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Úvodní slovo

Budování kanalizace pro obce nad Nýrskou přehradou.

Životní prostředí zlepší
nová kanalizace

V plném proudu je odkanalizování obcí Hamry, Zelená Lhota, Dešenice, Milence a Stará Lhota na čističku odpadních vod v Nýrsku. Celou akci realizuje Dobrovolný svazek obcí Údolí pod Ostrým (založen spojením obcí Dešenice, Hamry a Nýrsko), který vznikl za účelem vybudování kanalizační sítě pro
obce v okolí Nýrské přehrady. Příprava celé akce byla velmi náročná a to jak po
stránce projektové, tak i po stránce finančního zajištění. Jedná se téměř o 19 km
nové kanalizační sítě v náročném horském terénu. Celkové náklady jsou stanoveny na částku 124 mil. 119 tis. Kč (včetně DPH). Na částečné pokrytí získal svazek obcí dotaci z EU - Operační program životní prostředí a ze Státního fondu životního prostředí ČR ve výši 75 mil. 820 tis. Kč (76,8 %). Zbývající částka je podíl jednotlivých obcí. Nýrsko přispívá částkou cca 10 mil. Kč.
V letošním roce byly obce svazku úspěšné při podání žádosti o dotaci z programů
Plzeňského kraje. Tím se částka spoluúčasti snížila pro jednotlivé obce, pro Nýrsko to představuje snížení na částku cca 8 mil. Kč.
(Pokračování na straně 3)

Vánoce máme zase po roce za
dveřmi. V ulicích je už připomíná
výzdoba a také zvýšený počet nakupujících v obchodech. Vánoční přípravy jsou v plném proudu,
ale jen v tom všem shonu nesmíme zapomenout, že vánoční svátky jsou zejména o jiných hodnotách - lásce, souznění a pohodě.
Vánoční náladu si můžete navodit
na některé z akcí, které se ve městě budou konat - v knihovně můžete navštívit adventní čtení, v kostele sv. Tomáše vánoční koncert či
19. prosince tradiční zpívání u vánočního stromu na náměstí. V domě
dětí a mládeže čeká ty nejmenší například tradiční pečení vánočního
pečiva. Věřím, že si vyberete.
Za Nýrské noviny Vám přeji krásné prožití vánočních svátků
a vše nejlepší do Nového roku.
Bc. Martin Kříž,
redakce Nýrských novin
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INFORMACE
Z RADNICE
Chystá se tradiční
předvánoční zpívání
Již tradičně na začátku prosince na nýrském náměstí
svítí vánoční strom, což je předzvěstí blížících se vánočních svátků. Chceme Vás touto cestou pozvat na každoroční
akci „Zpívání u vánočního stromu“. Je to vhodná chvilka na
malé zastavení v předvánočním shonu a možnost vyslechnout koledy v podání žáků základní umělecké školy a obou
základních škol. Akce se uskuteční 19. prosince od 17 hodin. Po celou dobu akce je připraveno občerstvení. (MěÚ)

Nový vlek na nýrské sjezdovce
bude k dispozici už tuto zimu
Při procházce k lesnímu divadlu jste mohli zaznamenat stavební ruch na nýrské sjezdovce. Firma SKI KORY
s.r.o. připravuje obměnu vleku na této sjezdovce. V případě dobrých sněhových podmínek je předpoklad, že
se zájemci „sklouznou“ na sjezdovce již v letošní zimní
sezoně.
(MěÚ)

Bytová komise upozorňuje
žadatele na aktualizaci dat
Bytová komise města Nýrska upozorňuje všechny žadatele o městský byt, aby si aktualizovali v případě trvajícího
zájmu svoji žádost o nájem bytu do 31. 12. 2012 v kanceláři
Technických služeb města Nýrska, kde je pro tento účel připraven formulář. Žadatel, který tak neučiní, bude přeřazen
vždy na konec seznamu uchazečů. V roce podání žádosti se
aktualizace neprovádí.
Upozorňujeme zároveň na povinnost aktualizovat údaje uvedené v žádosti (uzavření manželství, narození dítěte, změna bydliště) a to do 1 měsíce od data, kdy ke změně
došlo.			
R. Bastlová, TSM Nýrsko

Zeleň v některých částech Nýrska
dozná změn
Na základě častých připomínek občanů v Sídlišti II bude
provedena zásadní obměna zeleně v této lokalitě. Stav zeleně posoudila odborná firma JVVGinkgo s.r.o. Plzeň a navrhla řešení pro celou oblast. V zimním období budou odstraněny vytypované stromy (v současné době jsou již označeny). Během roku 2013 bude provedena náhradní výsadba
okrasných stromů dle výběru této firmy. Budou to stromy
okrasné, vyšlechtěné a určené pro výsadbu v bytové zástavbě. Menší vzrůst nebude obtěžovat vlastníky bytů v nižších
patrech, usnadněna bude i údržba trávníků.
V posledních letech došlo k výraznému nárůstu výsadby
stromů a keřů. Z toho důvodu se s dodavatelskou firmou
spolupracuje i v dalším období po výsadbě. V rámci pěstebních prací jsou zaškolováni pracovníci technických služeb,
kteří jsou pak schopni provádět odborné udržovací práce.
O údržbu zeleně se pravidelně starají i zahradnice města.
I v letošním roce osadily plochy náměstí krásnými (vlastními) výpěstky rostlin, které obdivovali návštěvníci našeho
města.		
Antonín Soušek, SÚ a OŽP MěÚ Nýrsko
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Obměna vleku na nýrské sjezdovce.

Město podpořilo
babybox v Klatovech
Město Nýrsko poskytlo finanční dar ve výši 5 tis. Kč na
inovaci a servis klatovského babyboxu v areálu nemocnice.
Přispělo tím na rozšíření počtu babyboxů. V současné době
je jich v ČR více než 50. Město se tím zařadilo mezi dárce
zveřejněné na stránkách www.babybox.cz.
(MěÚ)

Prodej vánočních kaprů
v Nýrsku
Prodej se uskuteční ve dnech 21., 22. a 23. 12. 2012
v době od 10 do 17 hodin na těchto místech:
u v ulici Prap. Veitla (v místě prodeje pstruhů)
u Milence – líheň.
				
MO ČRS Nýrsko

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

Životní prostředí...

Pokračování ze strany 1

Zhotovitel - firma Lesní stavby s. r. o., která zvítězila ve
výběrovém řízení, zahájila práce na kanalizaci v květnu letošního roku. V těchto dnech probíhají stavební činnosti
v obci Zelená Lhota. Do konce roku bude v této obci dokončeno cca 40% prací. V obci Stará Lhota budou práce
probíhat v druhé polovině roku 2013. Termín dokončení
celé stavby je polovina roku 2014.
V souvislosti se zajištěním úspěšného zvládnutí všech
prací kontaktovali majitele jednotlivých nemovitostí projektanti firmy PROVOD s. r. o., kteří zajišťují projektovou
dokumentaci pro celou akci včetně připojení jednotlivých
nemovitostí. V návaznosti na jejich činnost je vydáno stavební povolení pro vybudování kanalizačních přípojek pro
jednotlivé nemovitosti. Snahou je minimálně zatěžovat občany administrativními úkony. Rovněž i finančně jsou tyto
činnosti hrazeny z prostředků města. Dalším příspěvkem
ze strany investora Města Nýrska je i to, že finančně zajistí vybudování kanalizační přípojky od hlavního řadu až na
hranici pozemku vlastníka nemovitosti včetně dalších technických zařízení potřebných pro fungování tlakové kanalizace. Toto všechno je technický i finanční vklad investora,
jehož snahou je naplnit podmínky přidělení dotace a zkvalitnit odvod splaškových vod z obce.

Výměna zvláštních označení
motorových vozidel
Městský úřad Klatovy, odbor sociálních věcí a zdravotnictví, upozorňuje všechny držitel-ky/držitele průkazů
ZTP nebo ZTP/P, kterým bylo vydáno výše uvedené staré
zvláštní označení motorového vozidla O1 a doposud si jej
nevyměnili za nový parkovací průkaz O7, aby tak učinili
nejpozději do 31. 12. 2012.
Po 1. 1. 2013 nebude tato výměna dle zákona
č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, ve znění pozdějších předpisů možná. Nárok na nový parkovací průkaz po
1. 1. 2013 bude mít pouze držitelka/držitel nového průkazu
pro osoby se zdravotním postižením (speci-ální sKarty).
K výměně označení se dostavte na Městský úřad Klatovy, odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Vídeňská 66,
Klatovy I (budova bývalé menzy), do 4. patra, č. dv. 41,
v úředních dnech po a st od 8.00 do 17.00 hod. a v pá od
8.00 do 14.30 hod.

Staré zvláštní označení mot. vozidla O1 a nový parkovací průkaz O7.

Potřebné doklady k výměně:
uobčanský průkaz
u průkaz ZTP (ZTP/P)
u 1x foto (3,5 x 4,5 cm)
u původní zvl. označení mot. vozidla O1

(MěÚ)

Nabídka zaměstnání
Výkop pro kanalizaci.

V tomto okamžiku je zapotřebí připomenout platnou
legislativu, která říká, že kanalizační přípojka od hlavního řadu až do nemovitosti je ve vlastnictví majitele připojované nemovitosti. Uvedenou problematiku řeší zákon
č. 274/2001 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků. Ustanovení tohoto zákona bude použito i pro případy, kdy vlastník nemovitosti nebude chtít svoji nemovitost na nově budovanou kanalizaci napojit. Toto rozhodnutí vlastníka nemovitosti s sebou ponese i následnou finanční sankci včetně dalších nákladů za vybudování veřejné části přípojky.
Tyto kroky jsou součástí smlouvy, kterou uzavírá Město
Nýrsko s jednotlivými vlastníky nemovitostí.
(MěÚ)

Bezpečnostní služba T.A.O. přijme
do pracovního poměru muže a ženy
(místo je vyhrazeno pro invalidní důchodce I – III
stupně) na pozici vrátný (á) pro objekt v Nýrsku.
Požadujeme:
u zodpovědný přístup k práci
u čistý trestní rejstřík
Nabízíme:
u pravidelný měsíční příjem
u stabilitu zaměstnání
Termíny nástupu: dle dohody
Jedná se o směnný provoz
(tj. práci i v nočních hodinách a o víkendech).
Kontaktujte nás na adrese:
Bezpečnostní služba T.A.O.
Sladkovského 13
280 02 Kolín 4
pí. Reslerová - tel.: 321 716 020; mob.: 724 235 695
(po - pá 8 -15 hod.)
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Z NÝRSKÉHO MUZEA
Další kousek mozaiky
Tak už to na světě chodí, že je někdy čas, kdy se domy
staví a jindy zase bourají, něco se ztratí a něco se najde,
na něco se zapomene a pak to někdo objeví. Mám pro ty,
které historie našeho města trochu zajímá pár zpráviček,
které vyplňují neznámá místa.
Ta první je o kostele 14. svatých pomocníků, který
stával na náměstí. Máme v muzeu několik záběrů z různých dob, které jej zabírají. Cíleně jej však nikdo nefotografoval, protože se jistě zdálo, že tu bude stát věky.
A vidíte, za měsíc už to bude čtyřicet let, co se ozvala detonace, a kostel se proměnil v hromadu suti. Máme celou řadu fotografií z tohoto bourání. I z interiéru kostela
máme několik profesionálních fotografií. Zabírají celek
i detaily oltáře. A najednou do muzea přišel Dr. Aschenbrenner z Neukirchenu a řekl mi, že se mu podařilo zjistit, že dřevořezby Křížové cesty z tohoto kostela jsou
v kostele v Zavlekově. A tak do naší sbírky přibydou další fotografie. Ale není to jen tak, přijet a fotit. Bylo třeba napsat na Biskupství českobudějovické a získat k fotografování souhlas. Dnes jsou totiž už většinou kostely kulturní památky, a tak i fotografování podléhá stanovenému režimu. Na konci listopadu přišla souhlasná
odpověď. Díky laskavosti Pavla Mráze a jeho vybavení se můžeme těšit, na zajímavý soubor snímků této Křížové cesty.
Druhá zpráva navazuje na tu, která informovala o nálezu rukopisů v rodném domě Josefa Holuba. Už jsme
v určování bližších souvislostí pokročili dál. Rukopisy nepatřily otci spisovatele, jak jsme se zprvu domnívali, ale
bratru Hansovi, který byl na rozdíl od Josefa dobrým malířem. Proto jsou také rukopisy ilustrovány. Ale i v Hansovi dřímal literární sklon, protože jeden rukopis je skutečně pokus o román, druhý je školní práce o 1. světové válce
a třetí spisek má název Afrika dneška, tak, jak jsme o tom
již informovali. Brzy budou rukopisy zdigitalizovány
a pak si je určitě budou moci návštěvníci muzea prohlédnout společně s dalšími nálezy z tohoto domu.
To se nám to pěkně skládá, řekl by detektiv. A platí
to i pro nás. Děkujeme všem, kteří nám v tom pomáhají,
a vítáme každého dalšího, kdo přijde třeba jen s nenápadnou drobností.
Karel Velkoborský, Muzeum Královského hvozdu

SOUKROMÁ INZERCE
u
Prodám byt v Nýrsku 2 + 1 v osobním vlastnictví
ve 2. NP o výměře 63 m2. Dům je po celkové revitalizaci.
Volný ihned. Volejte na mob.: 724 094 242.
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Jak jsem škubal
prvního kohouta
Oženil jsem se a nastěhoval do domku, u kterého byl chlívek i s kurníkem. Ne, prase jsem si nepořídil, ale považoval
jsem se za zdatného chovatele drůbeže. Tedy až na zručnost
v jejím zabíjení, což by bylo na samostatné vyprávění. Zkrátka, prvý kohout už zestárl natolik, že jsem se jej rozhodl „vyřadit z chovu“, to znamenalo, useknout mu hlavu a udělat
alespoň polévku. To prvé se zdařilo. Kohout už se jen trochu pocukával a já se chystal na škubání. V tom vrzly dveře
a soused přišel s prosbou, zdali bych mu neodvezl manželku
s nějakými potížemi k lékaři. Neviděl jsem v tom žádný problém, nechal ležet kohouta na podlaze koupelny a jel se sousedem, kam si přál. Trochu se to zdrželo, ale za hodinu a půl
jsem byl doma. Pochopitelně, že jsem věděl, že drůbež je třeba spařit horkou vodou, aby ji bylo možno oškubat. Chrstnul jsem na kohouta ve škopku hrnec horké vody a pustil se
do toho. Ale ono to nešlo! Problém byl vytrhnout i jedno jediné brko. Dobře, řekl jsem si. Měl jsem málo horkou vodu.
Přivedl jsem do varu další hrnec, vylil ho na kohouta a zkoušel škubat. Trochu lépe to šlo, ale ne tak, abych mohl počítat, že budu hotov dříve než za tři hodiny. To se mi nějak nezdálo, a tak jsem si tentokrát dal záležet, aby na kohouta tekla voda doslova vroucí. To už byl problém vzít kohouta vůbec do ruky, protože od těch koupelí byl rozpálený k neudržení. A peří dolů nešlo. Všiml jsem si, že na hladině vody ve
škopku už plavou mastná oka. A peří dolů nešlo. Tedy vlastně ano, ale i s kusy kůže. Nějak jsem tedy kohouta „otrhal“
a potom i vykuchal. Užil jsem si při tom takových vůní, že si
je pamatuji dodnes. A dodnes si také pamatuji, že drůbež se
musí škubat čerstvě po zabití. Za tu hodinu a půl, co jsem to
odložil já, by to nezvládl ani Železný Zekon.
Karel Velkoborský

Kalendář Nýrsko 2013
Vánoce se blíží opravdu velmi rychle. Ještě se párkrát vyspíme a zazvoní zvoneček. Jistě se už nyní těšíte na dárky tak jako já. A určitě, stejně jako já, máte
občas problém, čím obdarovat přátele a kamarády. Nic
velkého - jen takovou drobnost. Letos mi to usnadnila
paní Sylva Kalianková, protože
po roční pauze opět vydala kalendář pro rok 2013 s nádhernými fotografiemi starého Nýrska.
Musela jsem si spolu s Vámi
chvilku počkat, ale už je na
světě. Tedy vlastně na pultech
Informačního centra a knihkupectví pana Řetického a dokonce za stejnou cenu (135,- Kč)
jako minule. Třeba z něj budete mít takovou radost
jako já. Hezké Vánoce.
Jitka Vlková

MĚSTSKÁ POLICIE INFORMUJE
Dění ve městě v říjnu
Byly ukončeny práce v ul. Praporčíka Veitla, kde probíhaly stavební úpravy koryta řeky Úhlavy. Řidiče upozorňuji, že dopravní značení, které bylo v této ulici dočasně
zrušeno, je opět aktuální a také zde již nebude tolerováno
parkování v zákazu stání.
14. 10. v 16.30 hodin byl strážníky městské policie zadržen pachatel trestného činu, který pobodal svého rivala
po slovní rozepři v ulici prap. Veitla. Zraněnému byla poskytována první pomoc do doby příjezdu záchranné služby
a pachatel byl následně předán obvodnímu oddělení Policiie České republiky v Nýrsku.
Nýrské posvícení ve dnech 13. - 14. 10. se jinak obešlo bez jakéhokoliv většího narušení veřejného pořádku až

na výše uvedený případ a menší šarvátku mezi stánkovými prodejci.
Dále bych Vás upozornil na monitorování prostoru před
sběrným dvorem (kde je zakázáno ukládat odpad mimo
provozní dobu) a také monitorování prostorů s kontejnery pro tříděný odpad na katastrálním území města, kde již
ze strany městské policie byli řešeni přestupci, kteří uložili odpad mimo určená místa nebo založili černou skládku.
Ladislav Tenk, velitel městské policie
mob.: 702 027 046
Kontakt:
Městská policie					
Náměstí 122 (budova městského úřadu), 340 22 Nýrsko
tel.: 376 571 601, e-mail: policie@mestonyrsko.cz

V Nýrsku soutěžili chovatelé ze dvou krajů
Máte rádi zvířata? Pokud zní Vaše odpověď „ano“,
určitě jste navštívili regionální výstavu chovatelů, kterou pro všechny zájemce připravili členové místní organizace Českého svazu chovatelů drobného zvířectva
v Nýrsku. Tady se nejen vystavovalo, ale i prodávalo
a nakupovalo a zároveň tu soutěžili chovatelé z osmi
okresů Plzeňského a Karlovarského kraje. Jak mi prozradil
jeden z pořadatelů Pavel Volmut, dostat do Nýrska výstavu
takového rozsahu není vůbec
jednoduché, mimo jiné přijedou
i zástupci chovatelů kraje, aby
si prohlédli zda areál splňuje
určitá kritéria nutná k uspořádání takovéto akce. Ale jak vidno, podařilo se. A proto se mohla v pátek 23. listopadu
otevřít vrata nově vybudovaného areálu našich chovatelů
a pozvat první návštěvníky dále.
Tentokrát se jednalo o soutěžní výstavu králíků, holubů a drůbeže, jak domácí tak i vodní. Každý okres měl
možnost dodat šest kolekcí zvířat, pět z nich pak bylo
hodnoceno porotou. Posuzovatelé nebyli samozřejmě ze
soutěžních regionů, aby nebyl
důvod k nějakým stížnostem.
Přísným okem hodnotili jednotlivé exempláře králíků, holubů, slepic, kachen i hus. Jako
asistenti-zapisovači jim pomáhali žáci obou našich základních škol. A jak vše nakonec
dopadlo? Nejlepší holuby mají
chovatelé z Plzně, ti z našeho

okresu byli na čtvrtém místě.
Se svou drůbeží obsadili první
místo chovatelé z Domažlicka,
my jsme byli bronzoví. A s králíky vyhrál okres Tachov, naši
byli opět třetí. Po sečtení všech
bodů celkově zvítězili zástupci
Plzně (6108,5 bodu). Klatovský
okres obsadil pěkné páté místo
(6.089,5 bodu). Bylo to velmi těsné, rozdíl byl opravdu
malý.
Komu za to vše poděkovat? Samozřejmě pořadatelům, bez jejichž práce by se výstava rozhodně nemohla konat. Pomocnou ruku podalo Město Nýrsko.
Pomohl také Plzeňský kraj a okolní obce i některé firmy.
Díky patří i mnoha návštěvníkům, bez kterých by konání
takové akce vlastně ani nemělo smysl.
Jitka Vlková

Některé živé exponáty z chovatelské výstavy.

Foto 4 x Jitka Vlková
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Z NÝRSKÝCH ŠKOL
Základní škola Nýrsko, Školní ulice

Projektový den byl zaměřen na podzim
24. říjen nebyl úplně tradičním školním dnem jako jsou ty
ostatní. Pedagogy byl pojmenován jako „projektový“ a žáky
jako „super, zábavnější, volnější, …“ Prostě v ten den nikomu nehrozilo nic nepříjemného, protože jsme si jako součást
celoročního projektu „Proměny roku“ naplánovali tzv. Podzimní den. Záleželo v podstatě na třídě a její třídní učitelce,
jak tento den pojmou.
Žáci 1. stupně již v záři uskutečnili poznávací exkurzi
„Podzimní Šumava“, proto projektový den zaměřili na podzim v Nýrsku. V průběhu celého školního roku mají naplánováno doslova detektivní sledování jednotlivých částí města a jejich proměn v souvislosti s ročními obdobími nebo záměry Města Nýrska. Pod „drobnohledem“ malých pozorovatelů se tak ocitly ulice Prap. Veitla, Bezručova a Strážovská ulice, ulice Práce a náměstí. Naši nejmenší se odvážně

Výrobky žáků inspirované podzimem.

Tvoření žáků druhého stupně v rámci projektového dnu.

pustili do zpracovávání různých mapek, anket a nejzajímavější částí projektového dne se potom stala výroba makety
určené části města.
Ve většině tříd 6. – 9. ročníku se nejdříve připomínaly typické projevy podzimní přírody, známé i méně známé pranostiky, zvyky našich předků nebo dokonce vlastní umělecká dílka s tematikou podzimu. Následovala týmová tvůrčí
výtvarná činnost z přírodnin, se kterou se každá třída později pochlubila ostatním. Zdá se až neuvěřitelné, co všechno dokázali žáci vyrobit například z kaštanů, žaludů, kukuřice, kůry, listů, sušených květů, semen a dalších přírodnin,
které sami shromažďovali. Společným úkolem byla výroba
tzv. Podzimníčka, kterého chystala každá třída. Zajímavá jistě byla i filmová projekce s podzimní a přírodní tematikou.
Mgr. Alena Linhartová

Novinky ve školní jídelně
Vzhledem k tomu, že od ledna 2013 musíme přistoupit
ke zvýšení cen obědů ve školní jídelně v důsledku vývoje
cen potravin a energií na trhu, rozhodli jsme se k částečné
kompenzaci případné negativní reakce strávníků. Pozitivní
novinkou bude možnost objednávání (přihlašování, odhlašování) a výběr obědů přes internet nebo webové stránky
školy. Výhodou je komunikace se školní jídelnou „od počítače“, např. malé dítě ve spolupráci s rodiči, kdy další službou je možnost kontroly odebraných jídel, příp. stavu účtu.
Podmínkou je vyzvednutí si přihlašovacího kódu u vedoucí
školní jídelny a následné vygenerování vlastního hesla pro
vstup do systému.
Hlavní změnou jsou však vyšší ceny obědů. K tomuto kroku přistupujeme po náležitém a uvážlivém finančním
rozboru a na základě jednání se zřizovatelem. Musím při-
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pomenout, že stávající ceny obědů jsme „drželi“ celých 16
měsíců (září 2011 – prosinec 2012), i přes nárůst cen potravin v roce 2012. To jsme si mohli dovolit především díky investici zřizovatele do moderního vybavení kuchyně v roce
2010 a následným vnitřním opatřením (organizační změny
v personálu školní kuchyně). Vzhledem k nárůstu cen potravin o 8,6 %, avizovaným nárůstům cen energií a DPH v roce
2013 však musíme na tyto skutečnosti reagovat i my. Chceme však udržet stávající nabídku i kvalitu a výhledově řešit
ve spolupráci s Městem Nýrsko možnost rozšíření jídelních
prostor pro větší komfort strávníků.
Každé zdražování s sebou přináší negativní reakce, takže rozumím některým kritickým připomínkám. Zároveň ale
mám za to, že oběd, jehož součástí je polévka v neomezeném množství, hlavní jídlo, nápoj v neomezeném množství

a zeleninový nebo ovocný salát (výběr ze salátového bufe- Nové ceny obědů od 1. 1. 2013:
tu) v neomezeném množství, 2x týdně doplněný moučníkem
cena
nebo ovocem, není možné i po navýšení cen pořídit jinde strávníci
27,- Kč
levněji. A to vše ještě s výběrem ze dvou a jednou týdně do- žáci 6 – 10 let
29,- Kč
konce ze tří jídel. Zpětnou vazbu nemáme totiž jen od stráv- žáci 11 – 14 let
níků žáků nebo učitelů, ale i od těch cizích strávníků, kte- žáci od 15ti let
33,- Kč
ří si zakupují obědy nárazově a stravují se i v jiných zaříze- cizí strávníci
61,- Kč
ních (obchodní zástupci, firmy pracující v Nýrsku krátkodozbytkové obědy
29,- Kč
bě apod.). Pro zajímavost – největší chválu jsme slyšeli od
zaměstnanců České televize, kteří byli nabídkou i kvalitou
doslova nadšeni a ceně (vzhledem k cenám v Praze a velPříspěvky do Nýrských novin
kých městech) doslova nevěřili.
zasílejte na e-mail: nyrskenoviny@gmail.com
Mgr. Alena Linhartová

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE

Kulturní dům usnadnil rozvoj aktivit
Vánoční čas, který je tak oblíbený, začíná adventem. Letos to
bude trošku později, než tomu bylo
minulý rok. To však nic nemění na
tom, že si letošní advent musíme
dokonale užít. Nastane čas zklidnění rychlého životního
tempa, dlouhé večery nás nutí k přemýšlení a k bilancování roku, který se chýlí ke svému závěru.
Co se za rok odehrálo v soukromém životě každého
z nás, je nejpodstatnější. Kam jsme se posunuli, co nového
zažili. Na stránkách našeho měsíčníku bych se však chtěla
zamyslet nad tím, jak prožili tento rok příznivci Domu dětí
a mládeže v Nýrsku.
DDM už druhý prosinec sídlí v budově bývalého kulturního domu. Za tu dobu se mnohé změnilo a to k lepšímu. Dětem i ostatním příznivcům je nabízena celá řada zájmových aktivit. Otevřeno je celý týden. Budova je beze
zbytku využita, poslední volná místnost – bývalý sklad –
se proměnila v jazykovou učebnu. Děti mohou využívat
moderní pomůcky, nové cvičební nářadí, DDM zajišťuje
dětem atraktivní kostýmy pro vystoupení. Možná proto ve
školním roce evidujeme 784 účastníků, z toho 135 dětí do
šesti let, 545 žáků a studentů a 104 dospělých. Pro tyto zájemce je otevřeno 61 zájmových kroužků. Nejoblíbenější
jsou kroužky se sportovním, tanečním a jazykovým zaměřením. Kladně je hodnocen kroužek logopedického procvičování, deskových her, plastikových modelářů, Sluníčko
pro nejmenší a další. Vyjmenovat všechny konkrétně ani
nelze, navštivte naše webové stránky.
O vedení zájmových kroužků se starají 4 interní pedagogické pracovnice a 21 externích vedoucích. Dovednosti a znalosti, které děti i dospělí získávají při práci v kroužcích, jim zůstávají na celý život.
Organizace spolupracuje i s dalšími zájmovými složkami, např. s místní organizací Českého rybářského svazu

Z akcí DDM.

Foto Josef Kubát – fotografie Přeštice

v Nýrsku, která si tak připravuje budoucí členy. Pravidelná zájmová činnost je pro nás všechny základem, který doplňujeme prázdninovou nabídkou ve formě příměstských
táborů. O nich pravidelní čtenáři Nýrských novin už vědí.
Volné hodiny v klubovnách, tělocvičně i velkém sálu,
které nevyužíváme pro svoji pravidelnou činnost, pronajímáme různým zájemcům. V pronajatých místnostech
výborně pracuje Klubík – mateřské centrum vedené paní
Brettschneiderovou, který také zajišťuje pravidelná cvičení rodičů a dětí a tělovýchovné hodiny žen na mateřské dovolené. Různé skupiny občanů využívají svůj volný čas ke
sportování, hasiči a sportovní kluby tráví v tělocvičně čas
zimní přípravy.
Pořádáme také další jednorázové akce. Máme své tradiční, kterými jsou Mikulášská merenda, dětský karneval,
Den dětí, dětské disko, turnaje a soutěže v různých sportovních odvětvích. Teď nás například čeká tradiční pečení
vánočního pečiva. Už druhým rokem pořádáme podzimní
kurzy tance a společenského chování, závěrečný věneček
proběhl 1. 12. 2012. (Pokračování na následující straně.)

7

Pořádáme rovněž společenské akce, např. diskotéky
pro dospělé, na jaře to byl Nýrský ples, pouťová zábava,
rockové zábavy. Některé z těchto akcí byly hojně navštívené, jiné méně, a proto se od jejich pořádání upustilo. Většinou tyto akce proběhly bez větších problémů a přinesly zúčastněným kulturní zážitek.
Bohužel se to nedá říci o poslední a to rockové zábavě Ukradené vjecy dne 17. 11. 2012. Agresivita některých
návštěvníků překročila hranice únosnosti, pořadatelé řešili četné potyčky. Pořadatelé vykazovali provokatéry (na
požádání mohu jmenovat) a bránili majetek DDM. Je pro
nás úlevou, že nedošlo k poškození zdraví pořadatelů a návštěvníků. Zábava musela být předčasně ukončena v 1. 30
hod., povolána byla městská policie, zavřeny byly stánky
s občerstvením. Někteří pokračovali demolicí veřejného
prostranství.

Pracovníci Domu dětí a mládeže v Nýrsku jsou vytíženi činností více než je obvyklé. Nebudou však pokračovat
v pořádání takových aktivit, které ohrožují zdraví a majetek. V budově dochází k postupné renovaci (záchodky, výčep, tělocvična), DDM vlastní celou řadu nákladných pomůcek a poškození těchto investic do dětí a dalších pravidelných návštěvníků by při pořádání podobných akcí bylo
pro nás cestou zpět. Věříme, že návštěvníci plesů ocení
práci pořadatelů a předvedou místní mládeži, že na zábavu se chodím bavit a ne prát. I toto konstatování patří k bilanci letošního roku.
A tak závěrem. Advent 2012 začíná 2. 12. 2012. Připravte věnec a domov si ozdobte vánoční výzdobou. A rozjímejte. Těšíme se na vás na Vánočním plesu – společenský oděv nutný, hrát bude skupina MUSIC.
Pavlína Karlovská, DDM Nýrsko

Vyrobené větrníky pomůžou nemocným
21. listopadu se uskutečnila na Základní škole Nýrsko,
Školní uliceakce tvoření symbolického větrníku pro děti s
cystickou fibrózou (CF). Pani ředitelka Linhartová poskytla pro celou akci prostory a zapojila také žáky. Ve vyučování si děti povídaly o této nemoci a v pracovních činnostech
vyráběly předměty se symbolem větrníku. Nejvíce se tvořily klasické větrníky, ale někteří žáci využili nejen svou
zručnost, ale hlavně představivost a vytvořili velmi originální předměty, např. náušničky, polštářek, domeček aj.
Odpoledne začala akce tvorby větrníků pomoci na dalších několika desítkách míst po celé republice. U nás to
bylo jednak v Janovicích, pod vedením Natálky Vítovcové, kde se tvořili především větrníkové náušnice. Dále
také v Klatovech kde se do projektu zapojilo dětském centru Beruška s Lucií Bechyňovou. Oběma organizátorkám
také děkuji, že se do akce zapojily. Účast v Janovicích
i Klatovech byla kolem 60 lidí, především maminek s dětmi, a tak mě velmi malá účast z řad veřejnosti v Nýrsku
velmi mrzí.
Děti vyráběly větrníky z různých materiálů.

Při složitějších úkonech pomáhaly dětem maminky.
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V Nýrsku se zapojily především maminky s dětmi, ale
přišli také 4 studenti. Tvořili se především sponky, gumičky
a čelenky do vlasů, obaly na mobilní telefon, záložky apod.
Tvorbu si každý volily podle své zručnosti a chuti tvořit.
Vyráběli jsme z papíru, moosgumy, filcu a korálků. Do práce se ponořily také děti, které pomáhaly maminkám nebo
zvládly vyrobit něco samostatně, např. záložku do knížky.
Velká pochvala patří Vojtíkovi s Agátkou, Lukáškovi
s Filípkem, Románkovi s Martinkou a také Barušce, Honzíkovi a Matějovi s Kubíkem. Děti byli opravdu báječné
a všichni jsem si akci moc užili.
Doufám, že při příští podobné akci bude účast větší.
Myslím si, že věnovat půl hodinky svého času pomoci
druhému není tak moc.
Zdenka Brettschneiderová

Přeshraniční spolupráce má řadu podob
Malí hasiči v Neukirchenu
Tradice spolků dobrovolných hasičů sahá hodně hluboko do historie. Dobrovolné spolky hasičů jsou známy
již z doby Rakouska-Uherska, z období mezi světovými
válkami a některé spolky vznikly až v posledních letech.
Celá léta nazpět zde hasiči byli a svou činností utvářeli
společenský život měst i obcí. Spolky dobrovolných hasičů díky své práci a potřebnosti přetrvaly celá desetiletí. Ne
jinak tomu je u našich hasičů, jejichž dobrovolná činnost
je obdivuhodná. Jen málo spolků se může pochlubit takovou aktivitou, obzvláště když je vykonávána zdarma a ve
volném čase pro potřebu ostatních.
Nýrští hasiči mají široké a hlavně užitečné spektrum
činností, vědí co je pro jejich budoucnost důležité, a tak
mnoho času věnují výchově a vycviku mladých hasičů od těch nejmenších špuntů až po ty náctileté, kteří rádi
a s chutí navštěvují hasičský kroužek.

Nýrské děti na návštěvě u neukirchenských hasičů.

Výcviku mladých hasičů se věnuje hodně času, trénují, závodí a samozřejmě se s hrdostí chlubí vyhranými medailemi. Na oplátku za vykonanou práci jsou mladí hasiči bráni na výlety za poznáním nového. Posledním pečlivě připravovaným výletem byla naplánovaná návštěva německých hasičů v Neukirchenu, se kterými nýrští hasiči
spolupracují již velmi dlouho. Nedávno jsme obdrželi pozvání k návštěvě od velitele Wernera Bartla. Slovo dalo
slovo a přípravy na výlet začaly. Děti předem nevěděly
kam pojedou. Překvapení jsme si pro děti nechali na poslední chvíli. Po vyjetí z Nýrska jsme po chvilce překročili státní hranice, kde děti již značně zpozorněly. Během
chvilky byly dětmi vyřčeny první tipy, že se jede do bazénu a jak to ale bude, když si plavky nevzaly s sebou?
Po chvilce jízdy už nebylo třeba hádat, neboť před zraky dětí se objevila základna neukirchenských hasičů. Děti
žasly, takovéto překvapení nečekaly.
Velitel W. Bartl přivítal malé dorostence a s nadšením
jim oznámil prohlídku celého objektu s následnou jedenáct metrů vysokou vyhlídkou – jízdou v záchranném koši
hasičského žebříku.

Jako první uviděly děti historickou stříkačku ještě na
ruční pohon, dále jim byla ukázána operační místnost, kde
se přijímají zprávy od občanů a vyhlašují poplachy.
Největším lákadlem pro děti byla hasičská technika.
Naleštěná vozidla byla představena s celou svou technikou
od pneumatických kleští až po speciální nástavce na hadice. Děti si mohly vyzkoušet sezení za volantem obrovského auta s cisternou. Vše bylo dovoleno, a tak se děti ptaly
a zkoumaly techniku kolegů hasičů z Německa.
Vedoucí dětí p. Marek dětem vše vysvětloval a pokud
bylo třeba ke speciální technice poskytl informace místní
velitel W. Bartl. Děti postupně zhlédly hasičskou techniku a prohlédly si i servisní místnost, kde se opravují vozidla a hadice.
Atraktivní pro všechny byla jízda v koši hasičského
žebříku. Zachranný koš vystoupal až do výše jedenácti
metrů, a tak bylo nutné, aby při každé jízdě byl v koši jeden dospělák a jedno dítě.
Z ohromné výšky byl vidět celý Neukirchen, a tak se
postupně v koši vystřídaly všechny děti. Zážitek to byl
ohromující, jen ta zima se nedala ošidit.
Jako poslední perlička prohlídky byly společenské
místnosti, kde hasiči tráví svůj volný čas. Přístupová chodba byla vyplněna vytrínami s bohatou sbírkou modelů hasičských aut, která přitáhla děti jako magnet.
Představena nám byla velká konferenční místnost spolu s menší místností, kde čekalo další překvapení. Děti zasedly za stůl a teplý čaj s čokoládovými oplatkami radostně uvítaly.
Zdánlivá maličkost, když jste ale promrzlí, tak teplý
čaj přijde vhod, k tomu ještě sladká dobrota a hned je líp.
Malí hasiči z Nýrska zase něco viděli a zážitky určitě nebudou dlouho zapomenuty. S opravdu srdečným rozloučením pak jely děti domů za rodiči.
(Pokračování na následující straně.)

Při prohlížení techniky v hasičské zbrojnici v Neukirchenu.
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Cvičení s kolegy z Neukirchenu v Nýrsku
Druhý den byl již ve znamení dospěláků. Byla naplánována společná záchranná akce za účasti německých hasičů. Společné cvičení se týkalo uhašení bývalého zdravotního střediska včetně evakuace osob ze zadýmovaných
prostor.
Čas výjezdu německých hasičů byl naplánovaný na
9.15 hod. Hasiči z Neukirchenu stáli zaparkováni kousek před Nýrskem a čekali jen na povel k výjezdu. Konečně zazněl alarm a Neukirchenští hasiči vyjeli za doprovodu houkaček. Vše probíhalo jak podle filmového scénáře.
Nýrskem projížděla se zapnutými houkačkami německá
zásahová vozidla a lidé postávající na chodníku nevěřícně
koukali, co že se to děje?
Bez problému dojeli němečtí hasiči na nýrské náměstí,
kde jim byly přiděleny úkoly velitelem p. Václavovicem.
Jejich úkol byl zajistit zadní stranu střediska s rozložením
hadic od budovy až k hydrantu, který se nacházel u zadního vchodu nýrské pily. Délka hadic byla cca 200 m.
Druhou částí úkolu bylo zabezpečit simulovaný požár
střechy s evakuací osob z hořící střechy.
Hasiči byli rozděleni na dvě části. Čeští hasiči zabezpečovali přední stranu budovy z náměstí s tím, že prohlíželi
i prostory budovy a hledali pohřešované osoby.
Druhou stranu budovy od školky měli na starost němečtí hasiči, kteří zajišťovali simulovaný požár vysokozdvižným žebříkem a přívodem vody. Jednotlivé pokyny německým hasičům pod řízením našich předával velitel p. Bartl spolu s velitelem družstva p. Müllerem.
Oboustranné znalosti hasičů ze skutečných zásahů
byly zúročeny a profesionalita zásahu byla znát na každém kroku.
Společné cvičení probíhalo necelou hodinu. Simulovaný požár byl uhašen, pohřešované osoby zachráněny
a to vše bez nejmenších komunikačních problémů. Všichni znali dobře svou práci a věděli dobře, co mají dělat. Stačilo ukázat a vše bylo jasné.

Po zdárném uhašení střediska bylo společné cvičení
hlavním velitelem p. Václavovicem oficiálně ukončeno
a obě zásahové jednotky se přesunuly k vyhodnocení do
místní hasičárny.
Všichni byli vymrzlí a šálek kafe či čaje přišel vhod. Vyhodnocení zásahu se sice týkalo provedené profesionality
a chyb samotného zásahu, nicméně každý neformálně popíjel svůj šálek kafe a přikusoval dobrou svačinu s českým salámem. K vyhodnocení přistoupili oba dva velitelé
družstev p. Václavovic a p. Bartl s tím, že cvičení bylo výborné a veškeré úkony byly společně zvládnuty bez rozdílu
řeči a národnosti.
Společná spolupráce s hasiči z Neukirchenu probíhá již
dlouhá léta, všichni se osobně znají a jsou přátelé. Mají totiž jedno společné - pomáhat a zachraňovat lidi z obtížných situací.
Roman Liebzeit

Lampiónový průvod
zakončilo promítání

Účastníci lampiónového průvodu.

9. listopadu se uskutečnil v Nýrsku lampiónový
průvod. Sraz účastníků byl na náměstí. Odkud se šlo
průvodem při řece k Okule a po pěší zóně okolo cukrárny zpět. Na lávce byli všichni účastníci spočítáni a
výsledek byl velmi pěkný: přes 450 lidí + děti v kočárcích a zhruba 200 lampiónů.
V cíli průvodu byl ve stánku ke koupení vynikající svařák, pro děti poctivý čaj s vymačkaným ovocem
a párky v rohlíku.
Dětem, které vydržely až do konce, organizátoři
promítali za odměnu jako překvapení na zeď jednoho domu zimní kino (Krteček, Jen počkej, zajíci a Pat
a Mat).
Ráda bych zároveň připojilapoděkování Klubu
Alfa za zapůjčení projektoru a rodině Kaletových za
pomoc při přípravě překvapení a především všem, kteří se průvodu zúčastnili.
Lenka Vyskočilová
Přeshraniční společné cvičení hasičů v Nýrsku.
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VÍTÁNÍ NOVÝCH OBČÁNKŮ

(22. listopadu)

Tadeáš Kožený.

Dominik Machalík.

Lucie Nováková.

Jannik Wnendt.

Markéta Červeňáková.

Anna Kawuloková.

David Kopecký.

Matouš a Šarlota Maříkovi.
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Zhodnocení kulturních akcí,
které se konaly v Nýrsku
Blíží se konec roku a s ním i tradiční bilancování. V městské knihovně již vytváříme kulturní program na rok 2013,
a tak by neškodila malá rekapitulace uspořádaných akcí.
Jako vždy jsme se snažili nabídnout široké veřejnosti
pestrost a rozmanitost, aby si každý, jak se říká, „přišel na
své“. V době od ledna do poloviny listopadu proběhlo 106
vzdělávacích akcí, kterých se zúčastnilo 1632 návštěvníků
a 37 kulturních akcí s 2650 návštěvníky.
Co se vzdělávání týče, mohli si zájemci vybrat z různých
témat počínaje historií, přes zdraví, rukodělné činnosti, duchovní rozjímání, cvičení až po studium univerzity třetího
věku.
Pravidelně probíhají knihovnické lekce pro školy.
V oblasti kultury jsme s cestovateli zamířili do vzdálených
krajů, každý měsíc byla k zhlédnutí výstava, mimo jiné
i zdejších nýrských umělců. Milovníci divadla využili zájezdu do Českého Krumlova nebo představení Divadelní společnosti Julie Jurištové. Do programu zařazujeme i koncerty, ty jsou však málo navštěvované.
Nezapomínáme ani na děti, které mohou přijít poslouchat poutavá čtení a vyprávění a zároveň si vyrobit malý dárek. Alespoň 2x ročně je pro ně připraveno pohádkové divadelní představení.
Výdaje za toto období se pohybují ve výši cca 153 000
Kč. Jsou pokryty z rozpočtu města Nýrska. Jejich návratnost
je přibližně poloviční. Z důvodu malého zájmu nebudou
v roce 2013 městskou knihovnou pořádány žádné zájezdy
a dojde rovněž ke snížení nabídky kulturních pořadů.
V prosinci srdečně zveme na besedu o Karlu Klostermannovi, na Adventní čtení pro děti a na vánoční koncert, který
se letos uskuteční 21. 12. od 18. hodin v kostele sv. Tomáše.
Od června do konce září měli obyvatelé i návštěvníci města možnost zhlédnout neobvyklou výstavu - Výstavu
v ulicích. Přímo v ulicích města byly rozmístěny výstavní panely s historickými fotografiemi Nýrska a doprovodné texty o historii a zajímavostech města. Trasa výstavy měřila téměř 8 km. Výstava vzbudila velký zájem a přijelo na
ni mnoho lidí i ze sousedního Německa. Zájemci mohli využít i služeb průvodců po výstavě a užít si tak komentovanou prohlídku.
V informačním centru proběhlo za tento rok šest výstav.
Podívali jsme se do Malajsie i na Nový Zéland. Nejvíce zajímala návštěvníky ta s názvem „Po stopách zmizelých…“
Týkala se zaniklých obcí z okolí Nýrska. Vidělo ji více než
70 návštěvníků. V prosinci budete moci zajít na výstavu,
která bude mapovat sportování v Nýrsku, a příští rok se můžete těšit na pokračování historie o dalších zaniklých obcích.
Ani ostatní organizace nezahálely. V kulturním domě
měli všichni stálí i externí pracovníci plné ruce práce se všemi dětmi i dospělými v rámci jednotlivých kroužků. Nepamatuji se, jestli byl někdy kulturní dům každý den tak využitý, jako je tomu dnes. Přestěhovat dům dětí a mládeže do
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těchto prostor byl opravdu výborný nápad. Aby toho nebylo málo, jsou tu pořádány ještě další akce. V zimě jsou to
hlavně plesy, které si připravují jednotlivé organizace. Řekla bych, že návštěvnost se za ta léta o něco zvýšila a tím nemyslím pouze velmi oblíbený zahrádkářský ples. DDM také
připravuje na svých tanečních lekcích zájemce z řad mládeže. Nedá se říci, že by byl zájem obrovský, ale alespoň
má taneční mistr čas věnovat se jednotlivým párům. Ostatně problém s malou návštěvností v tanečních kurzech mají
i okolní města. Během roku se plesy mění v jednotlivé taneční zábavy pro mladé s větší či menší návštěvností k plné
spokojenosti návštěvníků i pořadatelů (výjimkou byla zábava 17. listopadu, o které na jiném místě těchto novin píše
paní Karlovská). Zatančit si během celého roku mohly několikrát i děti. DDM pro ně uspořádal dětský karneval a několik diskoték. DDM organizoval jako každý rok přehlídku činností jednotlivých kroužků, kterou si mohli prohlédnout rodiče, příbuzní i známí vystavujících či vystupujících
a zároveň mohli přijít i rodiče s jejich dětmi, aby si vybrali
ten správný kroužek. Sportovně či dramaticky založené děti
zase prožily část letních prázdnin na tematických táborech.
Další organizací s pestrou činností je občanské sdružením
ALFA Nýrsko, o.s.. Tento klub pořádá několikrát týdně sportovní hry a zábavu pro mládež, která zrovna nechce být nějak organizována, ale i pro dospělé několikrát ročně uskuteční zajímavé přednášky o cestách po různých koutech zeměkoule s jednotným názvem Cestománie (vždy s ochutnávkou
jídla vztahujícímu se právě k danému místu cesty). Tato povídání se těší zájmu posluchačů. Svou tradici si našla i divadelní představení pořádaná tímto klubem. Naposledy jste mohli
v sobotu 24. listopadu obdivovat vtipné vystoupení Frýdlantských dramatiků. Pro děti uspořádal klub Alfa v září divadelní představení Víti Marčíka o Bajajovi.
Muzeum Královského hvozdu se již po léta věnuje výstavám a přednáškám vztahujícím se k historii převážně našeho regionu. A tak jsme si letos mohli prohlédnout staré reklamní poutače, zavzpomínat na období Sudet v tomto kraji, projet se po kolejích Královským hvozdem a podívat se
na historické fotografie nedalekých Dešenic. To vše bylo po
celý rok provázeno akcemi k výročí nýrského rodáka spisovatele Josefa Holuba.
Do Lesního divadla jsme i letos mohli zavítat na krásná divadelní představení souborů z celého Plzeňského kraje. Největší zájem byl jako již tradičně o hru místních ochotníků s názvem „C´est la vie“. Na ostatní představení si diváci cestu také našli, i když občas převažovali návštěvníci spíše z dalekého okolí. Letos nás v Lesním divadle překvapili
také novinkou – koncertním vystoupením Jaroslava Svěceného se skupinou Jablkoň. Velmi příjemná změna se setkala i přes studené počasí se zájmem publika. A pokud někomu
chybí v Nýrsku kino, mohl o prázdninách opět v Lesním divadle zajít na filmová představení.

A pokud spíše fandíte umění, mohli jste zajít do areálu
sýpky pod nádražím na již tradiční „Výstavu výtvarných
děl umělců klatovského regionu“. Ta byla 1. září zakončena dražbou některých vystavených předmětů.
Nejen v Nýrsku můžete zajít na kulturní pořady. Do
bystřického zámku jste mohli letos zavítat na prohlídky,
výstavu obrazů, koncert či divadelní představení. Další
krásné místo, které dovede nalákat návštěvníky na něco
zajímavého.
Nejsou to jen zámecké výstavy, čím se může pochlubit Bystřice. Během léta jste mohli zajít na výstavu koní,
traktoriádu a taneční zábav. Ty jste ostatně mohli v případě hezkého počasí několikrát navštívit i v areálu pod sjezdovkou. Tam v červnu proběhl také 6. ročník Trike-moto srazu (tentokrát konečně bez deště). Zajímavé setkání
plné motorek doplnily soutěže, ukázky bojových sportů
a koncert. Je dobře, že tento areál se dá využít nejen na
fotbalová utkání nebo různé turnaje v kopané, ale třeba
i na oslavu Dne dětí.
Také ostatní sportovní kluby nezůstávají pozadu a kromě klasických tréninků organizují různé turnaje, ať už
jsou to tenisté, volejbalisté, nohejbalisté, fotbalisté a další.
A pokud se chcete jen projít nebo projet na kole, ani v tom
Vám nic nebrání. Přes léto se s panem Bechyněm můžete
projet po různých koutech Šumavy, v zimě pak organizuje
výlety na běžkách. Kdo raději chodí, určitě se někdy vydal na pravidelné „procházky s Pepou“ Mayerem po blízkém či vzdálenějším okolí.
Je vidět, že se v Nýrsku stále něco děje. Kdo chce,
možnosti určitě má. Kdo nechce, toho asi nepřesvědčíme.
Ten si bude stále stěžovat, že v Nýrsku není kam jít. Jeho
škoda.
Jarmila Poupová, Soňa Hladíková, Jitka Vlková

INZERCE

Zahájení advokátní praxe
Dovoluji si touto cestou oznámit otevření advokátní kanceláře v Sušici od 1. 12. 2012. Právní praxi budu
vykonávat v oblasti práva rodinného, pracovního, občanského, v oblasti převodu nemovitostí, zastupování v soudních řízení, vymáhání pohledávek, včetně sepisování veškeré smluvní agendy.
JUDr. Jiřina Rippelová
advokátka, ev.č. ČAK 07226
Advokátní kancelář a milé přívětivé prostředí
najdete na adrese: Sušice, Náměstí Svobody 50
(pasáž Fialka) - 1. patro.
tel. : 376 310 110,
e-mail: jirina@rippelova.cz

PROMĚNY MĚSTA

Pohled na řeku Úhlavu z mostu v Bezručově ulici dříve a dnes.

Uzávěrka pro zaslání příspěvků
do dalšího čísla je 30. prosince.
Lednové číslo vyjde až ve 2. týdnu
roku 2013, tedy ve dnech od 7. do 11. 1.
noviny
Informační měsíčník města. Vydalo Město Nýrsko,
Náměstí 122, Nýrsko. Číslo 12. Ročník: XXXIX.
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.: 606 781 104). 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.
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KULTURNÍ AKCE
Turistické informační a kulturní centrum města
Telefon: 376 571 616, e-mail: ic@mestonyrsko,
www.sumavanet.cz/icnyrsko
Otevírací doba duben - září
Po - Pá: 10.00 - 12.00, 13.00 - 16.00 hod.

Ve společenském sále městské knihovny

V KD-DDM

1. 12. od 14.00 hod. – Mikulášská merenda KD-DDM.
1. 12. od 19.00 hod. – Taneční – závěrečný ples.
25. 12. od 20.00 hod. – Vánoční ples – hraje skupina
MUSIC.
28. 12. od 14.00 hod. – Silvestrovské mecheche.

Od 3. do 20. 12. – Prodejní výstava výrobků chráněných
dílen centra STROOM DUB.
6. 12. od 18.00 hod. – Karel Klostermann neznámý - přednáší autor edice Vzpomínky na Šumavu Ondřej Fibich,
svá foto a reprofoto promítá Ivana Řandová.
11. 12. od 14.00 hod. – Virtuální univerzita 3. věku
– 6. přednáška.

Sport a turistika

V Městské knihovně

21. 12. od 18.00 hod. – Vánoční koncert (pořádá MěK).

6. 12. od 16.30 hod. – 2. adventní čtení.
13. 12. od 16.30 hod. – 3. adventní čtení.
20. 12. od 16.30 hod. – 4. adventní čtení.

V Muzeu Královského Hvozdu

Od 27. 11. – Andělé…, netradiční vánoční výstava.

V Informačním centru města Nýrska

Od 26. 11. – Sporty v Nýrsku – výstava (pořádá KČT Nýrsko).

Každé poslední úterý v měsíci – Každý měsíc na Hraničář,
sraz u KD-DDM, více informací ve vitrínce KČT Nýrsko.

Lesní divadlo

8. 12. – Tradiční advent v Lesním divadle.

V kostele sv. Tomáše
Náměstí

19. 12. od 17.00 hod. – Vánoční zpívání u stromečku.
Městská knihovna Nýrsko poskytuje službu kopírování a skenování ve formátu A4 a A3 černobíle i barevně.
Městská knihovna Nýrsko oznamuje svým uživatelům, že bude v době od 22. prosince 2012 do
2. ledna 2013 uzavřena.

