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Úvodní slovo

V domě čp. 81 svoji zručnost o pouti předváděli někteří občané Nýrska a okolí. Vše provázela
výtvarná dílna pro děti, které si chtěly vyzkoušet svou zručnost nebo se něco nového naučit.

Přijela pouť a lidí proud
zaplnil kdejakej kout…
Tak jako v písni Karla Gotta si člověk mohl připadat v neděli 14. října dopoledne. Pouť se vším všudy. I když akcí bylo naplánováno dost i na předcházející dny. Vlastně vše začalo již ve čtvrtek 11. října besedou se spisovatelem
Václavem Malonickým s názvem Kuchyně staré Šumavy a Pošumaví. Zájemce
o kulinářské umění seznámil autor několika knih i s posvícenskými tradicemi
našeho regionu, takže jako inspirace určitě zajímavé. Bohužel účast byla docela
malá. Lidé se už zřejmě doma připravovali na pečení koláčů a posvícenské husy.
Lepší to, co se zájmu týká, nebylo ani druhý den, kdy k nám zavítala pošumavská lidová muzika Veselá šestka. Převážně starší občané si přišli poslechnout (někteří i zazpívat či zatančit) známé lidové písničky.
(Pokračování na straně 3)

O víkendu 13. a 14. 10. proběhla nýrská pouť. Kromě pouťových atrakcí se na zábavě návštěvníků města podílely dobře fungující zájmové organizace. K vidění
byla velmi úspěšná výstava ovoce
a květin. Návštěvníci mohli ochutnat a zakoupit si mošt vyrobený
členy organizace zahrádkářů. Stejně úspěšná byla i výstava drobného zvířectva pořádaná místní organizací chovatelů, kterou za dva dny
prošlo cca 600 návštěvníků. Letos poprvé se vystavované exponáty představily v nových prostorách.
Výstava byla dobrou generálkou
pro nadcházející krajskou výstavu.
Opomenout nelze ani výstavu ručních prací organizovanou v budově knihovny. Sobotní večer pak patřil pouťové zábavě v sále kulturního domu. Pokud připočteme ještě krásné podzimní počasí, lze závěrem konstatovat, že letošní pouť
se vydařila.
Ing. Miloslav Rubáš,
starosta města
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INFORMACE
Z RADNICE
Po rekonstrukci ulice Práce
vznikla nová parkovací místa
V průběhu měsíce září byla dokončena rekonstrukce
části ulice Práce, a to v úseku od křižovatky s ulicí Prap.
Veitla na křižovatku s ulicí Jiráskova. Vznikla tak komunikace, kde kromě nového povrchu samotné komunikace
a chodníků došlo ke zlepšení šířkového uspořádání, hlavně pak vybudování tolik potřebných parkovacích míst.
Součástí akce je i nové veřejné osvětlení.
Upravené plochy na sídlišti za restaurací Radnice.

Oprava komunikace
na Suchý kámen finišuje

Realizaci zajistily na základě výběrového řízení Lesní
stavby s.r.o. Nýrsko za částku 5 758 000,- Kč včetně DPH,
za cenu nižší než cena rozpočtová (6 143 000,- Kč). Na financování rekonstrukce získalo město úvěr, jehož úroky
hradí Evropská Investiční Banka.
(MěÚ)

V těchto dnech finišuje dokončení opravy komunikace na Suchý kámen. Zhruba 2/3 oprav financovaly
Lesy ČR, zbylou spodní část Město Nýrsko. Oprava vyšla zhruba na 2 mil. Kč. Uživatelé určitě zaznamenali, že
cca 30 m komunikace od křižovatky zůstalo neopraveno. Důvodem je to, že v příštím roce proběhne napojení přilehlých nemovitostí na nově budovanou kanalizaci
a následně bude komunikace dodělána. Věříme, že opravou se podařilo vyřešit množství připomínek ke stavu komunikace, které vznášeli trvale žijící občané i návštěvníci
této části města.
(MěÚ)

Podařilo se rozšířit
stomatologickou péči v Nýrsku

Ulice Práce v novém kabátě.

U panelových domů
bude více zeleně
Významné změny doznala i část města kolem panelových domů za restaurací Radnice. Vyšlapané cestičky
v zeleni nahradily asfaltové chodníky za částku 358 tis. Kč
včetně DPH. V celé ploše firma JVV Ginkgo s.r.o. Plzeň
zajistí do konce roku 2012 úpravu a výsadbu nové zeleně.
Na novou zeleň získalo město dotaci ve výši 1 800 000,Kč, což představuje 83 % z celkových uznatelných nákladů (2 158 000,- Kč).
(MěÚ)
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Městu Nýrsku se ve spolupráci s MUDr. A. Opluštilovou podařilo zlepšit dostupnost stomatologické péče
v Nýrsku. Město zajistilo vybudování nové ordinace a čekárny v nevyužívaných prostorách zdravotního střediska,
MUDr. A. Opluštilová zubní ordinaci vybavila a personálně obsadila.
(MěÚ)

Městský úřad Nýrsko,

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

Přijela pouť a lidí proud...

Pokračování ze strany 1

Druhý den to s tancem bylo nesrovnatelně lepší. Odpoledne proběhla v kulturním domě 3. taneční lekce, která byla večer vystřídána taneční zábavou. O ni byl zájem
vskutku velký (jak tomu většinou o pouti bývá). Zahráli Pelíškové a reprodukovanou hudbu pouštěl DJ Richard
Jandovský.
V neděli ráno mohli věřící zajít do kostela svatého Tomáše na mši svatou tak, jak tomu bývalo o poutích v časech minulých.
Po oba víkendové dny mohli místní občané i návštěvníci zajít na několik výstav. Již tradičně probíhala výstava drobného zvířectva a exotického ptactva, kterou pro
nás uspořádala místní pobočka Českého svazu chovatelů. A že bylo na co se koukat. Mohli jsme vidět i exempláře, které běžně ani neznáme. To bylo něco pro děti.
V moštárně jsme zase mohli obdivovat jablka, hrušky,
švestky, papriky, rajčata, dýně, cukety a jiné ovoce a zeleninu, vazby květin živých i suchých či výstavku hub
- až oči přecházely. To vše připravili členové Českého
svazu zahrádkářů.

Nechyběly ani tradiční pouťové atrakce...

Ale dosti výstav. Pouť je také o houpačkách, kolotočích, stáncích s různými dobrotami, balónkách, setkávání se s lidmi, které jste třeba dlouho neviděli, o návštěvách
známých a příbuzných, koláčích, dobrém jídle… A když
nám k tomu ještě po celý víkend docela svítilo sluníčko,
žádný déšť, sníh ani zima, jak tomu obvykle bývá, určitě
na tu letošní pouť budeme všichni rádi vzpomínat.
Jitka Vlková

Stánky na náměstí.

V domě čp. 81 svoji zručnost předváděli někteří občané Nýrska a okolí. Vyřezávané dřevěné dekorace přinesl
Ivoš Zelený, své šperky ukázala Natálie Vítovcová. Jarmila Javorská a Jana Soukupová přivezly výrobky z keramiky, s patchworkovými výrobky se pochlubila Hana Kočandrlová. Výrobky z drátků tu představila Jindřiška Barlatovová a vidět jste mohli i talismany z textilu od Štěpánky Balvínové. To vše provázela výtvarná dílna pro děti,
které si chtěly vyzkoušet svou zručnost nebo se něco nového naučit.
Pokud jste vyšli o jedno patro výše, jistě Vás upoutala
v Muzeu Královského hvozdu výstava s názvem „Sto tváří
Dešenic“, zabývající se historií nedalekého městyse, kterou členové muzea připravili ve spolupráci s bývalými německými občany. Ke zhlédnutí byly i historické filmové záznamy Nýrska a okolí. A pokud Vás dějiny našeho
regionu zajímají, mohli jste se zastavit v informačním
centru u autobusového nádraží, kde probíhala výstava
„Šumavská řemesla“.

Předvádění různých dovedností v domě čp. 81 a zahrádkářská výstava.
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Z NÝRSKÉHO MUZEA
Andělské pozvání
Je sice teprve začátek listopadu, ale naše muzeum už
má pro všechny pozvání ke svému vánočnímu programu.
Chystáme výstavu, kde se dozvíte vše na téma „Andělé“.
Jsou nebo nejsou? Viděl je někdo nebo ne? Kdo je přidal do
vánočního času a kdy? Dokonce si na výstavě bude možné anděla koupit! Ze dřeva, keramiky, látky, peříček… Kdy
jindy by na takové téma měl být čas, než právě o Vánocích, že?
Mnozí zaregistrovali, že letošní rok se dělo něco kolem
spisovatele Josefa Holuba. Že u Lesního divadla přibyl pamětní kámen. Příští rok bychom v podobných aktivitách
chtěli pokračovat. Nabízí se vyhlásit rok 2013 rokem Josefa Blaua - osobnosti našeho města, spisovatele a badatele
uznávaného i mnohými odborníky. A jakkoli se jeho osobě
už mnozí lidé věnovali, stále ještě nejsme se vším seznámeni. Však si také jeho osobu vybrala spisovatelka Marie Majtánová, autorka mj. „Všerubského lékaře“, pro svůj další román. Doufáme, že se podaří všechny aktivity kolem Josefa
Blaua sladit tak, aby se do jednoho roku vešly a byly opravdu pro naše město zajímavé.
Muzeu opět přibylo několik pozoruhodností. Jednak dosud neznámé fotografie z konce války v Nýrsku, autentické zápisky událostí od dubna 1945 a také celá řada fotografií z let 1929 – 1931, které zachycují řádové sestry a jejich
klienty nýrského kláštera Anglických pannen. Máme z toho
radost, jak se stále více a více zaplňují bílá místa historie
našeho města. I právě skončená výstava fotografií Dešenic
byla pro muzeum velikým obohacením. Od bývalých dešenických obyvatel jsme dostali tolik neznámých fotografií,
že jich budeme mít dost i pro doplnění dalších výstav. Totiž, když za jeden provaz táhne více lidí, jde to prostě snáze!
Karel Velkoborský, Muzeum Královského hvozdu

Letos přišla do Nýrska sněhová nadílka opravdu brzy. Foto: J. Vlková

4

Viržinko
V hospodě vládla ospalá nálada. Nebylo divu. Horká letní neděle se sice chýlila k večeru, ale přece jen se většině lidí
nechtělo udělat ani krok navíc, aby se alespoň teď, k večeru,
nepotili tak, jako celý den. Těch několik hostů, kteří tu seděli, s tím problém nemělo. Byli v hospodském chládku už od
oběda, někteří dokonce od rána.
Vrzly dveře. Od jednoho stolu tři muži pobaveně sledovali příchozího. Tolikrát už to mezi sebou probírali. Mohli by
si podle něj řídit hodinky. V neděli v šest, přes týden v sedm.
V neděli „viržinko“, přes týden „krátké“. V neděli dvě piva,
přes týden jedno.
Soudní revident ve výslužbě se posadil na své oblíbené
místo u okna a hůlku „špacírku“ opřel o parapet. Přistěhoval se do Nýrska „na stará kolena“ k synovi a jeho rodině,
když už jim s manželkou stáří občas začínalo dělat problémy. V Příbrami si sice v neděli dával obyčejně černé pivo,
ale tady ho neměli. Tak sedával u dvanáctky a vychutnával si
proměny hořkosti na jazyku, zvláště když se míchala se sladkou chutí kouře z doutníku. Nedělní večer byl pro něj vždycky trochu slavnostní. Ráno chodívávali s manželkou celý život do kostela, pak se naobědvali, trochu si zdříml, vykouřil
fajfku, probral něco se synem nebo se prošel po ulici kousek
tam a kousek zpátky. Pocit spokojenosti mu dodávalo i to, že
byl na hlavě čerstvě oholený. Dělával to tak celý život, dokonce i na ruské frontě za první války. Jediná výjimka se stala tenkrát, když si kozáci vzpomněli zaútočit v sobotu ráno
a tak místo večerního holení hlavy brodil při ústupu s puškou nad hlavou Dněstr. Nestaral se o to, jestli sedí sám nebo
s někým, ale když už si k němu někdo přisedl, rád povídal.
O sobě, nebo poslouchal příběhy druhých. Dnes si k němu
přisedl školní inspektor. Řeč se stočila na kouření, tak sousedovi vysvětloval, jak a proč si míchá do fajfky „Taras Bulbu“
s „Kapitánem“. No, přece jen to vyjde trochu levněji, ale nedělá to až teď, na důchodu, dělával to, ještě když pracoval
u soudu. Inspektor nemohl ten jeho recept pochopit. Ještě ke
všemu si tabák kropí vodou! No, to se musí s citem. Nakropit, pomačkat, prohodit, to člověk cítí v ruce, kdy je to akorát
a napěchovat do krabice z kartonu potaženého látkou, která měla víko na látkovém pantu. Ale ne kouřit hned! Musí to
nejméně tři čtyři hodinky ležet!
Hostinský přinesl druhé pivo. Inspektor už jich měl trochu víc, začínal se mu plést jazyk a přibývala mu i odvaha
k „hrdinským činům“. Vybízel pana revidenta, aby kouř
„šlukoval“, on to tak dělá se svými cigaretami a tabák je
přece jako tabák! Byl trochu neodbytný, tak jeho společník
vytáhl z náprsní kapsy krabičku a jedno “viržinko“ mu nabídl. Pan inspektor si zapálil a dlouze potáhl, jak byl zvyklý
u svých cigaret. Revidentovi stačilo viržinko k oběma pivům,
inspektor byl v půlce za deset minut. Chtěl si objednat další pivo, ale nějak se cítil nesvůj. Když odcházel na záchodky, zdálo se mu, že se celý hostinec kymácí. Revident dopil,
dokouřil, zaplatil, peněženku dal pečlivě do náprsní kapsy a
pohledem na své kapesní hodinky se ujistil, že je čas jít. Trochu se při tom usmíval, protože tušil, že kabinka s panem inspektorem bude ještě chvíli obsazená. Karel Velkoborský

TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA NÝRSKA
Nová technika a příprava na zimu
V závěru roku pokračují Technické služby města Nýrska v obměně a modernizaci techniky. Byl pořízen nový
traktorový nosič kontejnerů se třemi kusy samotných kontejnerů, které budou využívány mimo jiné při údržbě zeleně, kdy sekačky budou obsah košů sypat přímo do kontejneru. Tímto nákupem techniky se také rozšiřuje služba pro
občany, kteří si mohou pro svoji potřebu kontejnery objednat buď přímo v kanceláři technických služeb, nebo na tel.
čísle 376 571 291.
Dále je v rámci modernizace techniky naplánován nákup nového vozu Multicar v „zimní výbavě“.
V běhu je i příprava na zimní údržbu. Je zpracován
„Plán zimní údržby“, jehož součástí je pasport místních
komunikací, ve kterém je stanoveno pořadí důležitosti jednotlivých komunikací. Z toho se odvíjí časový horizont pro

zmírnění závad ve schůdnosti a sjízdnosti. V 1. pořadí důležitosti do 4 hodin, ve 2. do 12 hodin a ve 3. nejpozději do
48 hodin. K úklidu se využívá vozidlo Bremach s radlicí
a posypem, traktory s nesenou radlicí, Multicar s čelní radlicí a posypem a ruční odhrnovací fréza. Při ručním úklidu
budou, kromě pracovníku TSM Nýrsko, využity i osoby,
které pro Úřad práce vykonávají veřejnou službu.
Chtěli bychom předem touto cestou poděkovat všem
občanům, kteří nad rámec svých povinností pomáhají s
úklidem chodníků, zejména před svými rodinnými domky.
Jan Hladík, ředitel TSM Nýrsko

Pronájem hrobových a urnových míst
Upozorňujeme občany, že dne 31. 12. 2012 končí většina nájemních smluv na hrobová a urnová místa na místním hřbitově a na hřbitově v Zelené Lhotě. Návrhy nových smluv budou zasílány poštou na adresu nájemců uvedených
na dosavadních smlouvách. Po obdržení těchto smluv se dostavte do kanceláře
Technických služeb města Nýrska k podpisu a úhradě nájmu za hrobové a urnové
místo na další desetileté období. Případné
informace na tel.: 376 571 291.
Radka Bastlová
Ceník hrobových míst
- dvojhrob		
1 800,- Kč
- jednohrob		
900,- Kč
- urnové místo
450,- Kč
- dětský hrob
450,- Kč

Nutrie v Nýrsku

Snímek rodinky nutrií z druhého říjnového víkendu ukazuje, že i přes
obavy některých občanů přežila celá
rodinka opravu regulace břehu bez
úhony a zjevně se jí velmi dobře daří.
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Z NÝRSKÝCH ŠKOL
Základní škola Nýrsko, Školní ulice

Žáci školy navštívili Velkou Británii
V roce 2012 zažívá Velká Británie skutečně výjimečné události – královna oslavila své diamantové výročí, letní
olympiáda upoutala k této zemi pozornost celého světa a do
třetice všeho dobrého Londýn uvítal i skupinu žáků naší školy, kteří sem na konci září přijeli na poznávací zájezd. Cestovali jsme společně se žáky Základní školy Karla Klostermanna v Železné Rudě a Masarykovy základní školy v Janovicích nad Úhlavou.
Po noci strávené jízdou v autobusu jsme se již tradičně věnovali londýnským památkám a atrakcím. Prvním
a pro mnohé nejzajímavějším zážitkem byla návštěva Muzea voskových figurín Madame Tussaud´s. Britské ostrovy
nám připravily typické proměnlivé počasí, kdy se přeháňky
střídají s mrholením, mlhou a sluncem. Proto jsme se rychle
schovali do nádherných prostor Britského muzea, kde jsme
si prohlédli zdejší úžasné sbírky. Když jsme již mohli schovat deštníky, prošli jsme pěšky centrum Londýna - Piccadilly Circus, Trafalgar Square, Leicester Square, China Town
a Covent Garden. Po nábřeží řeky Temže jsme došli až k budovám britského parlamentu se známou věží Big Ben, přešli jsme na druhou stranu řeky a obrovské vyhlídkové kolo
„London Eye“ nás vyneslo vzhůru, abychom si všechno
mohli ještě vyfotit pěkně seshora.
Další dny jsme věnovali výletům – zhlédli jsme katedrálu „s nejvyšší věží v Anglii“ ve městě Salisbury. Odtud je to jen kousek k prehistorické tajemné stavbě Stonehenge a do doby římské nadvlády jsme nahlédli ve městě Bath, jehož hlavní atrakcí jsou zachovalé římské lázně
a krásná katedrála. Nezapomenutelným zážitkem byla také
návštěvu hradu Warwick oživeného různými atrakcemi pro
děti a plného voskových figurín, které nás vtáhly do atmosféry středověku. Krásné bylo i rodiště celosvětově proslulého dramatika Williama Shakespeara – město Stratford upon
Avon.
Poslední den našeho pobytu v Anglii jsme strávili opět
v londýnských uličkách, konkrétně v části zvané The City.
Zaujal nás The Monument – připomínka velkého požáru Londýna v roce 1666. Vyšlapali jsme 311 schodů točitého schodiště uvnitř sloupu a ocitli se mezi místními mrakodrapy. Dál
jsme pokračovali kolem katedrály sv. Pavla přes Millennium
Bridge k Tate Modern – galerii moderního umění, viděli jsme
The Globe – londýnské divadlo W. Shakespeara, vojenský
křižník Belfast, slavný most Tower Bridge, který se nám před
očima rozlomil na dvě poloviny zvedající se do výše a umožňující průjezd vyšším lodím. U pevnosti Tower jsme nastoupili na loď, která nás přepravila do části zvané Greenwich
s největším britským námořním muzeem – National Maritime Museum a parkem, kde se nachází nultý poledník.
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Skupinové foto z Londýna.

Všem zúčastněným se zájezd velmi líbil, a to včetně
pobytu v anglických rodinách, kdy si při společné večeři a snídani mohli naši žáci popovídat o svých zážitcích
a procvičit si angličtinu.
Na závěr mám vzkaz pro žáky, kterým to letos nevyšlo:
další, na naší škole již pátý poznávací zájezd do této zajímavé země plánujeme na září roku 2014.
Mgr. Hana Švarcová, vedoucí zájezdu

Pozvánka

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
28. 11. 2012
Učitelé a žáci zvou k návštěvě školy a středečního
vyučování:
• všechny rodiče, sourozence, příbuzné a přátele žáků
naší školy
• všechny zvědavé příznivce naší školy
• všechny zvědavé kritiky naší školy
• všechny bývalé žáky naší školy (bez rodičů)
• všechny budoucí žáky naší školy (s rodiči)
• PROSTĚ VŠECHNY!
Využijte příležitosti nahlédnout do současné školy!
Těšíme se na vaši návštěvu od 7.40 do 12.40 hodin.
Již poněkolikáté vás chceme seznámit s prostředím
a atmosférou školy v průběhu obyčejného školního dne. Můžete podle svého zájmu navštívit libovolnou třídu nebo výuku vyučovacího předmětu, který
vás zajímá. Chlubit se budeme výzdobou, výstavkami
a ukázkovou výukou.
Těšíme se!

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE

Taneční kurzy jsou v plném proudu
Podzimní akce v DDM Nýrsko
nabízejí dětem i ostatním příznivcům celou řadu možností, jak trávit svůj volný čas. Lze navštívit
některý z nabízených zájmových
kroužků, které ještě nemají plnou kapacitu. Je také možné zavítat na nějakou z nepravidelných aktivit, jako tomu
bylo v říjnu.
V plném proudu jsou kurzy taneční a společenské výchovy vedené taneční školou Krejčík Plzeň. V sobotu
20. 10. se konala první prodloužená a setkala se s vřelým
přijetím ze strany diváků. Zveme proto další příznivce na
lekce tanečního kurzu a zejména na lekci s názvem „Karneval“ (17. 11. 2012 od 14. 00 hod.). Kdo se chce výborně
pobavit, jistě neprohloupí. V listopadu nás také čeká druhá
prodloužená (10. 11. od 19.00 hod.).
A ještě krátké připomenutí. Mnoho spoluobčanů přijalo pozvání na pouťovou zábavu. Více jak 600 návštěvníků
si zpestřilo pouťové veselí a svojí účastí na zábavě podpořilo DDM Nýrsko i finančně. Výdělek letošní pouťové zá-

Taneční kurz v nýrském kulturním domě – první prodloužená.

bavy bude použit na vymalování prostor jeviště a části velkého sálu, aby letošní plesy proběhly v hezkém prostředí.
Návštěvníci použijí i nové židle, které uhradilo Město Nýrsko, a proto mohlo dojít k vyřazení velké části starého poškozeného nábytku.
Pavlína Karlovská, DDM Nýrsko

Frýdlantští dramatici opět v Nýrsku
Vážení přátelé ochotnického divadla, dovoluji si Vás
pozvat v sobotu 24. 11. od 18.00 hod. do sálu nad knihovnou. Po roce k nám opět zavítají Frýdlantští dramatici. Skupina nadšených hereckých amatérů, která servíruje vtipné
autorské skeče o výzvách a zápletkách každodennosti s humorem a nadhledem, který povzbudí. Opět se na Vás těší
skeptický rybář Tomáš Brož, bluesman Petr Glomb a další.
Sponzoruje a pořádá ALFA Nýrsko. Těšíme se na společný příjemně strávený čas.
Petr Vaňkát

Z loňského představení Frýdlantských dramatiků.
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Ohlédnutí za volbami - výsledky
Volby do Zastupitelstva Plzeňského kraje ve dnech 12. 10. – 13. 10. 2012
Přinášíme Vám výsledky voleb do krajského zastupitelstva, které jsou k dispozici na www.volby.cz Českého statistického úřadu. Zde v případě zájmu najdete i preferenční hlasy jednotlivých kandidátů a další podrobnosti.
Nýrsko - všechny okrsky
Voliči
v seznamu

Vydané
obálky

Volební
účast v %

Odevzdané
obálky

Platné
hlasy

% platných
hlasů

3 857

1 402

36,35

1 388

1 284

92,51

Okrsek č. 1 - městský úřad
Voliči
v seznamu

Vydané
obálky

Volební
účast v %

Odevzdané
obálky

Platné
hlasy

% platných
hlasů

1 243

387

31,13

385

349

90,65

Kandidátní listina

Platné hlasy

Kandidátní listina

Platné hlasy

číslo

celkem

v%

číslo

název

celkem

v%

název

3

„Sdružení nestraníků“

3

0,85

53

DSSS-STOP NEPŘIZPŮSOBIVÝM!

8

2,29

7

Volte Pr.Blok www.cibulka.net

2

0,57

57

Suver.-Strana zdravého rozumu

6

1,71

8

Strana Práv Občanů ZEMANOVCI

12

3,43

60

Česká str.sociálně demokrat.

77

22,06

10

SDRUŽENÍ PRO NÁŠ KRAJ - SNK

7

2,00

61

TOP 09 a Starostové pro Plz.k.

17

4,87

22

Nár.socialisté-levice 21.stol.

0

0,00

70

Občanská demokratická strana

83

23,78

37

Balbínova poetická strana

1

0,28

73

Koalice pro Plzeňský kraj

7

2,00

43

Komunistická str.Čech a Moravy

94

26,93

77

Strana svobodných občanů

1

0,28

51

Strana zelených

11

3,15

93

Česká pirátská strana

20

5,73

Okrsek č. 1 - kulturní dům
Voliči
v seznamu

Vydané
obálky

Volební
účast v %

Odevzdané
obálky

Platné
hlasy

% platných
hlasů

1 108

412

37,18

401

379

94,51

Kandidátní listina

Platné hlasy

Kandidátní listina

Platné hlasy

číslo

celkem

v%

číslo

název

celkem

v%

název

3

„Sdružení nestraníků“

3

0,79

53

DSSS-STOP NEPŘIZPŮSOBIVÝM!

8

2,11

7

Volte Pr.Blok www.cibulka.net

10

2,63

57

Suver.-Strana zdravého rozumu

3

0,79

8

Strana Práv Občanů ZEMANOVCI

9

2,37

60

Česká str.sociálně demokrat.

72

18,99

10

SDRUŽENÍ PRO NÁŠ KRAJ - SNK

5

1,31

61

TOP 09 a Starostové pro Plz.k.

14

3,69

22

Nár.socialisté-levice 21.stol.

0

0,00

70

Občanská demokratická strana

101

26,64

37

Balbínova poetická strana

0

0,00

73

Koalice pro Plzeňský kraj

10

2,63

43

Komunistická str.Čech a Moravy

126

33,24

77

Strana svobodných občanů

3

0,79

51

Strana zelených

7

1,84

93

Česká pirátská strana

8

2,11

Okrsek č. 3 - ZŠ Komenského
Voliči
v seznamu

Vydané
obálky

Volební
účast v %

Odevzdané
obálky

Platné
hlasy

% platných
hlasů

1 114

442

39,68

442

406

91,86

Kandidátní listina

Platné hlasy

Kandidátní listina

Platné hlasy

číslo

celkem

v%

číslo

název

celkem

v%

název

3

„Sdružení nestraníků“

7

1,72

53

DSSS-STOP NEPŘIZPŮSOBIVÝM!

12

2,95

7

Volte Pr.Blok www.cibulka.net

2

0,49

57

Suver.-Strana zdravého rozumu

7

1,72

8

Strana Práv Občanů ZEMANOVCI

9

2,21

60

Česká str.sociálně demokrat.

81

19,95

10

SDRUŽENÍ PRO NÁŠ KRAJ - SNK

10

2,46

61

TOP 09 a Starostové pro Plz.k.

19

4,67

22

Nár.socialisté-levice 21.stol.

1

0,24

70

Občanská demokratická strana

138

33,99

37

Balbínova poetická strana

0

0,00

73

Koalice pro Plzeňský kraj

16

3,94

43

Komunistická str.Čech a Moravy

79

19,45

77

Strana svobodných občanů

5

1,23

51

Strana zelených

5

1,23

93

Česká pirátská strana

15

3,69
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Okrsek č. 4 - Bystřice nad Úhlavou
Voliči
v seznamu

Vydané
obálky

Volební
účast v %

Odevzdané
obálky

Platné
hlasy

% platných
hlasů

184

64

34,78

64

60

93,75

Kandidátní listina

Platné hlasy

Kandidátní listina

Platné hlasy

číslo

název

celkem

v%

číslo

název

celkem

v%

3

„Sdružení nestraníků“

0

0,00

53

DSSS-STOP NEPŘIZPŮSOBIVÝM!

5

8,33

7

Volte Pr.Blok www.cibulka.net

4

6,66

57

Suver.-Strana zdravého rozumu

0

0,00

8

Strana Práv Občanů ZEMANOVCI

2

3,33

60

Česká str.sociálně demokrat.

3

5,00

10

SDRUŽENÍ PRO NÁŠ KRAJ - SNK

2

3,33

61

TOP 09 a Starostové pro Plz.k.

2

3,33

22

Nár.socialisté-levice 21.stol.

0

0,00

70

Občanská demokratická strana

8

13,33

37

Balbínova poetická strana

0

0,00

73

Koalice pro Plzeňský kraj

7

11,66

43

Komunistická str.Čech a Moravy

27

45,00

77

Strana svobodných občanů

0

0,00

51

Strana zelených

0

0,00

93

Česká pirátská strana

0

0,00

Okrsek č. 5 - Hodousice
Voliči
v seznamu

Vydané
obálky

Volební
účast v %

Odevzdané
obálky

Platné
hlasy

% platných
hlasů

75

29

38,67

28

27

96,43

Kandidátní listina

Platné hlasy

Kandidátní listina

Platné hlasy

číslo

celkem

v%

číslo

název

celkem

v%

název

3

„Sdružení nestraníků“

0

0,00

53

DSSS-STOP NEPŘIZPŮSOBIVÝM!

0

0,00

7

Volte Pr.Blok www.cibulka.net

0

0,00

57

Suver.-Strana zdravého rozumu

0

0,00

8

Strana Práv Občanů ZEMANOVCI

8

29,62

60

Česká str.sociálně demokrat.

11

40,74

10

SDRUŽENÍ PRO NÁŠ KRAJ - SNK

0

0,00

61

TOP 09 a Starostové pro Plz.k.

4

14,81
11,11

22

Nár.socialisté-levice 21.stol.

0

0,00

70

Občanská demokratická strana

3

37

Balbínova poetická strana

0

0,00

73

Koalice pro Plzeňský kraj

0

0,00

43

Komunistická str.Čech a Moravy

1

3,70

77

Strana svobodných občanů

0

0,00

51

Strana zelených

0

0,00

93

Česká pirátská strana

0

0,00

Okrsek č. 6 - Zelená Lhota
Voliči
v seznamu

Vydané
obálky

Volební
účast v %

Odevzdané
obálky

Platné
hlasy

% platných
hlasů

133

68

51,13

68

63

92,65

Kandidátní listina

Platné hlasy

Kandidátní listina

Platné hlasy

číslo

celkem

v%

číslo

název

celkem

v%

název

3

„Sdružení nestraníků“

0

0,00

53

DSSS-STOP NEPŘIZPŮSOBIVÝM!

1

1,58

7

Volte Pr.Blok www.cibulka.net

0

0,00

57

Suver.-Strana zdravého rozumu

0

0,00

8

Strana Práv Občanů ZEMANOVCI

3

4,76

60

Česká str.sociálně demokrat.

8

12,69

10

SDRUŽENÍ PRO NÁŠ KRAJ - SNK

1

1,58

61

TOP 09 a Starostové pro Plz.k.

0

0,00

22

Nár.socialisté-levice 21.stol.

0

0,00

70

Občanská demokratická strana

21

33,33

37

Balbínova poetická strana

0

0,00

73

Koalice pro Plzeňský kraj

2

3,17

43

Komunistická str.Čech a Moravy

22

34,92

77

Strana svobodných občanů

2

3,17

51

Strana zelených

2

3,17

93

Česká pirátská strana

1

1,58

Nýrsko - součty za všechny okrsky
Kandidátní listina

Platné hlasy

Kandidátní listina

Platné hlasy

číslo

celkem

v%

číslo

název

celkem

v%

název

3

„Sdružení nestraníků“

13

1,01

53

DSSS-STOP NEPŘIZPŮSOBIVÝM!

34

2,64

7

Volte Pr.Blok www.cibulka.net

18

1,40

57

Suver.-Strana zdravého rozumu

16

1,24

8

Strana Práv Občanů ZEMANOVCI

43

3,34

60

Česká str.sociálně demokrat.

252

19,62

10

SDRUŽENÍ PRO NÁŠ KRAJ - SNK

25

1,94

61

TOP 09 a Starostové pro Plz.k.

56

4,36

22

Nár.socialisté-levice 21.stol.

1

0,07

70

Občanská demokratická strana

354

27,57

37

Balbínova poetická strana

1

0,07

73

Koalice pro Plzeňský kraj

42

3,27

43

Komunistická str.Čech a Moravy

349

27,18

77

Strana svobodných občanů

11

0,85

51

Strana zelených

25

1,94

93

Česká pirátská strana

44

3,42
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Volby do Senátu za volební obvod č. 11 (Domažlice)
Současně s volbami do krajského zastupitelstva se v Nýrsku uskutečnilo první kolo volby do Senátu ve volebním
obvodu Domažlice. O týden později, ve dnech 19. - 20. října, se konalo druhé kolo, do kterého postoupili z prvního
kola Mgr. Rudolf Salvetr a Jan Látka. Novým senátorem v něm byl zvolen Jan Látka. Více na www.volby.cz.
Nýrsko - všechny okrsky
Voliči
v seznamu

Vydané
obálky

Volební
účast v %

Odevzdané
obálky

Platné
hlasy

% platných
hlasů

1. kolo

3 857

1 356

35,16

1 331

1 163

87,38

2. kolo

3 853

722

18,74

722

720

99,72

Kandidát
číslo

příjmení, jméno, tituly

1

Salvetr Rudolf Mgr.

Volební
strana

Navrhující
strana

Politická
příslušnost

Počty hlasů

% hlasů

1. kolo

2. kolo

1. kolo

2. kolo

ODS

ODS

ODS

254

373

21,84

51,80

2

Rippelová Jiřina JUDr.

SPOZ

SPOZ

BEZPP

121

X

10,40

X

3

Látka Jan

ČSSD

ČSSD

ČSSD

154

347

13,24

48,19

4

Rejfek Jan RSDr.

KSČM

KSČM

KSČM

338

X

29,06

X

5

Šterzl Ivan prof. MUDr. CSc.

NÁR.SOC.

NÁR.SOC.

NÁR.SOC.

20

X

1,71

X

6

Janek Michal MUDr.

TOP+STAN

TOP+STAN

TOP+STAN

276

X

23,73

X

Alena se stala profesionální mistryní světa
Česká reprezentantka Alena Holá boxující za Spartak
Žebrák Muay Thai Kickboxing zvítězila v titulovém boji o
světový profi titul K-1 - 56,5 kg organizace WKA (World
kickboxing association). Její soupeřkou byla italská profi mistryně Evropy a bývalá amatérská světová šampionka
Donatella Panu. Česká bojovnice má ve své sbírce rovněž
zlato z amatérského mistrovství světa. Zajímavostí je, že
tyto dvě soupeřky se již střetly v amatérech na světovém
poháru před čtyřmi lety. Tehdy se z těsné výhry na body
radovala Donatella Panu.
„Na zápas se těším, stálo mě to hodně dřiny a chci
předvést to nejlepší. Samozřejmě bych chtěla zápas ukončit před limitem, ale stojím nohama na zemi. Mám těžkou soupeřku, takže bych byla nadšená z výhry, ať přijde
jakýmkoliv způsobem“ uvedla před zápasem Alena Holá.
Alena Holá se svým trenérem Janem Landou.

Ze zápasu o světový profi titul.
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O profesionální pás se boxovalo ve slovenské Nitře
v rámci galavečera „Noc Bojovníkov“ a zápas byl vypsán
na 5 tříminutových kol. Alena byla během většiny duelů
aktivnější, tvrdší a přesnější. V závěru třetího kola byla
Italka pod velkým tlakem v provazech a od počítání jí zachránil gong. Boxovalo se však až do konce a došlo na
verdikt bodových rozhodčích. Ti jednomyslně rozhodli
o výhře naší reprezentantky. Alena Holá tak dosáhla vrcholu své sportovní kariéry a stala se první českou ženou, která
získala profesionální světový titul v K-1 kickboxingu.
Jan Landa, trenér
Více na www.alenahola.iplace.cz
a www.muaythai-zebrak.cz

Chystají větrníky pro slané děti
Nýrští se zapojí do celorepublikové akce, která má za
úkol pomoci dětem s cystickou fibrózou (CF). Že jste o této
nemoci nikdy neslyšeli? Možná jste, ale již slyšeli o tzv. slaných dětech. Připomeňme TV spot s Ivanem Trojanem („Polibek“): „Polibek, může být důležitější než si myslíte, ne každá pusa je sladká, děti s CF mají až 5 x slanější pot...“
A kdo jsou slané děti?
Děti s nemocí příliš slaného potu na první pohled nepoznáte. Vypadají jako jejich zdraví vrstevníci. Není poznat, že
každý den potřebují intenzivní léčbu, ani to, že jejich nemoc
- cystická fibróza - jim i přes možnosti dnešní medicíny život zkracuje.
Cystická fibróza je závažné dědičně podmíněné onemocnění postihující zejména dýchací systém (opakované infekce
poškozují plíce) a trávící systém. Dalšími častými komplikacemi je cukrovka, cirhóza jater, osteoporóza, neplodnost
a další. Tyto děti musejí užívat enzymy, vitamíny a další léky,
které jim pomáhají s touto chorobou bojovat a tato léčba není
nikterak levná.
Dětem s CF se říká slané děti, mají totiž výrazně slanější pot. Nemocní s CF potřebují intenzivní léčbu každý den po
celý život. CF je v současnosti nevyléčitelná. Polovina nemocných v České republice se dnes dožívá 32 let.
Dětem a rodinám zasaženým touto nemocí se snaží pomáhat Klub nemocných cystickou fibrózou - občanské sdružení, jehož členy jsou rodiny s nemocným CF. Pomáhá dětem
i dospělým s CF prostřednictvím nabídky sociálních služeb,
psychologické i materiální nebo finanční podpory. Informu-

je laickou i odbornou veřejnost o tomto onemocnění. Patronem Klubu je Ivan Trojan.
Další informace najdete ne www.slanedeti.cz
A jak můžete pomoci vy?
Stačí 21. 11., kdy je Evropský den CF, přijít od
16.00 hod. do Berušky v Klatovech nebo do Základní školy ve Školní ulici v Nýrsku a vyrobit svůj originální větrník.
Do projektu se zapojí také Natálie Vítovcová z Janovic nad
Úhlavou. Akce bude probíhat ve stejnou dobu na různých
místech po celé republice.
Společně vyrobené větrníky zašleme na adresu Klubu
slaných dětí a výrobky budou vystaveny a prodávány na
vánočních trzích v Praze. Získané prostředky Klub dále využije.
A proč zrovna větrník? Je to symbol toho, že tyto děti
kromě jiného musí 3 - 6 x denně inhalovat – foukat.
Pojďte se k nám přidat a svou tvorbou přispět dětem,
které to nemají až tak jednoduché. Kromě dobré nálady
a chuti pomáhat nebudete nic potřebovat. Veškeré potřeby
budou k dispozici a společně si užijeme i spoustu zábavy.
Těší se na Vás Zdenka s Matějem a Kubou.
Aby bylo zajištěno dostatek
materiálu na tvorbu, je důležité
se registrovat na www.strollering.cz – kde cvičíme - Nýrsko
- rozvrh hodin. Nebo e-mailem:
zdenka@strollering.cz.
Zdenka Brettschneiderová
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Tenisté nepodceňují práci s dětmi

Tenisový klub Nýrsko zorganizoval v červnu tohoto roku nábor do tenisové školičky. Byly osloveny školy
a školky v Nýrsku a v okolí. Celkem se přihlásilo 32
dětí ve věku 5 až 10 let. Cílem klubu je, aby v roce 2013
obsadil družstva ve všech soutěžích v kategorii mládeže. V Nýrsku se ještě nikdy nehrál závodně minitenis,
a proto klub zabezpečil intenzivní tréninky po dobu letních prázdnin a to především u kategorie minitenis (6 a 7
let) a babytenisu (8 a 9 let). Účast dětí byla téměř 100 %
a i zájem o tyto tréninky ze strany samotných dětí byl veliký. Díky tomu se mohly i takto malé děti zúčastnit přeboru klubu.
Tréninky budou pokračovat i v zimních měsících a věříme, že naše družstva budou úspěšně konkurovat nejen
družstvům v okrese, ale i v celém Plzeňském kraji.
Ve dnech 17. – 20. července a 27. – 31. srpna proběhla
soustředění závodních hráčů s cílem dosáhnout podstatně
lepších výsledků závodních družstev mládeže a navázání
sportovního kontaktu s TC Lam. Tato soustředění byla dotována Plzeňským krajem a Ekoregionem Šumava.

PROMĚNY MĚSTA

Základní škola v Komenského ulici dříve a dnes.
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Tenisový klub - účastníci přeborů.

V rámci srpnového soustředění se uskutečnilo přátelské utkání mezi naším klubem a TC Lam, kterého se
účastnilo celkem 18 hráčů z našeho a německého klubu.
Ve dnech 31. 8, 1. 9. a 8. 9. se konaly přebory klubu
2012 a to ve všech kategoriích. Přeboru se celkem zúčastnilo 29 dětí a 16 dospělých. Zúčastnili se nejen závodní
hráči ale i většina hráčů z tenisové školičky.
Výsledky:
Minitenis (ročník 2005, 2006) - počet účastníků: 8, přeborník: Matěj Kořán.
Babytenis (ročník 2003, 2004) - počet účastníků:10, přeborník: Dominik Vítovec.
Mladší žactvo (ročník 2000, 2001, 2002) - počet účastníků: 4, přeborník: Petr Ludvík a Marie Vaňkátová.
Starší žáci (ročník 1998 a 1999) - počet účastníků: 7, přeborník: Milan Koryťák a Aneta Kalivodová.
Dospělí a dorost - počet účastníků: 16, přeborník: Pavel
Mašek.
Rodinné dvojice - počet účastníků: 16, přeborník: bratři
Michálkové.
Petr Čermák
Další informace a foto najdete na www.tknyrsko.cz

Tenisový klub - další účastníci přeborů.

Mladí lidé se vydali za polární kruh

Klub Alfa většinou známe jako dobrou partu starající se o využití volného času mládeže. Několikrát do roka
ale pozve nás starší mezi sebe při pořádání kulturních nebo
vzdělávacích akcí. Tentokrát jste i Vy mohli být přítomni
v sobotu 20. října na přednášce s názvem „ Z Nýrska za polární kruh“. V červnu se totiž šestice mladých přátel (a důraz dávám na slovo mladých, protože nejmladšímu bylo
15 a nejstaršímu 18 let) vydala na cestu za polární kruh
do švédského národního parku Sarek. Juda Kaleta, Ondra
a Klára Novotných, Jan Vaňkát spolu s Jasnou a Svatavou
Spěváčkovými nejsou v cestování žádnými nováčky, mají
za sebou několik „puťáků“ po Čechách a v Tatrách, ale tenhle výlet byl výzva nejen pro ně samotné, ale jistě i pro jejich rodiče, kteří již předem věděli, že v místech, kde se jejich děti budou pohybovat, nefunguje žádné klasické telefonní spojení. Dovedu si představit, jak se po celou dobu
o své potomky báli.
Přes všechny strasti se však 11. června 2012 vydali
na tuto dobrodružnou výpravu. Nejprve autobusem, poté
i vlakem dorazili do Kvikkjokku, poslední civilizace. A odtud už jen sníh, řeky, pláně, hory, sobi a lišky. Žádný člověk.
V případě potřeby by museli pomoci jeden druhému. Brodili se přes menší či větší řeky, protože v národním parku
mnoho mostů není. Vařili jídla pouze z potravin, které nesli
v baťozích na zádech. Zkoušeli i uvařit polévku z lišejníku
a lovit ryby (to se bohužel nedařilo). Jedenáct dlouhých
dní v pustině na konci tuhé zimy, kdy je po celý den i noc
světlo, protože v tuto dobu je zde polární den. Ledová tající voda se dostává i do bot, ve kterých musíte ujít ještě několik kilometrů. Po cestě se boříte po kolena nebo i po pás
ve sněhu, v noci teplota klesne k nule, a ve dne musíte jít, ať
svítí sluníčko, mrholí nebo prší. To není rozhodně jednoduché. Ale oni dokázali, že jsou parta, mohou se na sebe navzájem spolehnout a hned tak nějaká svízel je nezlomí.

Táboření v severské krajině.

Dnes už na své cestování vzpomínají jen s úsměvem.
Rádi zodpověděli všetečné otázky posluchačů, kteří měli
možnost ochutnat čaj z lišejníku, jehličí a mechu, aby měli
alespoň malou představu, jaké může takové cestování být.
A naši mladí turisté? Ti samozřejmě začínají plánovat,
kam pojedou příště. Přejme jim šťastnou cestu, a doufáme,
že nám o ní zase povypráví.
Jitka Vlková
Více na www.tchorici.cz.

Poděkování voličům
Voličům v Nýrsku
chci touto cestou srdečně poděkovat za podporu, kterou mi dali
ve volbách do Senátu. Vašeho hlasu si velice vážím a vnímám
ho jako závazek pro
svou další práci pro
Vás v Poslanecké sněmovně PČR. I nadále
budu hájit Vaše zájmy
a prosazovat slušnou
a poctivou politiku.

Krajina ve švédském národním parku Sarek.

Váš MUDr. Michal Janek,
oční lékař a poslanec PS PČR
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KULTURNÍ AKCE
Ve společenském sále městské knihovny

9. 11. od 17.30 hod. – Tvořivá dílna – pískový obrázek.
13. 11. od 14.00 hod. – Virtuální univerzita 3. věku –
4. přednáška.
15. 11. od 18.00 hod. – Expedice Manaslu 2011 – cestopisná beseda.
16. 11. od 19.00 hod. – Astrovečer Soni Křečanové – původní vnímání světa a vesmíru Praslovanů, ztracené znalosti od bílých bohů.
22. 11. od 17.00 hod. – Netradiční adventní věnec – tvořivá dílna s Natálkou Vítovcovou.
27. 11. od 14.00 hod. – Virtuální Univerzita 3. věku
– 5. přednáška.
29. 11. od 16.00 hod. – Patagonie – země na konci světa, přednáška cestovatele Boba Stupky (pořádá
KČT Nýrsko).

V Městské knihovně

29. 11. od 16.30 hod. – 1. adventní čtení – čtení pro děti
s výtvarnou dílničkou.

V Muzeu Královského Hvozdu

Do 4. 11. – Sto tváří Dešenic – výstava.

V Informačním centru města Nýrska

1. 11. – 20. 11. – Andreas Pregler: PEACE project CZ/D –
výstava německého umělce.
Od 26. 11. – Sporty v Nýrsku – výstava (pořádá KČT
Nýrsko).

V KD-DDM

3. 11. od 14.00 hod. – 5. taneční lekce.
10. 11. od 19.00 hod. – 2. prodloužená.
12. 11. od 15.00 hod. – Blešák.
16. 11. od 8.30 a 10.15 hod. – Jak se Honza dostal na hrad
– pohádka pro děti (pořádá MěK Nýrsko).
16. 11. – Cesta do Ameriky lodí i artéskou studnou – divadlo Dešenice.
17. 11. od 14.00 hod. – 6. taneční lekce.
17. 11. od 21.00 hod. – Ukradený Vjecy – rocková zábava.
23. 11. od 19.00 hod. – Lekce smíchu a zpěvu aneb humor
a muzikál – hudebně zábavný pořad Petra Martináka (pořádá MěK).
24. 11. od 14.00 hod. – 7. taneční lekce.
24. 11. od 17.00 hod. – Dětské disko.

Sport a turistika

4. 11. od 7. 30 hod. – Setkání turistů Plzeňského kraje – zájezd do Tachova vlastními auty, odjezd v 7.30 hod. od hasičské zbrojnice v Nýrsku, další informace ve vitrínce KČT.
10. 11. od 8.00 hod. – Zamykání české studánky pod Čechovem, odjezd v 8.00 hod od hasičské zbrojnice, jedeme vlastními auty.
17. 11. – Za posledním puchýřem – turistická akce v Plzni,
bližší informace naleznete ve vitrínce KČT.
Každé poslední úterý v měsíci – Každý měsíc na Hraničář,
sraz u KD-DDM, více informací ve vitrínce KČT Nýrsko.
Lampionový průvod – termín bude upřesněn.

