NOVINY
INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK MĚSTA
č. 3, ročník XL

Březen 2013

cena 10 Kč
,

Úvodní slovo
Vážení čtenáři,
také máte už dost zimy a těšíte se
na příchod jara? Já rozhodně ano.
Zimu vystřídá sluníčko, začnou práce na zahradě, objeví se první květy
a mnozí vyrazí třeba na procházku
do přírody. Jedna pranostika říká:
„Kolik mlh v březnu k nebi stoupá,
tolik bude ještě mrazů po Velikonocích.“ Tak jen doufám, že těch mlh
bude co nejméně.
Tento měsíc musí mnozí odevzdat
daňové přiznání. Finanční úřad
v Klatovech bude opět úřadovat jeden den i v Nýrsku (viz. strana 2).
V březnovém čísle najdete pozvánky na nejrůznější akce, nýrské
muzeum i hasiči bilancují uplnynulý
rok a na základních školách proběhl
zápis nových školáků (nyní se chystá
ještě ten do mateřských škol).
Příjemné čtení za redakci Nýrských novin přeje
Bc. Martin Kříž
V sobotu 9. února byla v nýrských ulicích k vidění celá řada masek. Nechyběli ani piráti.

Lidé si masopust užili
i přes sníh a mráz
Masopust není církevní svátek, ale byl zařazen do církevního kalendáře, takže jeho termín se určuje podle Velikonoc. Možná v tom máte taky trochu zmatek. Kdy se vlastně ten masopust slaví a co to je za svátek? V minulosti se slavilo
všude ve stejný čas. Masopust začíná 6. ledna svátkem Tří králů a vrcholí o masopustním pondělí a úterý čtyřicet dní před svátky velikonočními. V kalendáři se
vyhledá, kdy je měsíc v úplňku poprvé po prvním jarním dnu (21. březen). Velikonoce potom ten rok začínají v pátek po takto vypočteném prvním jarním úplňku. Datum Popeleční středy se vypočte takto: „od pondělka toho týdne, ve kterém jsou Velikonoce, odečteme 40 dní a máme datum Popeleční středy. A masopust se odehrává před Popeleční středou, která zahajuje předvelikonoční postní
období.“
(Pokračování na straně 3)
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INFORMACE
Z RADNICE
Zastupitelé odsouhlasili
pomoc občanům i organizacím
Zastupitelstvo města na svém 12. veřejném zasedání 25. 2. mimo jiné projednalo a schválilo následující finanční pomoc občanům města, ale i dalším organizacím
působícím na území města:

Půjčka na obnovu bytového fondu

Město pokračuje v obnově
památníků a křížků
V průběhu měsíce března se začne s realizací další části projektu „Obnova památníků a křížků - I. etapa“. Bude
zahájena obnova křížků (demontáž a odvoz k renovaci)
v katastrech Blata, Bystřice na Úhlavou, Hodousice, Starý
Láz a Nýrsko. Tato část navazuje na již realizovanou akci,
v rámci které byla v roce 2012 opravena kaplička při silnici na Hodousice. Celkové náklady projektu budou činit
22 211,- €, které město Nýrsko nejprve uhradí ze svého.
Následně obdrží po kontrole 18.879 € (maximálně 85%
celkových nákladů) z dispozičního fondu za finanční podpory z Programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 ČR – Svobodný stát Bavorsko 2007-2013.
(MěÚ)

Zastupiteli bylo schváleno vyhlášení výběrové řízení na poskytnutí půjček z „Fondu rozvoje bydlení Města Nýrska“ ve výši cca 400 tisíc Kč. Půjčka je výhodná
pro svou nízkou úrokovou sazbu. Využít ji lze na obnovu
a modernizaci bytového fondu.
Podrobnější informace i tiskopis žádosti naleznete
na adrese http://www.sumavanet.cz/munyrsko/dalsi.asp.
a získáte je i na Finančním odboru MěÚ Nýrsko
(tel.: 376 377 813). Žádosti lze podávat nejpozději do
15. 4. 2013.

Dotace do sportu, kultury a zájmové činnosti
Schválena byla také částka ve výši 1 mil. Kč na pokrytí
dotací k zajištění činnosti sportovních a zájmových organizací. Dotace se vztahují také na vybrané kulturní akce.
Lze je využít na údržbu nemovitostí, na zajištění pravidelné činnosti, na jednorázovou reprezentaci města v ČR
a v zahraničí. Další možnost je i získání dotace na granty
při pořádání výstav a divadelních představení.
Podrobné informace a žádost lze získat na stránkách
města na adrese http://www.sumavanet.cz/munyrsko/dalsi.asp. (prováděcí směrnice č.22/2013) a také na Finančním odboru MěÚ Nýrsko (tel.: 376 377 812). Žádosti lze
podávat nejpozději do 15. 4. 2013, některé dotační tituly pak v průběhu roku 2013.
(MěÚ)

Klatovský finanční úřad
bude jeden den v Nýrsku
Finanční úřad v Klatovech v našem městě opět zajistil službu zaměstnanců FÚ, u které bude možno vyzvednout formulář pro daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2012, podat daňové přiznání a získat pomoc při jeho vyplňování.
Služba bude zajištěna ve společenském sále Městské
knihovny v Nýrsku, čp. 81 (1. patro) v termínu: 12. března
2013 v době od 12.00 do 17.00 hod.
(MěÚ)
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Opravená kaplička při silnici na Hodousice.

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

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb,
opět prodává slepičky snáškových plemen
Lohman hnědý, Tetra hnědá a Dominant žíhaný,
kropenatý, černý, žlutý, modrý a bílý.
Slepičky pouze z našeho chovu!!
Stáří slepiček 16. – 18. týdnů, cena 149 – 170 Kč/ks
– v začátku snášky 178 Kč/ks
Prodej se uskuteční: ve čtvrtek 21. března 2013
Nýrsko – u vlakového nádraží – v 17.50 hod.
Případné bližší informace na tel.: 728 605 840,
728 165 166, 415 740 719
Při prodeji slepiček zajišťujeme novou službu
– výkup králičích kožek, cena 22 – 35 Kč/ks

Lidé si masopust užili...

Pokračování ze strany 1

Nejstarší zmínka o masopustu slaveném v Čechách pochází z druhé poloviny 13. století. Byl ukončením zimních
zábav a také dokončováním prací hospodářského roku,
jakož i přípravou na rok nový. Jde zřejmě o nejznámější a nejveselejší svátek spojený s radovánkami, pořádáním
maškarních průvodů a samozřejmě i hodováním. Je rozverný a nevázaný, provoněný koblihami, slaninou a pálenkou nutnou pro zahřátí při celodenní obchůzce v mrazivém vzduchu. Je to čas zabijaček a lidového veselí. Lidé
si užívali, protože poté následoval čtyřicetidenní půst, který trval až do Velikonoc.
Klasické masopustní oslavy začínají tři dny před Popeleční středou. Název Popeleční středa je od tzv. „udílení
popelce“. Popelec je popel ze starých ratolestí jehněd, posvěcený na Květnou neděli předešlého roku.

V průvodu masek nechyběli ani hudebníci.

Dříve se masopust držel hlavně po tyto tři dny: tučný
čtvrtek, taneční neděle a maškarní úterý. Přípravou na masopust býval čtvrtek před masopustní nedělí, nazývaný
„tučný čtvrtek“. Panovalo přesvědčení, že v tento den má
člověk jíst a pít co nejvíce, aby byl celý rok při síle.
Hlavní zábava začínala v neděli. Po bohatém obědě se
všichni chystali na taneční zábavu, která se často protáhla až do rána. V každém kraji si lidé vymysleli jiné názvy
a jiné zvyklosti.
Masopustní pondělí pokračovalo v zábavě a tanci.
V mnohých vsích se konal tzv. „mužovský bál“ pouze pro
ženaté a vdané. Mnohde lidé věřili, že jak vysoko bude selka při tanci vyskakovat, tak vysoké obilí příští rok naroste.
Vyvrcholení bylo o masopustním úterý, kdy se konaly průvody maškar a divadelní představení. Průvod masek
býval takovým protestem proti spořádanému životu. Chodilo se od domu k domu, účastníci reje byli hoštěni jídlem,
pitím a obdarováváni penězi. Lidé věřili, že s kostýmy jsou
spojeny i jejich vlastnosti – síla, hojnost, zdraví. Obyčejů
a zvyků vážících se na poslední masopustní dny bylo mnoho. Každá vesnice byla něčím odlišná a měla svá specifika.
Všude se ale toto období uzavíralo taneční zábavou, spoje-

Z průvodu masek.

nou s „pochováváním basy“. Jedná se o parodii na pohřeb
zemřelého marnotratníka. Do necek, na desku nebo na prostřený stůl či máry se položila basa pokrytá plachtou. Následoval vlastní pohřební obřad s upozorněním na domnělé prohřešky basy v čase masopustních zábav a za tklivého
nářku byla slavnostně vynesena ven ze sálu a „pohřbena“.
Po tomto aktu čas nevázaného veselí definitivně skončil
a nastal čas půstu. Sousedé si po půlnoci na rozloučenou
zazpívali postní píseň a rozešli se domů. Masopust skončil a život se opět vrátil do klidných kolejí. Začínaly týdny
předvelikonočního odříkání.
Ve 20. století se v důsledku vymezení pracovních dnů
masopustní obchůzky přesunuly na nejbližší předcházející
sobotu a neděli. Tak tomu bývá i u nás. V sobotu 9. února
ve 14.00 hodin již nedočkavci postávali u moštárny, odkud
se vydal na cestu průvod rozverných masek. Vůbec nevadilo, že bylo mrazivo a k zemi se snášely sněhové vločky. Rozverné masky vykouzlily úsměv na tvářích malých
i velkých. Společně pak lidé došli na náměstí a odtud se
vydali k Okule, pak kolem školy rovnou do hasičské zbrojnice. Do pochodu jim vyhrávala řízná kapela. Ta pokračovala i přímo ve zbrojnici, kde zahrála k poslechu i k tanci
všem zúčastněným.
Chtěla bych poděkovat členům Základní organizace Českého zahrádkářského svazu v Nýrsku za přípravu
a organizování veselého a příjemného odpoledne a maskám za jejich kreativitu a nápaditost s jakou vyzdobily
a připravily své kostýmy.
Jitka Vlková

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
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Z NÝRSKÉHO MUZEA
V televizi můžete zhlédnout
záběry z Nýrska a okolí
Díváte se na pořad „Tajemství rodu“? Možná, že celá
řada z vás už dokonce patří k fanouškům. Mohu vám zasvěceně sdělit, že 13. 3. bude v dílu o Tomáši Halíkovi také nýrské muzeum. Části tohoto dokumentu se natáčely v muzeu, na náměstí a v Bystřici na návsi už na jaře
loňského roku, ale dlouho nebylo jisté, kdy se seriál dokumentů spustí a kdy přijde na řadu díl s prof. Halíkem.
Bylo příjemné si s ním povídat a tak, jak je to v jednotlivých dílech typické, i v nýrském muzeu na něj čekalo
překvapení. Detaily vám zatajím, abych neprozradil to,
co nemám.
A mám ještě jednu zajímavost pro letošní rok. Trochu
jsem se o tom zmiňoval již v minulém vydání NN. Muzeum spolu s městskou knihovnou připravilo pokračování připomínek významných spisovatelů z Nýrska a okolí. Letos jsme vyhlásili „Rok Josefa Blaua“.
Rád bych vás teď seznámil s programem celého roku, abyste, pokud by se vám něco líbilo, se mohli podle toho zařídit a udělat si čas.
Duben – květen: dva výlety po stopách
Blauova učitelování:
1. – Pfeffermühle – prvé bydliště manželů
Blauových (místo úmrtí jeho prvé manželky),
Dešenice – škola, Stará Lhota – škola, Nýrsko
– Blauova vila. (12 km)
2. – Sv. Kateřina – škola, Červené Dřevo –
škola, Orlovice – škola. 20 km – je možno zajistit částečnou dopravu. Oba výlety budou
organizovat stejně jako v loňském roce turisté,
bližší informace budou jistě na vývěsce.
1. 6. 2013 Konference k osobnosti Josefa
Blaua. Jako mluvčí jsou pozvání přední znalci předválečné literatury tohoto kraje. Jedním
z nich bude i prasynovec Josefa Blaua. Pro
účastníky konference, kteří by se chtěli zdržet do následujícího dne, je možné zopakovat
vycházku do Milenců, Dešenic, Staré Lhoty
a Nýrska
10. 8. 2013 od 14.00 hod. Odhalení pamětního kamene ve vznikajícím Parku paměti u Lesního divadla. Doufáme, že v Lesním divadle bude v průběhu celé sezóny výstavka „Blau a jeho podíl na vzniku Lesního
divadla“.
První dvě soboty v září, tedy 7. 9 a 14. 9.,
se uskuteční dva jednodenní autobusové výlety po Králováckých rychtách.
1. zájezd: Sv. Kateřina, Hamry, Hojsova Stráž,
Javorná bude stát 110,- Kč pro osobu.
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2. zájezd: Zhůří, Kochánov, Stachy, Stodůlky bude stát
200,- Kč pro osobu. K dispozici budou dva odborní průvodci: Jaroslav Svoboda a Jan Lhoták.
V říjnu a listopadu bude výstava o Josefu Blauovi
v nýrském Muzeu Královského hvozdu. Součástí výstavy bude v listopadu křest životopisné knihy
o Josefu Blauovi „Piruety na ostří nože“ od Marie Majtánové – Korandové, která byla mimochodem v loňském
roce vyhlášena osobností České republiky.
V průběhu roku bude k dispozici limitovaná série stylových dřevěných záložek do knihy, které budou vydávány i k ostatním spisovatelům.
Za předpokladu, že zastupitelstvo města podpoří návrh pojmenovat nově vznikající ulici po tomto spisovateli, bude to první ulice, které ponese jméno Josefa
Blaua.
Karel Velkoborský,
Muzeum Královského hvozdu

Uzávěrka pro zaslání příspěvků
do dalšího čísla je 20. března.

Výroční zpráva
Muzea Královského hvozdu
Uplynul dvanáctý rok naší práce. Přiblížíme si jeho
průběh, jednak proto, že je třeba kalkulovat, ale také pro
potěšení z případných dobrých výsledků.
Rok jsme začali instalací audiovizuální techniky, kterou jsme v průběhu roku několikrát využili, ale je třeba ji
využívat ještě více. Odstartovali jsme sérii roků, v nichž
připomínáme nýrské spisovatele. Na tom spolupracujeme
s městskou knihovnou. Začali jsme rokem Josefa Holuba.
Podařilo se nám tuto akci uskutečnit s minimálními náklady a ještě jsme obohatili náš sbírkový fond nálezem tří rukopisů Hanse Holuba a další užitečné literatury. V souvislosti s tím jsme také dali vzniknout Parku paměti u Lesního divadla, kde jsme odhalili Josefu Holubovi pamětní kámen. Dokončili jsme projekt „Odpuštění“, který se
šíří pomalu, ale ani jsme neočekávali, že by to byla nějaká masivní akce. Na jaře se v našem muzeu natáčela část
pořadu „Tajemství rodu“ s Tomášem Halíkem. 13. 3. 2013
v 21.00 hod. na ČT 1 bude tento dokument vysílán. Hned
poté se nepotvrdila naděje na objevení mohyl v naší zájmové oblasti. Asi by to bylo na jedno muzeum až moc.
Nahradili jsme mohyly zprávou o možné existenci hromadných hrobů u Hodousic. Zpráva se nepodařila potvrdit především proto, že terén je po nedávné vichřici téměř neprostupný. Hledání jsme odložili o rok nebo dva,
až bude porost vyšší a prořezaný. Podařilo se konečně obnovit existenci www stránek. Jsou doplňovány, ale budeme se snažit jim dát ještě větší péči. V průběhu roku jsme
se věnovali práci s detektorem kovů, zatím z toho vznikla malá sbírka štítových knoflíků, ale hlavně je to o seznamování se s krajinou. Výsledky se jistě dostaví. S nýrskými turisty spolupracujeme na mapování pramenů a studánek a také na vycházkách v souvislosti s roky nýrských
spisovatelů.

Stálá expozice v nýrském muzeu.

Nová výstava o letecké archeologii.

Foto 2 x Jitka Vlková

Během roku jsme uskutečnili pět výstav. Po dokončení
výstavy „Světlo voskovic“ to byly výstavy „Jiný úhel pohledu“, „Vzpomínky na reklamu“, dále hlavní akce roku
„Po kolejích Královským hvozdem“, pak „100 tváří Dešenic“ a nakonec výstava „Andělé“.
Že se naše pozice ve spolupráci s vedením města vylepšuje, lze poznat z toho, že již druhým rokem nám město proplatilo 100% nákladů s výstavami (oproti smluvním
70%). V reálných číslech to činí 47 232,- Kč. Na vstupném
darech a členských příspěvcích jsme získali 28 719,- Kč
a také jsme získali grant na instalaci tabulí s historií města a jejich osvětlení. Naše příjmy tedy činily spolu s nějakými malými příjmy z prodeje knih a úroků 84.116,74 Kč.
Vzhledem k tomu, že jsme z předcházejícího roku měli na
účtu dar 50 000,- od velkého sponzora, naše výdaje mohly
činit 138 974,- Kč 			
Chci poděkovat všem, kteří v průběhu roku přiložili
ruku k dílu. Pracovali jsme na „čistém depozitáři“, hlavně s Janem Tichotou, takže je připraven k roztřídění sbírky. Na schodiště jsme namontovali panely s historií města,
na čemž a také na instalaci výstav se podílel Jan Burghauser. Tradičně na úklidu a instalaci výstav pracujeme také
s Václavem Bárou. Paní Stará nám pomáhala s šitím závěsů, Standa Mil s průzkumem krajiny, Tonda Gibiš si vzal
na starost hlavní letní výstavu a na té bylo něco práce!
I náš detektorářský tým se snažil, ale nejvíce příspěvků do
sbírky jsme dostali především od pana Suchého z Klatov
a Zdeňka Procházky z Prahy. Mezi vydatné pomocníky
musím zařadit také Dr. Brauna, který nám pomáhal s výstavou „Jiný úhel pohledu“. Aniž si toho kdo všímá, na
vedení účetnictví pilně pracuje Eva Uldrychová. Nejednou jsem se byl také během roku radit u manželů Richterových ze Zelené Lhoty.
Co se nám nepodařilo? Zmíněný nález mohyl, dohledání pokladu z r. 1920 ve Strážově a získání grantu na
„Vodní díla“. Něčím jsme to nahradili a něčím třeba ještě
nahradíme letos.
Karel Velkoborský
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Z NÝRSKÝCH ŠKOL
Základní škola, Školní ul.

Zápis zpestřily pohádkové postavičky
Zápis budoucích prvňáčků pro školní rok 2013/2014
30. ledna můžeme za nás pedagogy letos jednoznačně vyjádřit slovem S U P E R:
S = sympatičtí budoucí žáci školy i jejich rodiče - mnozí
bývalí žáci školy, kteří se tak o to víc těší, že se vracejí se
svými potomky;
U = usmívající se tváře většiny zúčastněných, což působilo pozitivně na děti, které nevěděly, co je při takovém „zápisu“ vlastně čeká;
P = pohádkové postavy jako průvodci školou (překvapení
žáků VIII.A, kteří se převlékli za známé pohádkové postavy a doprovodili své budoucí kamarády k vlastnímu zápisu; skvělými společníky byli i žáci V.A, kteří jim zpříjemňovali chvilky čekání);
E = excelentní výkony řady budoucích školáčků, kterými
překvapovali a někdy i pobavili zkušené kantorky. Ty si
s nimi povídaly a občas je i zaskočily záludnou otázkou;
R = radost z toho, že se 2. září 2013 sejde v I.A nová generace žáků naší školy s nadšením a touhou se vzdělávat (zapsáno 27 předškoláků; třídní učitelka Mgr. Miroslava Vacovská).
Mgr. Alena Linhartová

5 x ze zápisu do první třídy.
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Základní škola a Mateřská škola Nýrsko, Komenského ul.

Při zápisu do 1. ročníku
dostaly děti drobné dárky
Ve středu 30. ledna se na naší škole uskutečnil zápis
žáků do 1. ročníku. Formou rozhovoru a her prověřily paní
učitelky znalosti a dovednosti u 34 dětí (včetně odkladů
z minulého roku). Každý z předškoláků si odnesl pamětní list, medaili, různé školní potřeby a drobné upomínkové
předměty z dílny žáků naší školy. Několik dárků obdržely
děti i od sponzorů (Rama, Madeta, Česká spořitelna Klatovy), kterým chceme touto cestou poděkovat.
U 7 dětí uvažují rodiče o odkladu povinné školní docházky, proto v příštím školním roce otevřeme jednu první třídu s přibližným počtem 27 žáků.
			
Mgr. Jindřiška Hvězdová

Společné foto všech účastníků lyžařského výcviku.

Ve čtvrtek jsme všechny lyžaře, lyžařky a snowboarďáky natočili na video a večer si děti prohlédly, jaké pokroky udělaly. Zároveň jsme také mohli vyhlásit a ocenit „pád
týdne“.
Poslední večer jsme uspořádali tradiční karneval. Každá „maska“ se představila a odpovídala na zvídavé dotazy členů poroty z řad učitelstva. Nejoriginálnější a nejvtipnější masky byly oceněny diplomy.
Náš „lyžařský týden“ se velmi vydařil a žáci si užili nejen spoustu legrace, ale také úspěšně zvládli základy sjezdového lyžování a snowboardingu.
Mgr. Dana Křivánková

Do 1. třídy se těší i Matěj Vítovec.

Lyžařský kurz 7. ročníku
zakončil karneval
V neděli 10. února odjeli chlapci a děvčata ze sedmých
ročníků naší školy na šumavský Špičák, aby zde strávili týden výuky na lyžích a na snowboardu. První den bylo
všech 27 žáků rozděleno do družstev a v pondělí ráno už
jsme „v plné polní“ vyrazili na svah. Sněhové podmínky
byly výborné, počasí nám přálo a brzy se i úplní začátečníci dostali lanovkou na „velký“ kopec.
Po lyžování se děti scházely ve společenské místnosti,
kde se formou besedy dozvěděly spoustu informací o bezpečném pobytu na horách, lyžařském vybavení, technice
a historii lyžování. Při testu také zjistily, kolik toho ví
o moderním lyžařském sportu, zimních olympijských
hrách a úspěšných sportovcích. Nejúspěšnější družstvo
pak čekala sladká odměna.

Žáci si můžou vyzkoušet
psaní na keramické tabule
V současné době podávají žáci 9. ročníku přihlášky na
střední školy. Při jejich rozhodování jim pomohla i exkurze na Úřad práce v Klatovech. Podle předběžného zájmu
se přibližně jedna třetina rozhodla pro učňovské obory.
V rámci modernizace učeben bylo v měsíci únoru nainstalováno 5 keramických tabulí, na které se nepíše klasickou křídou, ale fixem. Jestliže se práce s těmito tabulemi
osvědčí, budou postupně doplňovány i do ostatních tříd.
Mgr. Ivan Pavlík

Zápis
do mateřských škol
se uskuteční
3. 4. 2013.
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DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE

Do tanečních můžou nastoupit i dospělí
I když je stále ještě v plném
proudu zimní společenská sezóna 2013, organizátoři již připravují akce, které nás čekají v dalším
období.
Dům dětí a mládeže bude na podzim organizovat další ročník kurzů tance a společenského chování pod vedením Taneční školy Evžena Krejčíka. V současné době obdrželi žáci devátých ročníků základních škol našeho okrsku pozvánky do kurzu. V DDM Nýrsko jsou k dispozici
další přihlášky pro ty zájemce, kteří nejsou žáky základních škol, případně pro ty, kteří jsou starší a společenský
tanec si chtějí připomenout.
Taneční mají velmi vysokou úroveň a mládeži je vřele doporučujeme. Jedná se o zážitek nejen pro samotné
účastníky, ale také pro jejich rodiče a prarodiče.
Další nábor začal v oboru letní prázdninové činnosti.
Doporučujeme rodičům včasný výběr prázdninové aktivity pro malé i větší táborníky. Veškeré podrobnosti k letní činnosti získáte na internetových stránkách DDM Nýrsko. V loňském roce nemohli být někteří zájemci uspokojeni, a proto příliš neváhejte.
Pavlína Karlovská

Taneční mistr s asistentkou.

MĚSTSKÁ POLICIE INFORMUJE
V prosinci 2012 byla provedena ze strany městské policie právní osvěta školní mládeže v základní škole ve Školní ulici. Žáci prvního i druhého stupně byli informováni nejen o věcech týkajících se území města Nýrska, ale také
byli poučeni o bezpečnosti silničního provozu na pozemních komunikacích, o nástrahách číhajících na internetu či
o nebezpečnosti drog. Probráno bylo i nemálo dalších témat, která vyplynula z rozvedené diskuse s dětmi. Proto
bych rád poděkoval nejen kantorům a paní ředitelce, kteří tuto přednášku umožnili uskutečnit, ale také žákům, kteří
se aktivně na diskusi podíleli a rozvíjeli ji.
Během listopadu, prosince a ledna došlo opakovaně
k uložení odpadu mimo vymezená místa na území města,
kdy pachatelé těchto přestupků byli opět řešeni blokově.
Proto bych rád upozornil na to, že odpad patří do popelnice
k tomu určené a nikoliv na zem. V případě, že k takovému
jednání dojde, město musí následně vynaložit finanční prostředky na odklizení tohoto odpadu. Tyto peníze pak nemohou být využity v prospěch města, což neplatí v případě vypátrání pachatele, který je následně za své protiprávní jednání penalizován blokovou pokutou.
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Není překvapením, že i na území našeho města dochází k odchytům zatoulaných psů - ať již notorických útěkářů
a nebo těch, kterých se někdo hrubě zbavil. V případě, že
uvažujete o pořízení nějakého domácího mazlíčka Vás žádám, prohlédněte nejdříve útulky (např. www.hotelpropsybobik.websnadno.cz nebo www.psiutulek.klatovynet.cz, se
kterými úzce spolupracujeme. Pomůžete nejen tím, že uvolníte místo v dnes už tak přeplněných útulcích, ale hlavně
pomůžete zvířátku, které Vám bude po celý svůj život velmi vděčné.
Nakonec bych rád požádal řidiče a další účastníky provozu na pozemních komunikacích, aby byli ohleduplní ke
svému okolí vzhledem k zimním měsícům, které jsou spojené se zhoršením jízdních podmínek na komunikacích.
Ladislav Tenk, velitel městské policie
Kontakt:
Městská policie						
Náměstí 122 (budova městského úřadu), 340 22 Nýrsko
tel.: 702 027 046, 376 571 601
e-mail: mpolicie@mestonyrsko.cz

Demolice kostela změnila vzhled náměstí
Dnes bych chtěla zavzpomínat na část historie našeho města, která není až tak vzdálená, ale je spíše smutná. Jedná se o změnu náměstí. Kdysi uprostřed něj stával krásný kostel, který byl před čtyřiceti lety zbourán.
Je to škoda, byl starý, určitě by byl dnes i historicky cenný, ale tak to v té době prostě chodilo. Zbouráním kostela a posléze i dalších domů, které toto náměstí lemovaly,
ztratilo vlastně Nýrsko to pravé náměstí. Území obestavěné panelovými domy rozhodně nepřipomíná náměstí
– centrum nebo střed obce. Alespoň mně to tak nepřipadá. Snad se to někdy zlepší. Jako vzpomínku Vám nabízím výňatek z kroniky našeho města z roku 1973, který
demolici dolního kostela popisuje:
„V souvislosti s plánem výstavby Nýrska na příští
léta bylo nutno uvolnit prostory náměstí a provést demolici kostela. Vnitřní vybavení kostela bylo převezeno
do jiných kostelů. Projekt demolice zpracovalo projekční
středisko n. p. Pozemní stavby Plzeň. Demolici provedl
dne 26. 1. 1973 Vojenský destrukční útvar Praha. Demolice byla provedena za použití náloží ve zdivu a odstřel
byl proveden tak úspěšně, že přestože v blízkosti prováděné demolice byly obytné domy, nedošlo
k žádným škodám ani ku zranění osob.
Z historických pramenů bylo zjištěno, že
kostel byl založen 9. 10. 1712 a zasvěcen
„Čtrnácti svatým pomocníkům“. V daném
případě - dle posouzení památkářů - neměl
tento kostel historickou hodnotu. Touto demolicí byl dán prostor k výstavbě nové části města.“
Tolik z kroniky města. Pokud Vás zajímají dějiny a rádi byste nahlédli do starších
kronik, můžete tak učinit na internetových
stránkách: http://www.portafontium.cz/.
Jitka Vlková

Kostel na náměstí před demolicí a během odstřelu.

Trosky kostela po demolici.
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Březen je měsícem čtenářů
aneb s námi jen „all inclusive“
Základním posláním knihoven je zpřístupňování dokumentů, které knihovna vlastní. V případě MěK Nýrsko jde o knihy, brožury a časopisy. Čtenáři mohou vybírat ze 34 titulů periodik a 23 120 svazků knih nacházejících se ve volném výběru. Kromě výpůjčních služeb poskytuje knihovna ještě celou řadu dalších. Co vše
v knihovně najdete a jaké služby a novinky můžete využívat?
Výpůjční služby: Knihy a periodika si můžete přijít vybrat osobně, na místě si je prohlédnout a ty, které
Vám padnou do oka, si vypůjčit domů. Další možností je
využití elektronického katalogu, který je umístěn na
www.knihovnanyrsko.cz. Z pohodlí domova si vyberete knihy a periodika, o které máte zájem, a do knihovny přijdete již s konkrétní představou. Dokumenty, které
nejsou k dispozici je možné zarezervovat. Také lze zaslat
požadavek na knihy e-mailem, knihovnice Vám je připraví a Vy si je pouze vyzvednete. Přes el. katalog máte
rovněž možnost spravovat své čtenářské konto. Vlastníkům chytrých telefonů je určena zbrusu nová služba a to
Smartkatalog – katalog knihovny v mobilu. Pokud požadované tituly nenajdete v našem knihovním fondu, rádi
Vám je objednáme prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby z jiné knihovny.

.
.

.

.
.

.

.
.
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Další služby: Do knihovny je možné zamířit také na
veřejný internet, za kulturní či vzdělávací akcí. Jejich aktuální přehled najdete v informačních vitrínách, na webových stránkách knihovny a na facebooku. Všechny informace týkající se akcí, provozní doby knihovny apod.
zasíláme v případě zájmu ze strany uživatelů e-mailem.
V knihovně též kopírujeme, skenujeme (A4, A3, čb. i barev.) a laminujeme (do vel. A4).
O akcích, které proběhnou v rámci března - měsíce
čtenářů, se dočtete na poslední straně novin. Těšíme se
na Vaši návštěvu.
J. Poupová, MěK

Povídání o Bibli v knihovně se S. Kaletou a P. Vaňkátem.
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Nýrští hasiči zhodnotili uplynulý rok
Jako každý rok i letos hodnotili nýrští hasiči uplynulý
rok na své výroční valné hromadě. A jaký tedy byl uplynulý rok pro nás hasiče? Naše zásahová jednotka vyjela celkem ke 37 zásahům. Z toho ke 13 požárům a 7 dopravním
nehodám. Ostatní zásahy spadají do rámce technické pomoci (likvidace nebezpečného hmyzu, spolupráce se složkami IZS a podobně). Počtem zásahů se tak loňský rok
nijak zvlášť nevymykal předchozím letům. Mezi největší
zásahy loňského roku patřil požár sila v Nýrsku a pak požár chaty v Matějovicích.

Václava Nejedlého jsme v květnu organizovali Den hasičů. Ráno proběhla dětská soutěž a odpoledne pak soutěž
v požárních útocích s historickými „osmičkami“.
Pokračovala také naše spolupráce se zahrádkáři při tradičním masopustu a nezapomněli jsme ani na naše nejmenší při tradiční spolupráci s mateřskou školou v ulici Práce. Nově jsme také navázali spolupráci s dětským táborem
v Zelené Lhotě.
Mimo tyto již tradiční akce jsme v loňském roce společně s okresním sdružením hasičů spolupořádali okresní
hasičský ples v místním kulturním domě.
Hasiči také poděkovali na své výroční valné hromadě za spolupráci Hasičskému záchrannému sboru v Klatovech a také za trvalou podporu ve své práci starostovi a zastupitelům města Nýrska.
Jan Kolář, jednatel SDH Nýrsko

PROMĚNY MĚSTA
Nýrští hasiči při likvidaci požáru vozidla.

S dětmi z dětského tábora v Zelené Lhotě.

Velké nároky na zasahující hasiče a především jejich psychiku také kladly některé zásahy u vážných dopravních nehod spojených s těžkým zraněním nebo přímo úmrtím účastníků nehody. Je samozřejmé, že musela probíhat po celý rok údržba techniky a výstroje a také
samotný výcvik hasičů. Mimo běžný výcvik dále pokračuje naše spolupráce s hasiči z Neukirchenu. Tentokráte
jsme uspořádali společné cvičení v Nýrsku. Námětem byl
požár zdravotního střediska spojený se záchranou osob.
K tomuto záměru jsme využili budovu starého zdravotního střediska na náměstí. Samotné cvičení již bylo v Nýrských novinách popsáno, a tak jen zbývá konstatovat, že
se celá akce vydařila a plně splnila svůj účel dalšího secvičení našich zásahových jednotek.
Samozřejmě jsme se v průběhu roku věnovali i dalším činnostem. Například jsme uspořádali několik soutěží. Kromě pravidelné Jarní dětské soutěže a Memoriálu

Základní škola v Komenského ulice dříve a dnes (kdysi zvláštní
škola).
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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
Po - Pá: 10.00 - 12.00, 13.00 - 16.00 hod.
Ve společenském sále městské knihovny

5. 3. od 14.00 hod. – Virtuální univerzita 3. věku
– 3. přednáška.
9. 3. od 15.00 hod. – Výtvarná dílna Natálky Vítovcové – pedigoví a pergamenoví motýlci a korálkové kytičky.
9. 3. – 26. 3. – Zlaté nýrské ručičky – výstava ručních
prací.
19. 3. od 14.00 hod. – Virtuální univerzita 3. věku
– 4. přednáška.
22. 3. od 17.30 hod. – Slané dorty – kurz Z. Trefancové.

V Muzeu Královského hvozdu

Do 28. 4. – Architektura z ptačí perspektivy – výstava leteckých snímků Dr. Petra Brauna.

Na náměstí

16. 3. od 15.00 hod. – Loučení se zimou – výroba a vynášení Morany.
23. 3. od 15.00 hod. – Vítání jara – příprava a přinesení líta.

Ochotníci chystají novou hru
V polovině února se znovu sešli naši ochotníci, aby se
začali připravovat na novou sezónu. Chtějí pro nás připravit novou hru. Jen nechtějí říci jakou a co můžeme
očekávat. Bude to drama nebo komedie? Nebo snad muzikál? Půjde o dílo českého nebo zahraničního autora?
Nebo nás opět překvapí výtvorem přímo z pera člena našeho sboru? Nevíme a oni jen mlží a nechtějí ani naznačovat. Budeme si tedy muset počkat na léto. Pro připomenutí alespoň několik fotografií z minulých her, se kterými slavili obrovský úspěch, jako příslib do budoucna.
Jitka Vlková

Z předchozích divadelních her.

V městské knihovně

Březen měsíc čtenářů – motto: „S námi jen all inclusive!“
- burza knih,
- prodej knih nakladatelství Fragment,
- anketa,
- „Společně dokážeme cokoliv...“ aneb pojďme stvořit barevnější svět – tvorba dětského leporela,
- „Knihovnické řetězování“ – lepení papírového řetězu,
- „Čtenářem na zkoušku“ – registrace na 2 měsíce zdarma.
7. 3. od 16.00 hod. – Kamínkové čtení pro děti s výtvarnou dílnou.
21. 3. od 16.30 hod. – „Proč je tak tlustá“ – vyprávění druhé o Bibli.

V KD-DDM

2. 3. od 14.00 hod. – Dětský karneval „Na vesnickém
dvorku“.
6. 3. – Okrskové kolo recitační soutěže.
8. 3. od 19.00 hod. – Dezertér z Volšan – divadelní představení o nebožtíkovi, který utekl ze hřbitova, Divadelní
společnost Julie Jurištové (pořádá MěK).
16. 3. od 20.00 hod. – Zahrádkářský ples.
18. 3. od 10.00 hod. – Příhody včelích medvídků – divadelní představení pro děti (pořádá MěK).
29. 3. od 17.00 hod. – Velikonoční dětské disco.

