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Masopustní veselí
nezkazil ani velký mráz

Úvodní slovo
Vážení čtenáři,
s pomalu a jistě blížícím se jarem Vám předkládáme březnové
číslo Nýrských novin. Jen doufám,
že se nepotvrdí tradiční pranostiky
na tento měsíc („březen - za kamna vlezem, jestli březen kožich stáhl, duben rád by po něm sáhl či na
déšť březnový následuje požehnání boží“) a dny se budou stále více
oteplovat.
Březen je měsícem, kdy zvláště
podnikatelé nesmí zapomenout na
podání daňového přiznání. Finanční úřad v Klatovech tuto činnost
občanům Nýrska trochu usnadní.
Podrobnosti najdete na následující
straně.
Přeji Vám příjemné čtení
Bc. Martin Kříž

Z obsahu
Masopustní průvod, který prošel městem 11. února. Nechyběla ani tradiční basa.

Období od svátků Tří králů až po Popeleční neboli Škaredou středu je každý rok znám jako masopust. Jedná se původně o pohanský svátek, ale přesto je
masopust úzce provázán s církevním kalendářem. V různých oblastech země se
mu říkalo šibřinky, fašank nebo například ostatky. Po něm následoval dlouhý
čtyřicetidenní půst před Velikonocemi. Tento svátek patřil a dodnes patří mezi
nejoblíbenější svátky v roce. Zvláště několik posledních dní tohoto období bylo
pro lidi v minulosti oficiálním svátkem hodování a s ním spojeným rejem maškar. Je to čas veselosti a radosti. Vrchol masopustu začínal ve čtvrtek, který
lidé nazývali Tučný čtvrtek. Jeho pojmenování je dosti výstižné, protože tento
den byl proslavený velkým hodováním. Jídlo si dopřávali chudí i bohatí, králové dokonce pořádali velkolepé hostiny. Ve městech byly tancovačky, na vesnici vepřové hody. Ti méně zámožní jedli vepřové, zelí a knedlíky, koblihy na
másle, šišky. Ani pijáci nezůstali na suchu, pivo a pálenka tekly doslova proudem. A těm, kteří se slávy nemohl zúčastnit, se posílala bohatá výslužka, kdysi
na Moravě zvaná šperky a v Čechách zabijačka. Výslužka většinou obsahovala
huspeninu, klobásy, jelítka, jitrnice, ovar, či škvarky.
(Pokračování na straně 3)
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INFORMACE
Z RADNICE
Finančního úřad Klatovy bude
mít v Nýrsku výjezdní úřední den
Finanční úřad v Klatovech opět zajistil službu zaměstnanců FÚ v našem městě, kdy bude možno vyzvednout
formulář pro daňové přiznání k dani z příjmů fyzických
osob za rok 2011, podat daňové přiznání a získat pomoc
při jeho vyplňování.
Služba bude zajištěna v sále Městské knihovny v Nýrsku, čp. 81, 1. patro v termínu 20. března 2012 v době
od 12.00 do 17.00 hod.
(MěÚ)

Rozpočtová opatření
v hospodaření města
Dovolte mi, abych se ještě jednou vrátil k rozpočtu města na letošní rok a z něj vyplývajících dopadů do organizace města. Na veřejném zasedání dne 16. ledna byl zastupitelstvem města schválen rozpočet na letošní rok. Schválení předcházelo samozřejmě posouzení výsledků loňského
roku a velký zřetel byl kladen na příjmovou část rozpočtu. Už loňský rok jsme daňové příjmy zmrazili na úrovni
roku 2009 a 2010 a náš odhad se naplnil. Jen pro dokreslení
situace uvádím, že v roce 2008 byly daňové příjmy města
o 16 % vyšší. Těchto 16 % v penězích představuje 8 mil. Kč.
Další zásadní částí rozpočtu jsou běžné výdaje. Tyto výdaje zahrnují financování všech činností města, příspěvky na školství, hasiče, technické služby, likvidaci odpadů apod. V porovnání s lety předcházejícími jsme prakticky na stejné úrovni. Při jednáních s celou řadou poskytovatelů služeb se nám podařilo udržet ceny na úrovni předchozích let. Součástí běžných výdajů jsou i náklady na
správu (pojištění majetku a jeho správa, energie, mzdy zaměstnanců apod.), které se nám daří postupně snižovat.
V této kapitole rozpočtu musíme reagovat na stále se snižující příspěvek státu na výkon státní správy, kterou pro
stát město vykonává. Pro přehled uvádím, že v roce 2010
byl příspěvek na státní správu ve výši 4,9 mil. Kč, v roce
2011 byl snížen na 4 mil. a pro letošní rok byl snížen
o dalších 600 tis. Kč. Při posouzení těchto skutečností
a s ohledem na zachování rozsahu běžných výdajů a investic v jednotlivých letech, rozhodlo zastupitelstvo města
na svém zasedání v prosinci loňského roku o přijetí úsporných opatření. Kromě změny dodavatele plynu u všech
organizací města bude zaveden systém jednotného nákupu počítačového vybavení, služeb, kancelářských potřeb
apod. Vedle těchto opatření byla přijata i opatření v personální oblasti, na kterou snížení výše uvedeného příspěvku na státní správu přímo dopadá. Proto došlo v prosinci
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a lednu letošního roku k ukončení pracovního poměru se
4 pracovnicemi města na různých úrovních. Část agendy
přeberou kolegyně odcházejících pracovnic, část činnosti
nakoupí úřad jako službu.
Zásadní obměnou prochází sociální odbor města, jehož
činnost byla výrazně omezena zásadním rozhodnutím vlády o změně v systému vyplácení sociálních dávek. Jedné
z pracovnic skončil pracovní poměr, další přejde k pečovatelské službě.
Ke změně dochází i v organizaci informačního střediska, které město poskytlo do výpůjčky. Část služeb opět nakoupíme. Všechna tato výše uvedená organizační a personální opatření přinesou úsporu, která se projeví koncem
letošního roku a zejména v letech následujících.
Abych navázal na úvod tohoto článku, uvedu ještě pár
čísel. Rozpočet města na letošní rok je vyrovnaný s příjmy a výdaji ve výši cca 70 mil. Kč. Na investice je počítáno se zhruba 20 mil. Kč. Neinvestiční výdaje na ZŠ, ZUŠ
a TS činí cca 11,3 mil. Kč. Na kulturu, zájmová sdružení
a sport počítáme s částkou 800 tisíc korun.
Ing. Miloslav Rubáš, starosta města

Elektronické občanské průkazy
Nabízíme opět možnost využít naší služby fotografování na OP. Zákazník si od nás odnese fotografie
v tištěné papírové podobě, my zasíláme digitální podobu na Vámi vybraný městský úřad, kde budete žádat o nový OP.
Pokud budete chtít využít klidnou přípravu na
focení a následné vybírání fota k Vaší spokojenosti,
těším se na Vás.
Martina Korbelová,
fotoatelier Nýrsko
Klatovská 111

Masopustní veselí...

Pokračování ze strany 3

Masopustní neděli po obědě zahajovali hudebníci,
kteří zvali do hospody, kde se začal tzv. Mužovský bál.
Tančilo se, jedlo a pilo co hrdlo ráčí, ale tato zábava
byla určená pouze pro ženaté muže a vdané dámy. Ti nesezdaní mohli jen tiše závidět a přihlížet. Nejoblíbenějším dnem z celého masopustu bylo asi úterý, kdy městy a vesnicemi táhly průvody maškar. V reji masek se
objevovaly nejroztodivnější postavy, které putovaly od
domu k domu. Společnost jim dělali hudebníci. V čele
průvodu šel medvěd vedený medvědářem, biřic nebo šašek, kteří bičem odháněli nemaskované zvědavce. Za
nimi šel vlastní průvod, kde se předváděly masky zvířat,
různých povolání, ale i cikánů, babek s nůší, židů, atd.
Postavy často parodovaly i mnohé lidské nešvary a ne- V masopustním průvodu bylo pěkně veselo.
gativní vlastnosti. Hrálo se divadlo, maškary cestou prováděly různé veselé kousky, naschvály a žertíky. Lidé masky odměňovali velice štědře, od koblihů, uzeného, pálenky, piva, po peníze, které většinou maškary utratily za jídlo, pití a muziku v hospodě, kde se tančilo, zpívalo
a hrálo až do půlnoci. Všichni se radovali
a veselili, nikdo nesmutnil. Úderem půlnoci však veškeré veselí ustalo. Ponocný zadul do svého rohu a rychtář vyzýval
všechny přítomné, aby se rozešli domů.
Na mnoha místech se konalo tzv. „pohřbívání basy.“ Tento zvyk, kdy se „pohřbila basa,“ měl symbolický význam,
vyjadřoval vlastně, že v období předvelikonočního půstu si muzikanti už nezahrají.
I když oslavy v dnešní době neprobíK vidění byly tradiční i nové masky.
hají několik dní, jak tomu bývalo dříve,
průvod masek jste mohli potkat i u nás.
V sobotu 11. února odpoledne se vydal na
cestu průvod, který pořádali členové Základní organizace Českého zahrádkářského svazu. Množství nejrůznějších masek
s basou na vozíku prošlo středem města
za zájmu přihlížejících, malých i velkých
diváků. A to i přesto, že byla zima, která
zalézala za nehty. O poznání lepší počasí
měli o týden později ve Skelné Huti. Tam
masopustní průvod pořádají místní hasiči. Po návštěvě všech domů ve vsi končí veselý rej v místním kulturním domě
na plese.
Poslední masopustní oslavu pořádal
25. února v Bystřici nad Úhlavou Domov
pro osoby se zdravotním postižením. Pro
všechny zahrála jejich oblíbená kapela
Fotografie připomíná předvánoční čas, kdy v rekonstruované kapličce v HodousiMikeška.
cích vystoupili 11. 12. 2011 hudebníci z Dlažova.
Jitka Vlková

Poslední malé ohlédnutí za Vánoci
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Z NÝRSKÉHO MUZEA
Novinky další sezony
Máme pro své spoluobčany novou výstavu s názvem
„Jiný úhel pohledu“. Možná, že si někdo řekl k čemu je taková výstava, když on sám se k takovému pohledu ze vzduchu stejně nedostane. Má pravdu. Jenže tato výstava už přinesla své výsledky. A to trvá jen necelý měsíc. Jak už se o tom
více mluvilo, tento kraj je poměrně neprozkoumaný. Takže
i ten, kdo „chodí jen po zemi“, si může všimnout pozoruhodných věcí. Natož, když je k tomu naveden leteckými snímky. Zdá se, že už se to i u nás týká několika míst. Letecká
archeologie není jen „pěkná vyhlídka z letadla“. Znamená to
být v dané lokalitě obeznámen s historickými souvislostmi,
mít dobrý fotoaparát a bohaté zkušenosti v létání v různých
ročních obdobích, v různé denní době, při různém osvětlení krajiny, nad místy s různou vegetací. V neposlední řadě
je důležité být i docela praktický a pohotový k rozlišení toho
co vidím. Na naší výstavě se můžete dozvědět ještě mnohem
více a zvláště potom na přednášce, kterou bude mít Dr. Petr
Braun, autor snímků, v pátek 16. března od 16.00 hod. v sále
knihovny. Beseda byla plánována už na podzimní termín, to
si jistě mnohý z vás pamatuje, ale úraz přednášejícího nás donutil přednášku zrušit. A to se tenkrát chystali přijet i návštěvníci až ze severu Plzně!
Zdárně, díky spolupráci turistů, knihovny, paní Karolíny Čermákové i dalších, pokračujeme v realizaci roku Josefa Holuba. Už nyní se zde můžete seznámit s termíny konání
jednotlivých akcí v průběhu roku. Určitě si každý najde „to
své“ a někdo možná i více.
1. března - instalace vzpomínkové vitríny v chodbě před
vstupem do knihovny.
1. dubna - vycházka k brodu na Úhlavě, místu kde si často hráli Josef z Nýrska s Jiřím z Pocinovic. Myslím, že se
nám podaří zorganizovat výlet tak, že se tam setkáme se sousedy z Pocinovic.
5. května - vycházka pašeráckou stezkou Josefa Holuba.
Ta už bude náročnější. Vždyť to bylo na hranici nejméně devět kilometrů.
1. června - vydání komiksu s příběhem jinošských let Josefa Holuba. Na kresby Josefa a Marie Kubečkových, žáků
ZŠ Nýrsko, Školní ulice, se už těším. Jak se jim podaří vystihnout výjimečně dramatické chvíle jeho života?
Někdy v období od 1. července do 31. srpna, případně
i později, snad nýrští ochotníci předvedou v Lesním divadle
dramatizaci románu Červený Nepomuk. Dlouho toto představení hráli i v profesionálním divadle v Ústí n. Labem, tak
to jistě není nepovedená záležitost.
8. září bychom rádi odhalili pamětní kámen na našeho
bývalého spoluobčana. Nebude to tedy pamětní deska, jak
jsme původně plánovali, ale kámen, ke kterému jistě časem
přibydou i další.
5. října - vzpomínkové akce roku zakončíme veřejným
čtením z knih Josefa Holuba. Jistě budeme číst především
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z knihy Červený Nepomuk, ale také ze zcela nových překladů částí románů Rusák a Pašerák.
No, řekněte mi, že je na co se těšit!
Karel Velkoborský, Muzeum Královského hvozdu

Málek na Piavě
V hospodě Pod nádražím bylo docela útulno, ale venku
to nestálo za nic. Zdálo se, že sněží, ale ve skutečnosti sněhu nepřibývalo, jen se ten starý měnil na stále větší břečku.
A tak se nikomu ven nechtělo. Dokonce se nechtělo čekat ani
kobyle starého Maláta a dobře před hodinou už sama odjela domů. Byla tu pro ni každodenní zastávka a často právě
i takový odjezd.
U každého stolu se vedly řeči a na porcelánových táccích
přibývaly čárky. V tom hluku měl vlastně každý stůl soukromí,
takže jedině, když to někde moc zabouřilo nebo se dal nějaký
stůl do zpěvu, tak si toho v sousedství všimli. U stolu v rohu
mluvil jenom Málek a ostatní se k němu mimoděk nakláněli.
Číšník věděl, že zase někomu vypráví o Piavě a že to vyprávěl už mnohokrát, ale bylo pravda, že vyprávět uměl a dokonce to ani nikdy nebylo docela stejné. Buď znal tolik podrobností nebo si vymýšlel. Těžko vědět. S tím vyprávěním
o Piavě začal bavit teprve nedávno. Hned po tom, co se vrátil z nemocnice. Že prý to tam slyšel od nějakého pacienta.
Číšník už to znal nazpaměť. Celou cestu nějakého vojáka
z 1. světové války z Piavy až do Plzně. Číšník už to také zkoušel někde vyprávět, ale ani zdaleka ho nikdo neposlouchal
tak pozorně, jako poslouchali Málka. Jak ten voják létal jako
vrhač bomb nad italskou stranou.Vždycky ho na letišti těmi
bombami doslova obložili, takže se kvůli té váze letadlo jen
tak tak odlepilo od země. Pak že se prý nakláněl docela jednoduše přes okraj, odjistil a házel bomby dolů. Jednou přistáli a koukají, že je letiště prázdné. No nějaký ten vojáček
tam byl, ale z velitelů ani jeden. A pak se dozvěděli, že je konec války. Co teď? Bylo jasné, že jim cestu domů nikdo nezorganizuje. Tak se vydali na cestu sami. Někde našli vozík,
naložili na něj pár věcí a vyrazili. K železnici to bylo hezkých
pár kilometrů. Když je začalo mrzet tahat se s vozíkem, zapřáhli do něj kozu, co se toulala při silnici. Nádraží bylo už
přecpané čekajícím vojskem, když přijel vlak, stejně přecpaný už z předcházející stanice. A přesto se jich do něj vešla ještě půlka nádraží. Na střechu vagónů, na spojnice, na nárazníky. Vlak jel den nebo dva a pak zastavil. Trať byla rozbitá.
Všichni měli hlad. Na další stanici byl odstavený zásobovací vlak. Jenže měl naložený jen rum a marmeládu. Tak jedli všichni marmeládu a pili rum. Na další cestě jich spousta
z vlaku vypadla, nebo je ze střechy srazil strop tunelu, když
jen trochu nedali pozor. Kolikrát říkal Málek, že vlak stál, kolikrát měnili lokomotivu, to už si číšník nepamatoval. Věděl
ale, že ten voják ani nevěděl, kudy jeli, ale najednou to začal
poznávat a vlak zastavil v Plzni. Bez přesedání. Ani dnes není
v jízdním řádu vlak z Plzně až na Piavu! Číšník se v duchu
tomu zakončení zasmál. V tu chvíli se od stolu v rohu ozval
smích. Dovyprávěl i Málek. A nevadilo mu, že mu říkají Málek na Piavě.
Karel Velkoborský

Na Úhlavě mohly děti navštívit
malou zoologickou zahradu
Jako v ptačí říši jsme si mohli připadat letos v únoru při
procházce kolem jezu na řece Úhlavě. Dva týdny mrzlo až
praštělo a zamrzla spousta malých rybníčků v okolí, dokonce
i na Úhlavě se tvořily menší ostrůvky ledu. A tak k nám
z blízkého okolí začali přilétat i ptáci, které jsme tu ještě nikdy neviděli. Kromě hejna kachen, které zde žijí celoročně,
se tu objevily i volavky a kormoráni. Někteří dospělí a děti je
chodili přikrmovat starým pečivem, aby jim ulehčili to kruté
období, kdy jen obtížně získávají potravu. A aby toho nebylo
málo, na řece se mezi nimi objevily i nutrie. Nejprve jedna,
asi průzkumník, později ještě druhá. Nutrie nepatří mezi pů- Kachnám mrazivé počasí příliš nevadilo.
vodní živočichy na našem území. Bývaly chovány na farmách pro jejich krásnou kožešinu.
Takže jde pravděpodobně o potomky nějakého
uprchlíka nebo jsou ze zrušeného chovu. I jim
občas někdo zpestřil jídelníček syrovou mrkví.
Jen je mi trochu líto, že se mezi tím velkým
různorodým hejnem ptáků letos neobjevily laSilná firma z Domažlic nabízí stabilní zázemí perspektivní
butě, které tu přezimovaly již několik let. Tak
společnosti novým zaměstnancům do trvalého pracovního
snad příští zimu.
poměru pro práci v mezinárodním prostředí na pozice:
Jitka Vlková

NOVÉ PRACOVNÍ POZICE
PRO ZAMĚSTNANCE !!!

uZÁMĚČNÍK – SVÁŘEČ
Práce ve vícesměnném provozu na plný úvazek. Odměna
od 7,50 €/hod, po zapracování možnost zvýšení odměny. Svářečský průkaz a praxe v oboru – podmínkou, možnost dalšího vzdělávání.
uTISKAŘ – obsluha strojů a zařízení
Práce ve vícesměnném provozu na plný úvazek. Odměna
od 9,50 €/hod, po zapracování možnost zvýšení odměny.
Praxe v polygrafickém průmyslu min. 1 - 2 roky. Tisk na sklo,
plech a textil pro další průmyslové využití. Komunikace v NJ
podmínkou, orientace v technické dokumentaci.
Kormoráni na Úhlavě.

uOPERÁTOR CNC strojů
Práce ve vícesměnném provozu na plný úvazek. Odměna
od 9,- €/hod, po zapracování možnost zvýšení odměny. Praxe
v oboru min. 2 roky, systém Sinumeric, Heidenhain, materiál
sklo, plech. Příprava a zpracování výrobních zakázek dle seznamu polotovarů. Požadujeme důslednost, pracovitost a manuální zručnost. Komunikace v NJ podmínkou, orientace v technické dokumentaci.
Nástup možný ihned na všechny nabízené pozice, volejte na
tel.: 379 724 046.
Vlastní auto výhodou, možnost získání příspěvku na dopravu.
Nabídky na pozice zasílejte společně se životopisem na
e-mail: info@dotiko.cz.

Zvědavá nutrie.
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DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE

Taneční kurz je určen i starším zájemcům
Dům dětí a mládeže
připravuje podzimní taneční kurz. Kurzy nejsou
určeny jenom náctiletým
studentům, ale mohou se
přihlásit i starší zájemci.
Rozhodně se nemusí stydět, je to současný trend. Cena kurzu je jako vloni 1300,Kč a přihlášky je nutno odevzdat do konce května 2012.
Taneční kurz měl vloni vysokou úroveň a proto zveme

nejenom tanečníky, ale i diváky nejen z řad rodiny! Vyučovacím dnem je sobota. První lekce se bude konat
22. září (14.00 - 16.20 hod.). Následovat budou další lekce: 29. 9., 13. 10., 20. 10. (prodloužená), 27. 10.,
3. 11., 10. 11. (druhá prodloužená), 17. 11. (karneval),
24. 11. a 1. 12. (závěrečný ples kurzu).
Vstup na lekce tanečního kurzu je možný jen ve
společenském oblečení. Zapsat se můžete v domě dětí
a mládeže, kde získáte i podrobné informace.
Pavlína Karlovská, DDM Nýrsko

V nabídce letního příměstského tábora
si vybere každý
Tábory začínají zpravidla
v 8.00 hod. a končí ve 14.30
hod., není-li uvedeno jinak.
Věk dětí: 5 – 15 let. Individuální žádosti projednáme
v DDM. Obědy u některých
táborů je možné doobjednat
ve školní jídelně.
Zvláštní upozornění: podmínkou účasti na florbalovém táboře je vlastní hokejka, odpovídající obuv a
oděv. Podmínkou účasti na
cyklistickém táboře je batoh, přilba a dobře seřízené
jízdní kolo, za které zodpovídají rodiče!!!
Přihlášku nutno odevzdat do DDM Nýrsko do
31. 5. Do tohoto data je
nutno tábor i uhradit. Upozorňujeme, že od 18. 6. 2012
je DDM z provozních důvodů uzavřen a na pozdější přihlášené nebude brán zřetel.
Zápisné vracíme po předložení lékařského potvrzení
o nemoci a to kromě storno
poplatku ve výši 10 %.
Připomínáme, že kapacita přihlášených na většinu táborů je omezena. Uchazeči nemohou být přijímáni
dodatečně.
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Přehled táborů

Program nabízených táborů
Taneční soustředění (9. 7. – 13. 7.): týden plný tance, zábavy a sportování. Zatančíme si v rytmu samby a břišních
tanců, zvládneme aerobikové choreografie a jeden africký
tanec. Obědy ve školní jídelně.
Soustředění bojových sportů a sebeobrany (16. 7.
– 20. 7.): pestré tréninky bojových sportů a sebeobrany
s Davidem Křížkem. Obědy ve školní jídelně.
Indiánské léto (16. 7. – 20. 7.): dva indiánské kmeny plní
týdenní úkoly indiánské stezky (odvahy, zručnosti…).
Indiánský oděv vítán. Obědy ve školní jídelně.
Za hranice všedních dnů (23. 7. – 27. 7.): týden výletů za plaváním (3x Lam) a poznáním příhraničí. Bez
obědů.
Na výlety s úsměvem (23. 7. – 27. 7.): krátké výšlapy do okolí Nýrska, na delší trasu vyjedeme autobusem, ale vrátíme se „pěškobusem“. Bez obědů, svačinky s sebou.

Na děti čeká opět dobrá zábava i poučení.

Uzávěrka pro zaslání příspěvků
do dalšího čísla
je 20. března

Z loňského letního příměstského tábora.

Dětská letní olympiáda (13. 8. – 17. 8.): sportovní klání jednotlivců i skupin v různých sportovních disciplínách. Obědy ve školní jídelně.
Honba za pokladem – cyklistika (20. – 24. 8.): souboj
v cyklistickém sedle, cena včetně stravy.
Týden s Ferdou Mravencem (20. 8. – 24. 8.) - přírodovědný příměstský tábor: kdo by neznal toho veselého a šikovného Ferdu Mravence s červenou puntíkatou mašlí kolem krku! Chtěli byste s ním putovat a poznávat přírodu a další zvířátka? Tak si pospěšte, Ferda zve všechny zvídavé kluky a holky do svého mraveniště. A nejen to. Pojedeme se podívat za zvířátky do
Plzeňské ZOO a NP Šumava. Bez oběda, svačiny s sebou.
Florbal s Jardou Bečkou (27. 8. – 31. 8.): soustředění
v Tv. Obědy ve školní jídelně.
Gymnastické soustředění (27. 8. – 31. 8.): akce určená
pouze gymnastkám nebo děvčatům, která od září plánují navštěvovat tento kroužek. Obědy ve školní jídelně.
Pavlína Karlovská

Dovoluji si Vás pozvat do známé nýrské restaurace, ve které došlo po novém
roce hned k několika změnám. Připravil jsem pro vás zcela nový jídelní lístek se
zaměřením na kvalitní čerstvé suroviny, bylinky a mezinárodní kuchyni. V nabídce jsou třeba steaky z pravé svíčkové, z čerstvého norského lososa, nebo také z vepřové panenky a kuřecích
prsou. Nabízím také pravé italské těstoviny, nové druhy pizzy a velmi kvalitní kávu značky Moak, kterou
připravujeme na profesionálním kávovaru, takže vám můžeme nabídnout velmi oblíbené druhy kávy jako je
Espresso, Cappuccino nebo také Café latté. Ponechal jsem samozřejmě polední nabídky s výběrem ze dvou
hlavních chodů a každý víkend jsou slevové akce na určitý druh jídel z naší nabídky, nebo jiná akční nabídka. Změny se týkají také otevírací doby, kterou jsem prodloužil o pondělky, tudíž můžete zavítat každý
den. Telefonní číslo na restauraci (773 601 610) i internetová adresa (www.uhrdlicku.cz) zůstaly beze změn
a v restauraci pro vás také nově nabízím volný wi-fi internet. Přijďte a vyzkoušejte něco jiného než „smažák
s hranolkami a tatarkou“.
S pozdravem nový a jediný provozovatel restaurace „U Hrdličků“ – Petr Ullmann.
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Z NÝRSKÝCH ŠKOL
Základní škola a Mateřská škola Nýrsko, Komenského ul.

Předškoláci se v Duhové školce nudit nebudou
Na začátku druhého pololetí školního roku proběhlo
orientační screaningové vyšetření předškolních dětí, které
provedly pracovnice pedagogicko-psychologické poradny
v Klatovech. Poté následoval zápis do obou místních základních škol, na který byly děti dobře připraveny, což vyplynulo
z malého procenta návrhů na odklad školní docházky.
Podle rozhodnutí ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy musí rodiče dětí s odkladem školní docházky od
září 2012 platit úplatu za předškolní vzdělávání.
A na co se mohou děti těšit v příštích měsících?
Během března navštíví MŠ několik divadelních spolků. Duben zahájíme zápisem dětí, který bude probíhat
3. 4. od 9.00 hodin. Dále nás čeká oslava Velikonoc. V květnu se naši předškoláci zúčastní plaveckého kurzu v krytém bazénu v Klatovech. Pro všechny děti naší MŠ plánujeme v předprázdninovém měsíci červnu spoustu akcí.
První z nich bude oslava Dne dětí ve spolupráci s SDH Nýrsko. Následovat bude celodenní školní výlet do ZOO Plzeň,

kde si prohlédneme všechny expozice zvířat. Poté uskutečníme výpravu za pokladem na hrad a zámek Velhartice spojenou s pohádkovou prohlídkou a divadelním představením.
Také se slavnostně rozloučíme s našimi předškoláky tradičním pasováním do stavu školáka. Školní rok zakončíme vystoupením kouzelnického dua.
V prázdninovém čase je provoz MŠ omezen. Pro přihlášené děti bude MŠ otevřena v červenci. S mnohými se tak
uvidíme až v novém školním roce, kdy přivítáme i nově příchozí děti. Všem přejeme prázdniny plné sluníčka a pohody.
Kolektiv učitelek MŠ

Základní škola a Mateřská škola Nýrsko,
Komenského ul. 250, příspěvková organizace

ZÁPIS DO MATEŘSKÝCH ŠKOL
úterý 3. 4. 2012
od 9.00 – 15.00 hodin
v budově mateřské školy:
MŠ ul. Práce (tel.: 376 571 309)
MŠ ul. Palackého (tel.: 376 571 294)

SRDEČNĚ VÁS ZVEME
Mgr. Ivan Pavlík
ředitel školy
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Duhová mateřská škola.

O aktivitách
základní školy
Ve dnech 12. 2. – 17. 2. absolvovali žáci 7. ročníku lyžařský kurz ve sportovním areálu Špičák. Žáci devátých ročníků se v tomto období rozhodují o tom, co budou dělat po základní škole a podávají přihlášky na střední školy. V rámci tématu Volba povolání navštívili Úřad práce v Klatovech,
kde získali další informace o studijních a učebních oborech
středních škol.
V okresním kole olympiády v anglickém jazyce nás výborně reprezentoval Vítězslav Jiřík z 9. A, který obsadil
3. místo.
					
Mgr. Ivan Pavlík

Děti si ze zápisu
odnesly malé dárky

Ve středu 1. 2. se uskutečnil na naší škole zápis žáků do
1. třídy. Paní učitelky přivítaly celkem 37 dětí (včetně odkladů z minulého roku), které formou hry ukázaly, co všechno již umí a znají. U 10 dětí uvažují rodiče o odkladu povinné školní docházky. Každý předškolák obdržel pamětní list,
různé školní potřeby a upomínkové předměty, které pro ně
vyrobili žáci školy. Různé dárky obdržely děti také od sponzorů (Hamé, Jupí, Lego, Metal-Aliance, Nivea, Rajec), kterým chceme touto cestou poděkovat.
V příštím školním roce otevřeme jednu první třídu, ve
které se bude vzdělávat přibližně 27 dětí.
Mgr. Ivan Pavlík

Výtvarný debut Vladimíry Lvové, kterým se začátkem února poprvé představila širší veřejnosti jako
autorka kreseb, byl milým překvapením pro její přátele i pro příznivce nýrské knihovny.
Cyklus obrázků nazvaný Vidím je všude naznačuje šíři fantazie, kterou Vladimíra Lvová užívá
k tomu, aby ztvárnila své niterné myšlenky nebo
vztahy s citově blízkými lidmi. V mnohých kresbách
pak opravdově rozdýchává emoce, kladné i záporné,
jenž pod jejími opakovanými tahy tužky a černé tuše
v podobách pramenů siločar krouží okolo vykrystalizovaných tváří. Vladimíra však kóduje své osobní pocity i do větvoví stromů, jindy je zase nechává
plynout v moři energie zapadajícího slunce, měsíce
v úplňku, kde soupeřem snad může být už jen světlo
ostrovního majáku…
Tvůrkyně zajímavým způsobem pojímá i své jáství a to rozfázováním a odstupňováním vlastní tváře od podoby dítěte až po tvář zralé ženy. Na kresbě
„Astrální cestování“ také zachycuje stav polospánku, kdy se duch člověka jakousi duchovní pupeční
šňůrou odpoutává od svého fyzického těla, které zatím nabírá svou tělesnou sílu. Pečlivému návštěvníkovi při pozornějším sledování obrazů neunikne ani
to, že v celistvosti výjevů je schovaných tváří o mnoho více!

Ze zápisu.

Vernisáž výstavy.

Filtrační systém duchovní obrody i skutečně bolestnou epizodu z autorčina života naznačuje obraz
pojmenovaný Frustrace. Ten je v barevném modrozeleném pojetí a s něžným aktem bohyňky koupající se uprostřed leknínových listů. Snad i proto, aby
životní příběhy měly šťastné konce, chce Vladimíra
umět vidět vše vně - i uvnitř, neboť obojí bývá jedním… A tak dále maluje „Spřízněné duše“, diptych
„Mateřství“, „Vzpomínku na otce“, „Zátoku“… Zdá
se, že pro Vladimíru nakonec přestává být důležité,
kde vlastně jsou hranice stavu reality a stavu výtvarného snění. A proto také i ve mně dokáže vidět múzu,
které do nitra v místech srdce, vykresluje magicky
krásný boží chrám... A za toto vidění Vladimíře Lvové děkuji!
Soňa Křečanová, patronka výstavy
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Výšlap na Ostrý si užili Češi i Němci
Na netradiční masopustní
pěší výlet na chatu na Ostrém
mohli vyrazit všichni zájemci z obou stran hranice v úterý
21. února. Počasí bylo při zimním výšlapu jako malované a
panovala skvělá atmosféra. To
byl snový start do nové výletní
sezony 2012 obce Eschlkam.
Program pro výletníky a turisty obce Eschlkam je v sezoně 2012 zcela ve znamení putování po boudách v Bavorském lese a na Šumavě.
Prvního výšlapu do chaty na
Ostrém se zúčastnilo zhruba
60 návštěvníků z celého Německa (pravidelných hostů
Eschlkamu) a také místních
z Královského hvozdu. Pro
všechny byl tento zimní vý- Chata na Ostrém byla 21. února téměř ztracená pod sněhovou nadílkou.
Foto 3 x Josef Altmann z informačního centra v Eschlkamu, který výlet na Ostrý organizoval.
let také díky krásnému slunnému počasí mimořádným zážitkem. Parkoviště v Lambachu bylo do posledního místa
obsazené auty, zahájení výšlapu početné skupiny výletníků ohlásil organizátor Josef Altmann z informačního centra Eschlkam startovním výstřelem. Poté se všichni společně vydali na chatu na Ostrém, která leží 1300 metrů vysoko. Podmínky byly optimální, zimní cesta byla dobře
schůdná a výletníci si vychutnali kouzelnou zimní krajinu
s fantastickými sněhovými motivy. Své využití našly také
dva sněžné skútry hostinského z chaty na Ostrém, pana
Wasta Augustina, když mimo jiné převážely i muzikanty a
jejich nástroje z Lambachu na Ostrý. Pro výšlap na Ostrý
v zimních podmínkách byla přeci jen zapotřebí dobrá kondice, asi po dvou hodinách a 600 metrech převýšení dorazili výletníci na chatu na Ostrém ukrytou ve sněhu a zaplnili ji do posledního místečka.
Postupně na chatu přicházeli další výletníci a v průběhu
dne sem nakonec dorazilo asi kolem 100 hostů. Hospodští
Angela a Wast nachystali vynikající jídelníček, čehož výletníci také náležitě využili, aby se posilnili. Příjemné náladě na chatě přispěla také bavorská kapela Grenzwaldstürmer, mladé pánské trio zahrálo po lehkých melodiích
k poslechu také ke zpěvu a k tanci. Pobyt na chatě všem
rychle utekl, a tak museli zábavu přerušit, aby se ještě za
světla dostali ke svým autům.
Josef Altmann,
informační centrum Eschlkam
Bc. Monika Ženíšková,
koordinátor spolupráce v Královském hvozdu
Účastníkům výšlapu v chatě na Ostrém zahrála bavorská kapela
Grenzwaldstürmer.
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Hraniční hora bude
cílem tří setkání

PROMĚNY MĚSTA

Příhraniční obce a Spolek Bavorského lesa, sekce Lam,
zorganizují v letošním roce tři výšlapy na Ostrý, na které
jsou srdečně zváni všichni příznivci česko-německého přátelství a milovníci Bavorského lesa a Šumavy. Podrobnosti k akcím budou umístěny na www.ekoregion-uhlava.cz.
Neděle 5. srpna, od 11 hodin - tradiční mše v Královéhvozdecké kapli pod Ostrým a posezení v chatě na
Ostrém. Od roku 1986, kdy byla pod Ostrým postavená kaple, se tady každou první srpnovou neděli koná bohoslužba. Při této příležitosti se také v chatě na Ostrém
setkávají známí a přátelé z bavorského i českého podhůří Ostrého. Na Ostrý zájemce dovede v ranních hodinách
z Hamrů průvodce.
Čtvrtek 23. srpna – výšlap na Ostrý procházkovou
trasou z bavorské strany Královského hvozdu. Vyráží se
v 8 hodin z Tannenecku (u Neukirchenu) – Rotes
Kreuz – Zwieseleck – Ostrý (Královéhvozdecká kaple
a historický hraniční kámen) – chata na Ostrém s posezením – Lam. Návrat zpět do Tannenecku linkovým autobusem RBO. Plánovaný čas vycházky je 5 - 6 hodin. Pořadatelem je Spolek Bavorského lesa, sekce Lam.
Sobota 1. září od 14 hodin – česko-německé odpoledne na chatě na Ostrém s muzikou. Pořadatelem jsou obce
Hamry a Lam a Spolek Bavorského lesa, sekce Lam.
Bc. Monika Ženíšková

Zimní výstup na Ostrý.

Foto Josef Altmann
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KULTURNÍ AKCE
Městská knihovna Nýrsko
telefon: +420 376 571 468
e-mail: knihovna@mestonyrsko.cz, rjirikova@mestonyrsko.cz
www.knihovnanyrsko.cz, www.sumavanet.cz/icnyrsko

V Městské knihovně
Březen měsíc čtenářů
s mottem „Sladký život s knihovnou“
– prodej knih nakladatelství Fragment s výraznými slevami
– křížovky a kvizy pro děti
– „Čtenářem na zkoušku“ – registrace na 2 měsíce zdarma
5. - 9. 3. – Týden čtení – burza knih.
6. 3. od 16 hodin – Já, koblížek – čtení pro děti s malou
výtvarnou dílničkou.

Ve společenském sále městské knihovny
8.3. od 18.00 hod. – Postřehy z Asie – cestopisná beseda
s Janou Dvorskou.
13. 3. od 17.30 hod. – Tvořivá dílna s Jarmilou Javorskou
– krakelovaný svícen.
15. 3. od 17.00 hod. – Jarní figurky z kukuřičného šustí – pracovní seminář s Mgr. I. Sieberovou.
Do 23. 3. – Vidím je všude – výstava obrazů Vladimíry
Lvové.

V prostorách informačního centra
Do 25. 3. – Malajsie – výstava fotografií.
Přednáška o letecké archeologii
v pátek 16. března od 16.00 hod. v sále knihovny.
Přednáší Dr. Petr Braun.

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb,
opět prodává slepičky snáškových plemen
Tetra hnědá a Dominant žíhaný, kropenatý, černý,
žlutý a bílý.
Slepičky pouze z našeho chovu!! Neprodáváme kuřice,
ale slepičky těsně před snáškou.
Stáří slepiček: 18 - 20 týdnu, cena 138 - 152 Kč/ks;
starší 20 týdnů - 158 Kč/ks
Prodeje se uskuteční: v úterý 3. dubna 2012
Nýrsko – u vlakového nádraží – v 17.50 hod.
Případné bližší informace na tel.:
728 605 840, 728 165 166, 415 740 719

V sále KD-DDM
10. 3. od 20.00 hod. – Hasičský ples.
17. 3. od 20.00 hod. – Zahrádkářský ples.
23. 3. od 19.00 hod. – Blázinec v 1. poschodí – divadelní představení v KD-DDM Nýrsko. Hrdina příběhu Josef,
člen divadelního spolku, se tajně rozhodne léčit si pocuchané nervy. Proto nastoupí jako sluha do zdánlivě poklidné domácnosti doktora Jaroslava a jeho ženy Kláry, veliké milovnice divadla. Jenže nic není takové, jak na první pohled vypadá. V domácnosti nastane opravdový blázinec. Veselohra na způsob vídeňské frašky je jednou z nejúspěšnějších bláznivých komedií proslulého českého dramatika a herce druhé poloviny 19. století. Je plná zápletek,
překvapivých zvratů a komických situací. Zazní v ní známé staropražské písničky a kuplety. V hlavních rolích Jaroslava Obermaierová a Oldřich Navrátil (pořádá MěK).
31. 3. od 20.00 hod. – Reprezentační ples města Nýrska.

Připravujeme
1. 4. od 13.00 hod. – Turistická vycházka „Po stopách
Josefa Holuba“.
13. 4. od 17.30 hod. – Tvořivá dílna – dekorování porcelánových hrnečků.
19. 4. od 10.00 hod. – Obušku, z pytle ven! – divadelní
představení pro děti.
19. 4. od 18.00 hod. – Reflexní terapie: základy pro osobní harmonizaci – přednáška Miroslavy Šmídové.

Virtuální univerzita
má první studenty

V úterý 14. února zahájila manažerka ing. Klára Nehodová z PEF ČZU v Praze výuku seniorského distančního vzdělávání. V letním semestru, který bude ukončen v polovině května závěrečným nepovinným výjezdním seminářem, studuje 17 seniorů. Studenti se scházejí
1 x za 14 dní na cca 2 hodiny ve společenském sále městské knihovny, kde si vyslechnou přednášku a společně
s lektorem vypracují test. Poté mohou studovat, testovat své znalosti a opakovat si přednášky samostatně díky
internetovým stránkám www.e-senior.cz. Kdo nevlastní
PC s přístupem na internet, může využít zdarma veřejný
internet v knihovně.
Zimní semestr 2012/2013 bude zahájen v říjnu 2012.
Téma přednášek si studenti mohou vybrat ze 13 nabízených kurzů. Studijní poplatek činí od 200,- do 300,Kč za semestr. Do zimního semestru se mohou přihlásit
i noví zájemci o studium.
J. Poupová

