby uměly kouzlit jako on, vykouzlily by si třeba peníze na kolo! Paní
Jana Hlaváčová byla jako malá holka jednou v Nýrsku
u tety na návštěvě. Bylo to asi v r 1955. Přesně si to nepamatuje. Napsala nám to v dopise.
Tak vidíte, co se z jedné fotografie může vyklubat.
Nebylo to sice jednoduché a trvalo to více než rok, ale
pro naše město to je zajímavá informace. Bydlela tu
s námi teta Jany Hlaváčové.
Karel Velkoborský, Muzeum Královského hvozdu

ZE SVODKY MĚSTSKÉ POLICIE
Protože se stále častěji setkávám s dotazy lidí k událostem, ke kterým dochází v našem městě, rozhodl jsem se
obnovit dřívější tradici dodávat do Nýrských novin stránku „Ze svodky městské policie“.
Nejprve několik čísel z loňského roku. Městská policie pracovala celý rok v počtu tří strážníků. I v tomto sníženém počtu se podařilo zabezpečit všechny tradiční akce.
Nejnáročnější akcí bylo jako každý rok zajištění stánkového prodeje v době posvícení.
Za rok 2010 bylo strážníky řešeno 410 přestupků proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu a 132 přestupků proti veřejnému pořádku a pořádku v územní samosprávě (porušení městských vyhlášek). Za tyto přestupky bylo uděleno 100 blokových pokut. V devíti případech
byla věc postoupena správnímu orgánu.
Největším „úlovkem“ loňského roku se stalo zadržení pachatele vloupání do místní prodejny s obuví a oblečením. Pachatel byl strážníky zadržen krátce po činu
i s ukradeným zbožím.
Několik zásahů z poslední doby:
- Dvě hodiny po půlnoci 19. prosince byl na náměstí strážníky zadržen místní 23letý mladík, který odcizil na

chodbě vinárny za hotelem radnice dvě odšroubované barové stoličky. Po vrácení stoliček majiteli následovalo vyřešení případu uložením blokové pokuty 1000 Kč.
- V nočních hodinách 28. prosince neznámý pachatel
poškodil kameru snímající autobusové nádraží a způsobil
tak škodu přesahující 17 000 Kč. Případ šetří policie ČR.
Pachateli hrozí trest odnětí svobody až na jeden rok.
- Oslavy příchodu Nového roku si chtěl zopakovat
14. ledna po 22. hodině místní pětadvacetiletý mladík.
V ulici Prap. Veitla začal odpalovat větší množství zábavné pyrotechniky. To ale neušlo strážníkům, kteří mu jeho
„radost“ pokazili a za porušení městské vyhlášky následovala bloková pokuta.
- Následující večer byl strážníky kontrolován sedmnáctiletý mladík z nedaleké vesnice, který „nadýchal“ 1,54
promile alkoholu. Na vysvětlenou uvedl, že rum a vodku zakoupil v místním obchodě. Prodejci strážníci udělili
maximální blokovou pokutu 1 000 Kč. Podnapilý chlapec
byl předán rodičům. Pokud by se jednání prodejce opakovalo, hrozí mu ve správním řízení pokuta až 50 000 Kč
a zákaz činnosti.
Milan Kolář, velitel MěP Nýrsko

Pronájem
nebytových prostor
Město Nýrsko nabízí k pronájmu tyto nebytové prostory:
u garáž č. 9 v ul, Bezručova, čp. 249 o výměře 15 m2
u garáž č. 3 v ul. Chodská, čp. 153 o výměře
35,10 m2
u garáž (skladové prostory) č. 4 v ul. Chodská,
čp. 153 o výměře 42 m2
u garáž (skladové prostory) č. 5 v ul. Chodská,
čp. 153 o výměře 110 m2
u garáž č. 1 v ul. Klostermannova, čp. 24 o výměře 18 m2
u bývalé kadeřnictví v ul. Havlíčkova, čp. 260
o výměře 61,46 m2.
Bližší informace získáte v Technických službách
města Nýrska u p. Bastlové
na tel.: 376 571 291.
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POZVÁNKY

Den
klatovského
vikariátu

u 9. dubna Cestománie na téma: Mexiko - země fazolí.
Přednášející budou Linda a Ken Stapletonovi.
u 7. června Cestománie na téma: Novosibirsk III.,
region a Altaj.
Místo konání jako vždy v sále nad městskou knihovnou.
Těšíme se na setkání s Vámi.
Za ALFA Nýrsko, o.s., Petr Vaňkát

Den klatovského vikariátu se uskuteční v sobotu 12. 3.
2011 od 9.30 hodin v Kulturním domě v Nýrsku.
„Vy všichni, kteří jste byli pokřtěni v Krista, také jste
Krista oblékli.“				
(Gal 3,27)
(motto plzeňské diecéze na rok 2011)
PROGRAM
9.30 hod - zahájení a úvodní slovo - P. Antonín Bachan,
vikář klatovský - Ing. Miloslav Rubáš,
starosta Města Nýrska
10.00 hod. - „Praktický život ze křtu“ - P. ThDr. Cyril
Vojtěch Kodet, OCarm.
12.00 hod. - Polední přestávka, občerstvení
13.30 hod. - „Oblečeni v Krista“ - P. ThDr. Cyril Vojtěch
Kodet, OCarm.
15.00 hod. - Mše svatá - koncelebruje otec biskup František Radkovský s přítomnými kněžími
Program bude hudebně doprovázet skupina Plamínky.
Pro děti bude připraven samostatný program.
Po celý den příležitost ke sv. smíření.
Prodej křesťanské literatury.
K účasti Vás co nejupřímněji zvou kněží klatovského
vikariátu.

Chystá se masopustní
průvod městem

Frýdlantští dramatici
budou opět v Nýrsku
Občanské sdružení ALFA Nýrsko, o.s., a Klub ALFA
Vás zvou na představení Frýdlantských dramatiků. Představení se koná 19. 2. 2011 v sále nad městskou knihovnou od 17.00 hod.
Tato ochotnická skupina zde vystoupila téměř přesně
před rokem a jejich vystoupení sklidilo zasloužený ohlas.
Přijďte se pobavit se skeptickým rybářem Tomem Brožem,
nejhubenějším grafikem Lukášem Holasem, bluesmanem
Petrem Glombem a dalšími.
Z dalších akcí, které plánujeme, stojí za zapsání do
kalendáře následující:
u 8. března chceme navázat na loňskou Cestománii. Tématem bude: Novosibirsk II., reb-centra a péče o závislé.

8

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu
v Nýrsku si Vás dovoluje pozvat 26. února na masopustní průvod s hudbou, který začíná ve 14.00 hodin u moštárny. Masopustní veselí spojené s tancem pak pokračuje od
16.00 hodin v sále hasičské zbrojnice. Jste všichni srdečně zváni!

Co dělali bystřičtí hasiči v roce 2010
Minulý rok byl ve
svěřeném hasebním obvodu klidný. Srpnové povodně nás zasáhly pouze
okrajově.
Siréna svolala jednotku v listopadu, ale jednalo se o planý poplach.
V této souvislosti bych
rád také připomněl čtenářům povinnost oznámit pálení. Vyhnete se
tak nepříjemnostem a nemalým finančním pokutám! Bližší informace najdete na webu hasičského záchranného sboru
(www.hzspk.cz).
Družstvo mladých hasičů SDH v Bystřici nad Úhlavou.
Činnost členů a přáDorostenci pilně trénovali už od března s jasným cílem:
tel SDH Bystřice je velmi pestrá, proto zmíním jen nejvidiznovu se probojovat na mistrovství republiky. Sbor i spontelnější aktivity a sportovní úspěchy.
Nemalé úsilí věnují hasiči údržbě technických prostřed- zoři jim věnovali maximální podporu. Kluci s vedoucími se
ků, správě parku, zbrojnice a jejího okolí. Pochlubit se jis- vydali do Jablonce nad Nisou, kde změřili síly s republikotě mohou tím, že vlastními silami na jaře realizovali opra- vou špičkou. Další zkušenosti sbírali na dorostenecké soutěvu zásahové požární stříkačky, zprovoznili historickou stří- ži v Plzni. V červnu se konalo krajské mistrovství, ze kterého
však nedokázali letos postoupit výš a skončili druzí.
kačku PS-8 a uvedli do pojízdného stavu Avii.
I muži letos bodovali. Těžcí páni z 95+ závodili celkem
Nejen pro děti byl určen lednový večerní lampiónový
průvod na kapličku se sáňkovačkou za umělého osvětlení čtyřikrát a přivezli si pohár ze Zelené Lhoty. Nasazení třetího
a s ohňostrojem. Členové sboru uspořádali hasičskou sou- mužského družstva do několika soutěží potvrzuje početnou
těž, jejíž termín byl přesunut na Velikonoce. Velkou radost členskou základnu. Áčko v roce 2010 nezářilo tak jasně jako
vždy udělá „Den dětí v Bystřickém parku“, ale tentokráte v roce předchozím. Kluci tradičně rozběhli sezónu už v lednu.
mu bohužel nepřálo počasí. Pro širokou veřejnost je urče- Opět se úspěšně prokousali systémem soutěží až do nejvyšna série venkovních tanečních zábav „Bystřické léto“, ve šího – okresního kola. V prioritní Pošumavské hasičské lize
které se představily kapely Extra Band revival, Kabát revi- vyhráli kolo v Lubech a zcela ovládli soutěž v Nýrsku, nakoval, Sifon a Ukradený vjecy. V září pokřtil pan starosta stří- nec obsadili po nevydařeném finiši sedmé místo. Ukázali, že
kačku „Čertík“ určenou především dětem a dorostencům, požární útok dle pravidel „sport“ umí dokončit asi nejrychleji
po slavnostním aktu byl sehrán fotbalový miniturnaj a ná- v okrese. Ke spánku se uložili až po listopadové Poslední
sledovala oslava za hudebního doprovodu skupiny Weget. kádi, kdy už měli na kontě 26 soutěží a 11 stupňů vítězů.
S nástupem nového roku se čas pochopitelně nezaRok zakončila výroční valná hromada v restauraci U Janstavil.
Už nyní hasiči pracují na zabezpečení chodu sbodů v Úborsku.
Sbor se může pochlubit vynikající prací s mládeží. Děti ru, údržbě svěřené techniky a prohloubení potřebných znase v zimě a na jaře účastnily tří soutěží a na všech zvítězily. lostí a dovedností. V lednu začíná soutěžní sezóna IceJejich umu si povšimli i reportéři regionálních médií. Celo- Cupuem. Nejspíše na přelomu ledna a února uspořádaroční snažení vyvrcholilo jarním Plamenem. Jedná se o sou- jí lampiónový průvod. Následovat bude masopustní rej
těž, ve které dětské kolektivy z celého okresu poměřují do- a Velikonoční hasičská soutěž. Podrobnosti se dozvíte na invednosti a vědomosti svých členů, zároveň je i přehlídkou ternetových stránkách sboru www.sdhbystrice.xf.cz.
Je mou milou povinností poděkovat členům sboru za
jejich celoroční činnosti. Družstvům Plamen bohužel nevyšel, o to větší úspěch vydobyli jednotlivci: Petr Grassl - nej- vzornou činnost a jejich blízkým za trpělivost, Městskému
lepší mezi chlapci a Katka Hájková - nejšikovnější dívka. Po úřadu Nýrsko za výbornou spolupráci a všestrannou podprázdninách děti dotáhly zlatý hattrick na pouťové soutěži poru. Nemohu opomenout místní organizace KDU-ČSL,
v požárním útoku konané v Malé Vísce. Pěkně se povedla TOP 09 a společnosti Lesní stavby, s.r.o., a Elektrárna Bysi podzimní část Plamenu, v níž drží prozatímní 4. místo. třice, s.r.o., bez jejichž přízně by nebylo možné realizovat
Pro malé hasiče a hasičky byla jistě zajímavá exkurze na velkou část uvedených kulturních a sportovních akcí.
Ing. Stanislav Plánička
stanici HZS v Domažlicích.
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PROMĚNY MĚSTA

Filiální kostel Čtrnácti svatých pomocníků na nýrském náměstí,
který byl zbourán ve druhé polovině 20. století. Náměstí v současné době.

E-mail pro zasílání
příspěvků do novin
Od vydání tohoto čísla je pro přispěvatele Nýrských
novin k dispozici e-mail: nyrskenoviny@gmail.com, na
který prosím zasílejte své příspěvky. Uzávěrka textů pro
nejbližší číslo je vždy 20. každého měsíce. Vaše texty a fotografie zaslané do 20. dne v měsíci se budeme snažit zařadit hned do nejbližšího čísla. V případě, že to nebude kvůli velikosti příspěvku či z jiného technického důvodu možné, tak vás kontaktujeme a domluvíme se na případných
úpravách či zařazení do dalšího čísla.
(mk)
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Kde se v Nýrsku říká
„Na pecích“?

Když si nýrské děti chodívaly hrát „Na pece“, nevěstilo to pro maminky nic dobrého. Pecemi je dodnes starousedlíky označován vrcholek kopce, na kterém kousek
od hřbitova stojí dnešní smuteční síň. Kopec, který děti
směrem ke koupališti sjížděly kdysi nejen na saních, ale
také nejedny kalhoty a sukénka zde vzaly zasvé. Proč se
říká dodnes tomuto místu „Na pecích“? Odpověď je zcela prozaická. Jelikož zde zkrátka pece - milíře na pálení
dřevěného uhlí - stávaly.
Milíř byl znám od starověku, je to zařízení pro výrobu dřevěného uhlí. Zajišťuje při poměrně vysoké teplotě pomalé hoření za minimálního přístupu vzduchu a tím dohází ke karbonizaci dřeva.
V podstatě jde o velkou hranici dřeva, která je zvenčí
utěsněna hlínou. V hliněném obalu je několik otvorů pro
přívod vzduchu při rozhoření. Otvory jsou po rozhoření utěsněny. Celý milíř pak několik desítek hodin doutná
a dochází ke karbonizaci dřeva. Ze 100 kg surového dřeva lze získat po procesu karbonizace asi 20 kg dřevěného
uhlí.
Sylva Kalianková

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

Zatmění slunce

Silvestrovský sjezd
Po několika letech jsme se v poslední podvečer
roku šli podívat na dříve tradiční sjezd s pochodněmi na sjezdovce u Lesního divadla v Nýrsku. Počasí nám přálo a sněhu bylo dostatek. Když jsme se zahřáli svařákem, ani se nám domů nechtělo. Alespoň
jsme si mohli s přáteli a známými popřát hodně zdraví a štěstí do roku 2011. Třeba se tady za rok sejdeme
i s Vámi. Těšíme se.
Jitka Vlková

Zatmění slunce v Domažlicích.

V úterý 4. ledna 2011 mohli pozorovatelé i v našem
městě vidět na obloze jev, který není zas tak častý – částečné zatmění slunce. Šlo o největší částečné zatmění po
osmi letech v České republice. Počasí nám bylo docela nakloněno, takže jsme jej mohli celkem dobře vidět. Měsíc
ve fázi novu zakryl slunce asi ze 79%.
Na další zatmění se můžeme těšit letos ještě dvakrát,
i když půjde o úplné zatmění měsíce. První bude 15. června a následující 10. prosince. Zatmění slunce nás čeká až
20. března 2015.
Jitka Vlková

Ve tmě se sjíždějící lyžaři změnili pro objektiv fotoaparátu jen
v dlouhé žhavé čáry, které zanechávaly hořící pochodně.
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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. 2. od 18.00 hod. – Alternativní medicína – Jak si chránit své zdraví, přednáška léčitele, psychoenergetika
a mistra reiki Václava Víta.
10. 2. od 18.00 hod. – Nýrsko v roce 1938 – přednáška
PhDr. Lenky Sýkorové.
11. 2. od 18.00 hod. – Tvořivá dílna s Jarmilou Javorskou
– Gelové svíčky.
25. 2. od 18.00 hod. – Tvořivá dílna s Jarmilou Javorskou
– Ketlované náušnice.

Ostatní akce

V prostorách Kulturního domu Nýrsko
19. 2. od 20.00 hod. – Rybářský ples.
26. 2. od 14.00 hod. – V ráji večerníčků – dětský maškarní karneval (pořadatel DDM 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?

Připravujeme
19. 3. od 20.00 hod. – Zahrádkářský ples.
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.
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Informační centrum města Nýrska
Tel.: 376 571 616 , e-mail: ic@mestonyrsko.cz
Otevírací doba
Po, čt, pá: 10.00 – 12.00, 13.00 – 15.00
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.
Objednejte si zasílání Nýrských novin e-mailem
ve formátu pdf. Pravidelné zasílání si přihlásíte (případně odhlásíte) na e-mailu info@munyrsko.cz
Pošleme Vám nejen Nýrské noviny v elektronické podobě, ale také upozornění na plánované vypínání elektrického proudu nebo plynu tak, jak nám budou
oznámena dodavateli, upozornění různých firem a jejich pozvánky a podobně.

