NOVINY
INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK MĚSTA
č. 1, ročník XLI

Leden 2014

cena 10 Kč

V prosinci se ve městě konala celá řada zajímavých adventních akcí. Jednou z nich bylo 18. prosince i tradiční „Zpívání u vánočního stromu“.
Více informací a fotografií najdete uvnitř čísla na stranách 9 - 11.

Novoroční slovo
starosty města
Blíží se konec roku a po dnech plných shonu přišly dny klidu a pohody. Nastávají okamžiky, ve kterých je možné se pozastavit a částečně zhodnotit rok
právě končící. Dovolte mi, abych tak učinil z pohledu našeho města.
Právě končící rok byl z mého pohledu poměrně dobře zvládnutý po stránce ekonomické. V roce 2012 jsme investovali značné finanční prostředky do
nákupu nemovitostí i s tím vědomím, že následující rok bude zaměřen na snižování zadlužení města. To se také letos podařilo a dluh města jsme snížili o cca
15 mil. Kč. Kromě toho jsme investovali zhruba 17 mil. Kč do obnovy nemovitostí v majetku města.
Jednou z hlavních akcí bylo zahájení realizace spojovacího chodníku mezi
Bystřicí a Nýrskem. Dalším významným počinem bylo zahájení výstavby in-line
dráhy v prostoru Lesního divadla. Obě uvedené akce budou dokončeny v první polovině letošní roku. Kromě toho se podařilo výrazně pokročit s výstavbou
kanalizace v Zelené a Staré Lhotě. Vedle těchto poměrně dost finančně náročných akcí se podařilo výrazně podporovat jednotlivá zájmová sdružení a spolky
ve městě. S velikým potěšením sleduji aktivity i neorganizovaných občanských
aktivit, vánoční koncert v Hodousicích je toho dokladem.
Pokračování na straně 3
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INFORMACE
Z RADNICE
Z prosincového jednání
Zastupitelstva města Nýrska
Na svém posledním veřejném zasedání v roce 2013 projednali zastupitelé důležité body spojené se zajištěním chodu města v dalším období. Byla projednána poslední rozpočtová změna v roce 2013 a projednán a schválen nový
rozpočet na rok 2014. Byl schválen jako přebytkový
s předpokládanými příjmy ve výši 73 726 140,- Kč a výdaji ve výši 62 813 960,- Kč. Na straně výdajů je také nutné
počítat s další částkou ve výši 11 430 000,- Kč na splátky
úvěrů poskytnutých městu v minulých letech na nákup nemovitosti a spolufinancování dotačních investičních akcí.
Bližší informace o členění rozpočtu naleznete na stránkách města na odkaze:
http://www.sumavanet.cz/munyrsko/rozpocet.asp
Předmětem jednání bylo schválení výše místního
poplatku za likvidaci odpadů a cena vodného a stočného
v příštím roce. Výše místního poplatku na rok 2014 byla
schválena ve výši 510,- Kč za osobu a rok, což představuje
nárůst o 15,- Kč oproti roku 2013. Novelou zákona je možno od 1. 1. 2013 stanovit výši místního poplatku až na částku 1000,- Kč.
Cena vodného a stočného je pro rok 2014 stanovena
na 42,41 Kč/m3 (bez DPH), což je zvýšení o 1,02 Kč za m3.
Úpravy doznala i cena tepla a teplé užitkové vody, která se v roce 2014 zvyšuje o 4,2 % na 441,- Kč (bez DPH)
za jeden gigajoul, tj. o 18,- Kč/GJ více než v r. 2013. Důvodem jsou zejména zvýšené ceny uhlí Mostecké uhelné a.s.
o 10 % a další nutné technické úpravy, zejména rozvodů
a měřící techniky.
Dále byla schválena obecně závazná vyhláška
č. 4/2013, která povoluje provozování sázkových her, loterií
a jiných obdobných her na území města těm provozovnám,
kde statutární zástupce vlastníka přístrojů souhlasí s podmínkami provozování stanovených městem. Vyhláška také
reguluje provozní dobu v uvedených místech, tak aby byla
stejná jako provoz restauračních zařízení v celém městě.
Informace o nových obecně závazných vyhláškách naleznete na stránkách města na odkaze:
http://www.sumavanet.cz/munyrsko/vyhlasky.asp
V neposlední řadě byly projednány výroční zprávy školských zařízení zřizovaných městem a také schválení podání žádosti na poskytnutí dotace do Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad na výstavbu sportoviště
s umělou ledovou plochou v Komenského ulici v Nýrsku.
Podrobný zápis z jednání zastupitelstva je k dispozici na stránkách města na odkaze:
http://www.sumavanet.cz/munyrsko/usneseni.asp
(MěÚ)
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Informace finančního odboru
poplatníkům místních poplatků
1) Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
- Poplatek činí: 510,- Kč.
- Poplatníci: fyzické osoby, které mají v obci trvalý pobyt; cizinci, kteří pobývají na území ČR déle než 3 měsíce;
vlastník stavby určené nebo sloužící k individuální rekreaci,
bytu nebo rodinného domu, ve kterých není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba.
- Úlevy a osvobození od poplatku jsou uvedeny v článku 6 obecně závazné vyhlášky města Nýrska č. 3/2013, kterou se mění OZV č. 3/2012. Nejčastěji využívané jsou úlevy ve výši 70 % z poplatku pro studenty ubytované na kolejích, internátech, popř. v nájemních bytech a osvobození pro třetí a další nezletilé nezaopatřené nebo studující dítě v rodině. Existence skutečností zakládající nárok na osvobození nebo úlevu od poplatku se podle článku 3 odst. 1) OZV dokládají do konce února příslušného roku. Potřebné tiskopisy lze vyzvednout v kanceláři
č. 6 na MěÚ Nýrsko nebo stáhnout na http:/www.sumavanet.cz/munyrsko/ v sekci formuláře pro podání. Od 1. 3. již
bude poplatek vybírán pouze v základní výši 510,- Kč.
- Splatnost poplatku je do konce března 2014. Poplatek lze hradit od začátku ledna 2014 v hotovosti v pokladně MěÚ Nýrsko, kancelář č. 6 nebo v březnu na poště složenkou, jež bude roznášena těm poplatníkům, kteří poplatek neuhradili v hotovosti v pokladně, popř. převodem
z účtu. Číslo účtu a variabilní symbol pro bezhotovostní platbu zájemcům sdělí v kanceláři č. 6 nebo mohou zaslat dotaz na e-mail: pokladna@mestonyrsko.cz. Při úhradě v hotovosti lze seskupit poplatky za více osob na jeden doklad.
Bezhotovostní platbou je možné zaplatit jednou částkou za
více poplatníků po určení vybraného variabilního symbolu
správcem poplatků. Složenky jsou určeny k platbě na poště
a tisknou se jednotlivě pro každého poplatníka zvlášť, nelze
na nich provést sloučení poplatků, např. pro celou rodinu.
V odůvodněných případech lze platby za rodinu rozložit do
více měsíců (leden – březen) při dodržení termínu splatnosti.
2) Poplatek ze psů
- Poplatníkem je držitel psa, kterým je fyzická nebo
právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území města Nýrska.
- Poplatek se platí ze psů starších tří měsíců. Sazby
jsou uvedeny v obecně závazné vyhlášce č. 5/2010.
- Splatnost: do 30. 4. 2014, popř. 2. splátka do 31. 8.
2014 u poplatků přesahujících 200,- Kč.
- Poplatek se platí v hotovosti v pokladně města, kancelář č. 6, převodem na účet, popř. složenkou doručenou
v dubnu 2014.
Bližší informace můžete získat v kanceláři č. 6, dotazem na e-mail: pokladna@mestonyrsko.cz, popř. v obecně závazných vyhláškách.
(MěÚ)

Novoroční slovo...
Pokračování ze strany 1
Dobrou zprávou pro nás je i to, že se podařilo zajistit finanční prostředky na opravu dalších drobných sakrálních
staveb v celém územním obvodu města. Pokud do výčtu
výše uvedených akcí přičteme opravu tělocvičny u ZŠ ve
Školní ulici, nákup celé řady vybavení pro Technické služby města Nýrska, myslím, že se právě končící rok může zařadit k těm úspěšnějším v novodobé historii města. Při pohledu na hospodářský výsledek můžeme celkem optimisticky hledět i do roku nového, na jehož prahu právě stojíme. Na svém posledním veřejném zasedání odsouhlasili
zastupitelé města podání žádosti na výstavbu umělé ledové plochy. Věřím, že při získání dotace jsme schopni tuto
akci realizovat do příští zimy. Dalším významným rozhodnutím zastupitelstva bylo zadání zpracování projektové
dokumentace na výstavbu přírodního koupaliště v Nýrsku.
Věřím, že při zachování finančního zdraví města dojde
k výstavbě koupaliště do konce roku 2015. Vedle těchto
akcí máme připraveny rekonstrukce komunikací za cca
40 mil. Kč. Pokud bude vyhlášen dotační titul se zaměřením na opravu místních komunikací, věřím v úspěch při
vyhodnocování našich žádostí. Za samozřejmost považuji dokončení kanalizace v přilehlých obcích města. Kromě
těchto akcí budeme finančně podporovat dostavbu areálu
chovatelů a dovybavení sborů dobrovolných hasičů. Veškeré aktivity zastupitelů města vedou k naplnění potřeb na
kvalitní žití v našem městě.
Vážení spoluobčané, k naplnění všech osobních a společných plánů a předsevzetí mi dovolte, Vám popřát hodně štěstí a zdraví v nadcházejícím roce 2014.
Ing. Miloslav Rubáš, starosta města

Ocenění za opravu kapličky

Děkovný list lidem, kteří se zasloužili o opravu kapličky u Hodousic.

Zubní pohotovost
od nového roku
Na základě rozhodnutí Krajského úřadu Plzeňského
kraje je od 1. 1. 2014 zrušena zubní pohotovost sloužená
v oblasti Klatovy (Klatovy, Horažďovice, Sušice) a Domažlice.
Jediná zubní pohotovost zůstává v Plzni na Denisově
nábřeží – od pondělí do pátku vždy od 18.00 do 6.00 hod.,
víkendy a svátky nonstop.
(MěÚ)
Příspěvky do Nýrských novin zasílejte
na e-mail: nyrskenoviny@gmail.com

Skauti přivezli do Nýrska světlo vlakem
„Nikdy nepodceňuj maličké; může tě to překvapit –
z nepatrného počátku vzejde veliká věc.“ Tato věta se stala
mottem letošního ročníku „Betlémského světla“. Myšlenka šíření předvánočního pokoje a míru vznikla v Rakousku v roce 1986, kde byla součástí vánoční sbírky rakouského rozhlasu a televize na pomoc postiženým dětem. Plamínek zažehnutý v místě narození Ježíše Krista a nazvaný „Světlo přátelství“ putuje ve speciálním bezpečnostním
obalu letecky z Izraele do Lince, odkud se dále předává do
25 zemí světa.
K nám se Betlémské světlo dostalo až po pádu čtyřicetileté komunistické vlády a v rukou exilových skautů putovalo v prosinci 1989 až pod sochu sv. Václava v Praze.
Letos se pro Betlémské světlo opět vydali brněnští skauti,
kteří si jej do České republiky odvezli z ekumenické bohoslužby ve votivním kostele na Rooseveltplatz ve Vídni
v sobotu 14. 12. 2013. Dále jej rozváželi po celé naší vlasti, jak je již dlouholetou tradicí, jednotlivé skautské družiny. Do Nýrska v sobotu 21. 12. 2013 přijeli již pošesté

Rozdávání Betlémského světla na nádraží v Nýrsku.

skauti z plzeňské družiny Kotva, aby svým přátelům, známým i všem lidem dobré vůle předali plamínek pokoje
a míru. A těm, kteří nemohli přijít pro Betlémské světlo
přímo k projíždějícímu vlaku, jej přivezli manželé Vyskočilovi na naše náměstí. Díky všem.
Jitka Vlková
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Z NÝRSKÉHO MUZEA
Sedm tisíc let starý poklad?
Koho by to napadlo, že se něco takového může u Nýrska najít. A přece se to stalo. V minulém čísle Nýrských
novin jsem napsal o nálezech pazourků v okolí, když jsem
o pár dní později mluvil se Standou Mílem, vzpomněl si,
že už v roce 2001 v blízkosti Hamrů také pazourek našel.
Myslel jsem, že přinese podobné úštěpy, jaké jsme našli
i my, ale k mému úžasu on přinesl do muzea rovnou dvě
celé hlízy. A dokonce nám je daroval! Hlíza pazourku je
nestejnoměrně vytvarovaný kus podobný hlíze bramboru.
Může ovšem dosáhnout i několikakilogramové velikosti.
Výjimečnost je ovšem v tom, že na severu Čech, či na severu Moravy takových hlíz můžete najít dost a dost, protože je tam přitlačil severský ledovec v době ledové, kdežto
v tomto prostoru se může jednat pouze o materiál donesený z krajiny od Regensburgu, kde jsou též bohatá naleziště. Znamená to, že pan Míl našel surovinu ještě nezpracovanou, kterou tam někdo ukryl pro pozdější užití (poklad),
nebo byla odhozena v případě nějakého přepadení obchodníka (i pravěcí lidé obchodovali), nebo je to pozůstatek sídelního místa pravěkých lovců. Ptal jsem se archeologů
i geologů. Velmi pravděpodobně se dosud žádná hlíza pazourku v tomto kraji nenašla. Určitě místo nálezu prozkoumáme, jakmile to bude
možné, ale zatím se tam drží
sníh, takže to bude muset
počkat až do jara. A pak
určitě prozradím pokračování.
A ještě jedna kuriózní
situace se odehrála. Máme
v muzeu expozici o Dr. Antonínu rytíři Randovi. To je
známo. O rodu Randů vyNový přírůstek muzea - hlízy
šla v roce 1942 kniha, jmepazourku pravěkého člověka.
nující se „Rodinná kronika“. V expozici ji nemáme (věřte, že by ji velmi „ozdobila“), nemá ji už ani rodina Randů a podle mých informací z Národní knihovny je známo jen šest exemplářů. Je to
asi měsíc, když paní Andělová šla procházkou po Nýrsku
a všimla si několika odhozených knih u popelnice. Jen
tak je rozhrnula nohou a zaujal ji titul „Rodinná kronika“.
Zvedla knihu, podívala se dovnitř a uviděla jméno Randa.
Protože je náš velký fanda, poslala nám vzkaz, že tu knihu určitě máme, ale kdybychom chtěli, že nám ji do muzea přinese. S radostí jsme jí vzkázali, to co jsem výše popsal a dnes už je kniha v muzeu.
Závěrem jedna výzva pro všechny občany města. Snad
je vám známo, že jméno našeho města se odvozuje od slova „nyra“, čili „nora“, pojmenování pro lidské obydlí zapuštěné do země. Snad tu tedy žili lidé v chýších, částečně
zapuštěných do země. Nestálo by za to, abychom byli ale-
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spoň pozorní, kdyby se nějaké stopy po takových obydlích
objevily? Nejspíše by se něco podobného mohlo stát na
kopci, kde stojí kostel. Pozná se to podle tmavých vrstev
v původní hornině, které se mohou objevit v docela obyčejném výkopu. To by bylo dobrodružství! Kdyby něco,
víte kde nás najdete.
Karel Velkoborský, Muzeum Královského hvozdu

Kožeňák
Rodina Hovorkových se přistěhovala do vylidněných
Sudet vlastně ze sousedství. Přidělený domek byl až na několik rozvrzaných skříní, na rozdíl od jiných, v podstatě
prázdný. Městečko mělo několik menších úřadů, spořitelnu a ještě jednu banku, dvě malé továrny a dvě pojišťovny. Právě z té jedné se ředitel postaral, aby jeho úředník,
kterého nutně potřeboval alespoň pro základní chod pobočky, dostal k bydlení nějaký z místních domků po vystěhovaných Němcích. Jejich první dítě, dcera narozená ještě za války, byla v úzkostlivé péči maminky. Proti následkům ubohé válečné výživy teď bylo třeba bojovat všemi
prostředky. Naškrabaná syrová játra byla na krev, lékařem
předepsaný rybí tuk zase zdrojem vitamínu B.
Nábytek přivezl povoz hned druhý den. To, čím byl útulně zařízen dvoupokojový byt, se v domku rozprchlo tak, že
i ty rozvrzané skříně musely dostat nějakou službu. Jak se
to stalo, že v jedné z nich zůstal viset zánovní pánský kožený kabát, nikdo nechápal, a tak tam visel dál. Když přišly první mrazy a vítr profukoval zimník ušitý ještě z válečné látky, zkusil pan Hovorka ten, co visel ve skříni. Divte se, ale padl jako ulitý. První cesta do úřadu byla trochu nejistá, pan Hovorka nevěděl, jestli někdo nebude divit takovému oblečení, ale za chvíli si zvykl a náramně si
ho pochvaloval.
Pan Hovorka byl pečlivý muž. Pečoval o rodinu
i o složky pojištěnců ve své kanceláři. Čas od času padl
jeho pohled na kožený kabát. Dva roky už mu slouží! Zdálo se mu nevhodné, že dosud nenašel způsob, jak do své
péče zahrnout i jej. Byl s ním velmi spokojen a přál si, aby
mu mohl sloužit ještě dlouho.
Na polici v koupelně přibývalo lahviček s rybím tukem. Obsah těch, které pan doktor předepsal jako první,
už ztratil svoji čerstvost. Jistě, úžasný zdroj vitamínu, ale
jak jej do toho dítěte dostat, když stačí před ním tu lahvičku jen otevřít.
Celý dům byl naplněn děsivým zápachem žluklého rybího tuku. Pan Hovorka klečel v předsíni nad svým koženým kabátem rozloženým na zemi a pečlivě jej natíral.
Olej se pěkně vsakoval a materiál krásně zvláčněl. Po
třech dnech, když už zápach tuku trochu vyvětral, jej bylo
možno začít zase nosit. V kanceláři sedával pan Hovorka
spíše sám a za sebe, cestou po ulici, neměl ve zvyku se dívat. Přesto by ale bývalo lepší, kdyby v těch dnech mohl
i do kanceláře chodit po ulici sám.
Karel Velkoborský

Alfa podpořila v Nýrsku mladé bikery
V loňském roce jsme uspořádali v Klubu Alfa více než
160 setkání s mladými lidmi, zhruba 60 sportovních akcí
- fotbal, florbal, bowling..., dále týden přednášek pro základní školy v Nýrsku a okolí. Podíleli jsme se na přednáškách pro veřejnost, připravili jsme spolu s přáteli živý
Betlém a mnoho dalšího. Zúčastnil jsem se také jednání
regionálních zástupců samosprávy, kde připravujeme projekty pro budoucnost.
Samostatnou kapitolu tvoří tzv. streetwork. Práce
s lidmi na okraji společnosti, kteří jsou ohroženi drogami, alkoholismem a gamblerstvím. Poradenství a servis
byl poskytnut více než 50 lidem při 26 akcích. Tuto práci pomáháme organizovat, působíme jako prostředníci, ale
hlavní břemeno nese plzeňská společnost Point14.

Účastníci jedné z mnoha akcí Klubu Alfa.

Většina těchto aktivit vyžaduje finanční prostředky
- odměny pro vedoucí, nájmy, energie, topení, pomůcky
a potřeby pro volnočasové aktivity. Nejvýznamnějším
sponzorem byla Jednota bratrská Nýrsko, město Nýrsko
a pak samozřejmě drobní dárci a dobrovolníci, bez kterých
se prostě podobná činnost neobejde. Všem patří srdečné
poděkování a obdiv, že o to málo času a finančních prostředků, které jim zbývají, se podělí s ostatními.
Loňský rok jsem zde vyjádřil přání podpořit mladé
bikery v Nýrsku. Povedlo se. Díky dotaci SZIF, podpoře města a předfinancování z rozpočtu ALFY jsme zakoupili BMX kolo, přilbu a chrániče, kamerový stabilizátor
a kameru pro extrémní sporty.
Naší hlavní osobností se stal Lukáš Kopp, který ALFU
reprezentuje na různých setkáních. Díky kameře a stabilizátoru mohou vznikat akční videa a úžasné snímky našeho
kamaráda, který pracuje pod pseudonymem Lukáš Neasi.
Na některé z nich se můžete podívat na našich stránkách,
které vytvořil Juda Kaleta:
http://klub.nyrsko.info/lukaskopp/
Jen ze samotného výčtu asi tušíte, že podporujeme
také tvůrčí a uměleckou činnost mladých lidí. Za celou
touto statistikou se však skrývají osobní příběhy. Je skvělé, když někdo přijde a řekne, chci skončit s drogou, když
se povede mladého člověka motivovat k tomu, aby si se-

Ukázka z fotografií extrémních sportů.

hnal práci a nenechal se živit rodinou, když se stanete přáteli mladým lidem, kteří tápou v partnerských a rodinných
vztazích. Je radost viděl mládež bavit se něčím jiným než
alkoholem, marihuanou a sexem. Jsou to okamžiky, které
žádná statistika nezprostředkuje, ale stojí za to.
Konec roku a začátek nového je čas, kdy bilancujeme,
hodnotíme a skládáme účty. Ne vše se nám povede, ale to
nevadí. Přeji každému z Vás, abyste měli v životě nesobecké okamžiky, ze kterých budete mít radost. Přeji Vám
úspěšný rok 2014.
Petr Vaňkát, ALFA Nýrsko o.s.
Můžete se podívat na naše stránky: http://klub.nyrsko.info
Můžete napsat na e-mail: alfa.nyrsko@gmail.com
Bankovní účet: 235481195/0300
Děkujeme za podporu.

Nýrsko má zlatý pár

24. 11. 2013 přijeli na svou první taneční soutěž do
Sušice i žáci Nýrské ZUŠ Eliška Záňová a Sebastian
Bissinger. Pod vedením paní učitelky Pánové si v kategorii Junioři II vytancovali zlato.
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Z NÝRSKÝCH ŠKOL
ZŠ Nýrsko, Školní ulice srdečně zve na

ZÁPIS do 1. třídy pro školní rok
2014/2015,
který se v naší škole uskuteční
ve středu 5. února 2014 od 14.00 do 17.00 hodin
v pavilonu 1. stupně budovy školy.
K zápisu zveme především děti narozené
od 1. 9. 2007 do 31. 8. 2008.
Zákonní zástupci budoucích školáčků s sebou potřebují:
občanský průkaz a rodný list dítěte.

PRVŇÁČKOVÉ!!! HOLA, HOLA! NAŠE ŠKOLA
UŽ VÁS VOLÁ!
Další informace na webových stránkách školy:
www.sumavanet.cz/zsskolni

Hudebníky v kostele doprovodili žáci
Že předvánočnímu času nesluší jen koledy, ale třeba
i klasická hudba ve vánočním ladění, o tom se v pátek
20. prosince přesvědčili návštěvníci koncertu v kostele
sv. Tomáše v Nýrsku. Mohli jste se zaposlouchat do skladeb plzeňského kvarteta lesních rohů Corni di Classico ve
složení Václav Faltýn, Jan Prokop, Jan Šlégr a Petr Šálek.
Své umění ve hře na varhany tu předvedl Vít Aschenbrenner. Jejich profesionální vystoupení byla prokládána hrou
a zpěvem mladých amatérů ze Základní umělecké školy

Vít Aschenbrenner při hraní.

Plzeňské kvarteto lesních rohů Corni di Classico.
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v Nýrsku. Byli to členové souboru fléten pod vedením
pana učitele Bastla. Musím uznat, že se velmi snažili
a rozhodně se nenechali zahanbit. Určitě si zaslouží pochvalu. Vystoupení všech účinkujících se postaralo o naši
příjemnou vánoční náladu. A to si zaslouží obdiv a dík
i vzhledem k tomu, že byl kostel opravdu plný posluchačů.
Jitka Vlková

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE

Děti řádily na pyžamové párty
V sobotu 14. prosince se konala
,,Pyžamová párty“, kterou si pro
děti ze svých zájmových kroužků
připravila Martina Jiříková. Celou akci jsme zahájili přivítáním
dětí a posezením u čaje a cukroví. Protože se všechny děti
mezi sebou neznaly, nesmělo chybět ani seznámení. Když
už jsme se dostatečně nabažili vánoční atmosféry u koled,
přišly na řadu soutěže. Děti byly rozděleny do dvou skupin, které soutěžily mezi sebou. První skupina se jmenovala ,,Pyžamáci“ a druhá ,,Ďáblíci“. Po ukončení soutěží
přišlo na řadu dlouho očekávané převlečení do pyžámek
a mohla začít předvánoční diskotéka. Celý večer jsme završili promítáním vánoční pohádky, u které nesměl chybět
popcorn. Pak už nám jen zbývalo zachumlat se do spacáků
a nechat si zdát nějaké krásné sny.
Celou akci hodnotím jako velice vydařenou a už se těšíme na další, tentokrát ,,Velikonoční pyžamovou párty“.
Martina Jiříková

V DDM Nýrsko už druhým rokem pracují mažoretky pod vedením
Mgr. Evy Bělohoubkové. Děvčata tančí ve dvou skupinách, některé
choreografie mají společné. Dosahují výborných výsledků, a proto se
letos zúčastní svých prvních soutěží v mažoretkovém sportu. DDM Nýrsko nabízí vystoupení mažoretek pro zpestření různých společenských
i jiných akcí. Kontaktujte DDM Nýrsko.
Foto p. Kubát z Přeštic

Město získalo
nové mobilní pódium

V prosinci 2013 byl ukončen další kurz taneční a společenské výchovy, který připravil bezmála tři desítky mladých lidí pro vstup do společenského života. Frekventanti kurzu i Vy ostatní si můžete zpestřit společenskou sezónu na plesem připravených různými pořadateli. Plesy si
pro Vás připravili tito pořadatelé: DDM Nýrsko, Buvolss Nýrsko, Místní organizace rybářského svazu Nýrsko, Místní organizace zahrádkářského svazu Nýrsko. Termíny plesů si můžete upřesnit v Nýrském kulturním čtvrtletníku.
Foto p. Kubát z Přeštic

Městský úřad Nýrsko

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

Jak jste si jistě všimli, objevil se před Vánocemi na
nýrském náměstí velký stan, pod kterým bylo schované pódium. Ve středu 18. prosince mělo svou premiéru a odehrála se zde většina programu „Zpívání u vánočního stromu“.
Na pořízení pódia získalo město Nýrsko dotaci
z Programu rozvoje venkova ve výši 247 311,- Kč.
Technické parametry jsou: šíře 6 m, délka 5 m a výška v hřebeni 4,4 m. Díky teleskopickým nohám je
možné pódium sestavit také jako tribunu s více stupni
a postavit jej i na nerovném povrchu či ve svahu.
Toto zařízení je velkým přínosem pro organizátory
při pořádání tradičních i nových kulturních akcí.
Soňa Hladíková, informační centrum Nýrsko
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VÍTÁNÍ NOVÝCH OBČÁNKŮ

Dominik Šimandl.

Filip Sýkora.

Iveta Slívová.

Jan Juraj Rigó.

Josef Novák.

Lukáš Hladík.

Ondřej Valenta.

Viktorie Strejcová.
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(28. listopadu)

Tomáš Kovács.

Fotografie nových občánků pořizuje pravidelně
Martina Korbelová, za což jí tímto děkujeme.

Rozárie Sýkorová.

Čertovské rojení je oblíbenou akcí
Máme za sebou prosinec – asi nejsvátečnější měsíc
roku. Dovolte, abych se pozastavil nad jednou z mnoha
akcí tohoto měsíce. Ano jedná se o „Čertovské rojení“ na
nýrském náměstí. Zaprvé, omlouváme se za ne zrovna vydařený oheň na konci. Bohužel nebo bohudík zasáhla vyšší
moc v podobě silného větru. Dále za delší čekání v pekle, ale
i při nejlepší vůli není možné čas zkrátit. Pokud se jednomu dítku chcete věnovat alespoň 5 minut, tak po 12
nezbednících je to už hodina. Pracujeme ale na inovaci.

Mikulášové a andělé se nechali ochotně povozit čertem.

Masky čertů jsou rok od roku dokonalejší.

Rád bych zde poděkoval panu Dvořáčkovi za zapůjčení prostoru na náměstí a nýrským hasičům i strážníkům
městské policie za zabezpečení akce. Chlapům z firmy Buvolss a děvčatům z městské knihovny za technickou pomoc. Malým čertíkům za to, že se mezi námi velkými nebáli a cítili se dobře. Čertovským mažoretkám za kreativitu a nastudování představení. Fantastickému vystoupení žonglérské skupiny Estela de Fuego za ohňovou show.
Andělům a Mikulášům za odvahu. Všem čertům a dalším pekelným bytostem ze Zelené Lhoty, Hadravy, Chudenína a Nýrska, kteří se zúčastnili. Velký dík patří sponzorům – firmám Greiner Aerospace, Zednictví J. Brož
a Fr. Kolář, Bowling bar Miláno, COOP discont a Buvolss
– za finanční zajištění akce.
A především děkuji Vám všem, kdo jste vážili cestu,
a i přes nepřízeň počasí jste se na nás přišli podívat. Téměř
600 lidiček – to je pro nás veliká čest a závazek.
Za všechny děkuje Belzebub
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Lidé si zazpívali
u vánočního stromu
Týden po akci „Česko zpívá koledy“ se mohli ve
středu 18. prosince na našem náměstí sejít zpěváčci
znovu. Tentokrát na tradičním „Zpívání u vánočního
stromu“.
Od 16 hodin jsme si mohli na malém vánočním trhu prohlédnout a případně i zakoupit výrobky
z chráněné dílny Stroom Dub, Domova pro osoby se
zdravotním postižením z Bystřice nad Úhlavou a pana
Ivoše Zeleného. Aby čas rychleji utekl, mohli jsme se
zahřát teplými nápoji i pečenými kaštany a ochutnat dobroty Báry Jandové a z cukrárny Caffé Manuel. Schválně, kdo měl lepší cukroví? Profesionálové
nebo Vy? Nejlepší je určitě to, které peče nebo pekla
maminka, nemám pravdu?

Slova písní promítali
na budovu knihovny

Již potřetí se přidali nýrští občané k celému Česku,
když zpívalo koledy. Poprvé se sešlo jen několik zpěváčků, ale letos jsme se mohli pyšnit více jak dvěstěhlasým
sborem. Zájem byl opravdu velký. A nejen u nás. Zpívalo
se na 280 místech naší vlasti.
Ve středu 11. prosince přesně v 18 hodin jsme si všichni zazpívali pět známých koled – Půjdem spolu do Betléma, Narodil se Kristus pán, Nesem Vám noviny, Pásli ovce
Valaši a Štědrej večer nastal. Přidali jsme i novější, modernější – Vánoce, Vánoce přicházejí. Všichni se shodli, že
šest koled není moc, a tak jsme jich ještě několik přidali.

Přítomným popřál vše nejlepší do nového roku starosta města.

Hudební doprovod před knihovnou.

V 17 hodin nás přivítal a popřál do dalšího roku
pan starosta Miloslav Rubáš. Pak začal kulturní program, který pro všechny každoročně připravují žáci
a učitelé, tentokrát Základní umělecké školy Nýrsko
a Základní školy a Mateřské školy, Komenského ulice.
Jak tancují čerti, nám předvedli klienti DOZP Bystřice.
Letos se k účinkujícím přidal i Klub Alfa spolu
s členy Jednoty bratrské z Nýrska a předvedli krásný živý vánoční Betlém. Spolu s účinkujícími jsme
si zazpívali, pozdravili jsme známé a přátele a popřáli
jim do dalšího roku hodně štěstí a zdraví. Zpětně také
musím za nás diváky poděkovat všem, kteří se na akci
podíleli.
Jitka Vlková

Pokud náhodou někdo neznal text, mohl si ho přečíst,
protože slova všech písní promítala paní Zdeňka Kaletová
na budovu městské knihovny. Aby se nám dobře zpívalo,
doprovázeli nás Pavlína Sládková na keyboard, Soňa Hladíková na kytaru, Samuel Kaleta na basu, Dan Vilášek seděl za bicími a Michal Hladík navodil tu správnou atmosféru díky rolničkám. Poděkování patří Zdeňkovi Houdkovi a Michalovi Strnadovi za ozvučení a Jarmile Poupové a Mileně Linhartové za přípravu celé akce. Kdo přišel,
určitě nelitoval.
Jitka Vlková

Vystoupení klientů DOZP Bystřice.
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Lidé při zpívání koled u vánočního stromu.

Adventní čtení bylo
opět spojeno s tvořením

PROMĚNY MĚSTA

Z výtvarné dílny v knihovně.

V městské knihovně se opět konalo již tradiční adventní čtení pro děti spojené s výtvarnou dílnou. Podruhé se
uskutečnilo za podpory Plzeňského kraje, a proto jsme
k tvoření mohli využít více různých druhů materiálů.
Při prvním čtení 28. listopadu se děti dozvěděly, jak
tráví Vánoce „kamarádi v kožíšku“ – dvě malé myšky. Při
dílničce pracovali malí výtvarníci se samotvrdnoucí hmotou. Druhé čtení 2. prosince zpestřil svým vyprávěním
o sv. Mikuláši „strejda Sam“. Děti si namalovaly ozdoby vyrobené při prvním setkání. Do třetice (12. prosince)
si děti poslechly pohádku „Zapomnětlivý Ježíšek“ a vyrobily si andělíčky z ruliček. Poslední společné odpoledne
19. prosince bylo vskutku vánoční. Po pohádce si malí šikulové natupovali polštářky vánočními motivy. Na závěr
za dětmi dokonce přišel Ježíšek s drobnými dárky.
Čtení navštívilo celkem 123 dětí a 66 rodičů. Naše
obrovské poděkování patří L. Kalné, S. Kaletovi, O. Kubečkové a A. Bradové za čtení, vyprávění a pomoc při
výtvarných dílnách a M. Vyskočilovi za ovocný dárek.
Už se všichni těšíme na společná setkání v příštím roce.
Přidejte se k nám!
Jarmila Poupová, MěK

Děti si společné čtení náležitě užily.

Křižovatka u dolniho mostu kolem r. 1920 a v současnosti. Dům
vpravo byl brzy nato zbourán. Snímek je od rodiny Chroustových.
Nová fotografie mohla vzniknou díky pochopení pana Krajčoviče,
který pustil Jitku Vlkovou na svůj pozemek.

Uzávěrka pro zaslání příspěvků
do dalšího čísla je 20. ledna.
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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.
V Muzeu Královského hvozdu

Do 28. 2. – Vánoční radosti – výstava kočárků, kuchyněk
a panenek.

Senioři se podívali
v rámci výuky do obory

V prosinci ukončili studenti
Virtuální univerzity třetího věku
již 4. semestr svého studia. Téma
znělo „Historie a současnost české myslivosti“. Teorii doplnili
vycházkou k jelení oboře. Kurz
navštěvovalo 18 seniorů, z nichž
13 se v lednu zúčastní slavnostního závěrečného semináře v Kolovči. Setkání bude obohaceno o prohlídku
muzea řemesel, kostela a kartáčovny.
Letní semestr bude zahájen v úterý 4. února 2014
ve 14.00 hodin ve společenském sále Městské knihovny v Nýrsku. Studijním tématem budou tentokrát „Dějiny oděvní kultury I.“ Cena kurzu je 300,- Kč. Ke studiu se mohou přihlásit i noví zájemci, které mezi sebou
velice rádi přivítáme. Přijďte aktivně trávit volný čas!
J. Poupová, MěK

Pohádku doplnilo
krkonošské kyselo
Příjemné odpoledne jste mohli strávit v sobotu 14. prosince 2013 v Lesním divadle. Zdejší ochotníci jako každý rok před Vánocemi napekli vánočky a cukroví, letos
vzhledem k připravené hře přidali i pravé krkonošské kyselo a výborný houbovec. Pokud někomu byla zima, mohl
se ohřát čajem nebo svařáčkem. A co pro nás divadelní
spolek přichystal? Na malé i velké diváky čekala nádherná Krkonošská pohádka. Vystupovali v ní všem dobře známí Anče s Kubou a hajným, spravedlivý Krakonoš i hamižný Trautenberk. Dokonce i sojku jste mohli v lese zaslechnout. Příběh diváky tak naladil, že když po pohádce
začali divadelníci zpívat koledy, snad všichni se připojili.
Překvapením na závěr pak bylo sólo na trubku Alberta
Schneedörflera. Poděkování patří všem účinkujícím i těm,
kteří pro nás toto odpoledne připravili.
Jitka Vlková

V KD-DDM

15. 1. od 15.00 hod. – Blešák.
18. 1. od 17.00 hod. – Dětské zimní disco.
25. 1. od 20.00 hod. – Ples DDM Nýrsko – k tanci a poslechu hraje The Shower (Beatles revival a další).

Ochotníci mají
dobrou partu

Vánoční čas uplynul jako voda. Na prahu nového roku
mi dovolte jménem našeho spolku Lesního divadla v Nýrsku poděkovat vám všem, kteří jste nás v minulém roce podpořili svou návštěvností a přízní. Během vánočního shonu
jste si dokázali najít čas, na chvíli se zastavili, zašli na naše
představení, zavzpomínali na své nejbližší a pro nás ochotníky byli milým potěšením a zároveň vzpruhou.
Ráda bych chtěla připomenout kolegy, bez kterých bychom se v Lesním divadle jen těžko obešli. Paní Zemanovou, která pro nás v předešlém roce napsala příběhy ze života a proložila je písničkami ze 60. – 90. let 20. století. Tak
vzniklo dílo „C´est la vie, aneb Tak jde život“. Zajímavými nápady obohatila vánoční představení Dana Tomanová –
Pomahačová. Jistě to není jednoduché, když se plně věnuje
rodině a narozené dcerce Žofince. Jen málo kdo ví, co práce a úsilí stojí za divadelní muzikou, kterou vytváří člověk
nenápadný, skromný - zvukař, hudební režisér, učitel hudby, pan Jaroslav Jandovský. Je osobou nekompromisně stojící si za svými názory a osobitým provedením hudby. Jeho
hudbou se prolíná pohoda, klid i šarm. Bez našeho „Járy“
s dokonale připravenou produkcí bychom se neobešli. Proto děkujeme slovy: „Járo, i když to s námi nemáš vždy lehké, prosíme Tě, ještě to s námi vydrž!“. V neposlední řadě
nemohu opomenout paní Hypiusovou, která je ochotníkům
nenahraditelnou nápovědou. Velký dík patří všem kolegům
pod vedením režisérky Bohunky Mejcharové.
Závěrem bych chtěla čtenářům Nýrských novin popřát
šťastný nový rok 2014. Budeme se těšit na příští kulturní setkání v Lesním divadle. Jaroslava Kolářová a spolek LD

Krkonošská pohádka v podání nýrských ochotníků.

