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Vítání  občánků  ze dne  22. října  2009 
 

   
                 Štěpánka Hanusová                      Pavlína Hlaváčová 

   
            Lucie Kličková            Veronika Maxová                Natálie Nagyová  

   
       Jakub Opluštil             D avid Petrželka                    Sofie Seňková  

   
      Marek Toman   Lukáš Vejskal                   Matyáš Vodička  

 
 

Přejeme našim čtenářům  
 

mnoho zdraví, štěstí a spokojenosti v roce 2010.  
 

 
 

Začátkem příštího roku Vás srdečně zveme na následující akce: 
 

30.1.2010 - 6. Šumavský ples 
13.2.2010 - Dětský maškarní karneval 
13.2.2010 - Nightwish - rocková zábava 
20.2.2010 - Rybářský ples 
13.3.2010 - Zahrádkářský ples 
 



I n f o r m a c e  z  r a d n i c e  
 

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 8:00 – 17:00 hod., úterý 8:00 – 15:00 hod., čtvrtek 12:00 – 15:00 hod., pátek 8:00 – 14:30 hod. 

 
 

Uzavření Městského úřadu v Nýrsku 
 

Město Nýrsko oznamuje všem občanům, že ve čtvrtek dne 31. prosince 2009 bude uzavřen provoz na MěÚ 
Nýrsko. 
 

 
 

Zpívání u vánočního stromu 
 

Zveme všechny zájemce o tradiční zpívání u vánočního  stromu  na náměstí v Nýrsku, a to ve středu  16.12.2009 
od 17 hodin. Touto akcí bychom rádi navodili atmosféru předvánoční pohody. O program se postarají žáci obou 
základních škol v Nýrsku a děti ze Základní umělecké školy Nýrsko, zimní počasí necháme na přírodě. Po celou 
dobu vystoupení je zajištěno občerstvení. 

 
 

Upozornění bytové komise 
 

Bytová komise Města Nýrska upozorňuje všechny žadatele o nájem bytu, že jsou povinni vždy na další 
kalendářní rok obnovit svoji žádost písemným prohlášením doručeným do kanceláře Technických služeb města 
Nýrska, Strážovská 529 v termínu do 31.12.2009. V případě, že žadatel neobnoví svoji žádost, bude v seznamu 
žadatelů přeřazován vždy na konec seznamu uchazečů. Žadatel neobnovuje žádost v roce podání nové žádosti. 
Zároveň jsou žadatelé povinni aktualizovat všechny údaje v žádosti (uzavření manželství, narození dítěte, změna 
bydliště) nejpozději do 1 měsíce od data, kdy ke změně došlo.  

                                                                                           za bytovou komisi D. Marková 
 

 

Matrika odpovídá na dotazy  
 

 - na dotazy spoluobčanů sdělujeme, že na Městském úřadu v Nýrsku si mohou stále podávat žádosti o nové 
občanské průkazy, žádosti o cestovní pasy a řidičské průkazy však mohou podávat pouze u úřadu obce  
s rozšířenou působností a tou je i pro Nýrsko - Městský úřad Klatovy, informace  však můžete získat na naší 
matrice osobně nebo na tel. 376 377 816  
 

- dále bychom chtěli uklidnit  budoucí  rodiče, kteří by chtěli dát svému dítěti neobvyklé jméno (jména) nebo 
jméno, které není uvedené v kalendáři. Mohou své děťátko pojmenovat jedním z více než 11 tisíc českých  
i cizojazyčných jmen uvedených v seznamu paní doktorky Miloslavy Knappové. Tato jména jsou uvedena v její 
knize  nazvané "Jak se bude vaše dítě jmenovat",  a to v  různých tvarech, v jakých lze příslušné jméno užívat,   
s uvedením data, kdy bude mít Vaše děťátko svátek, i když jeho jméno není uvedeno v kalendáři. Rodičům je 
kniha k dispozici a mohou do ní nahlédnout na naší matrice. 
          J. Rubášová, matrikářka 

 
 

MĚSTSKÁ KNIHOVNA 
Náměstí 81, 340 22 Nýrsko 

Tel: 376 571 468 
Tel: 376 571 616 (IC) 

e-mail: knihovna@mestonyrsko.cz, ic@mestonyrsko.cz 
www.knihovnanyrsko.cz, www.sumavanet.cz/icnyrsko 

 

Provozní doba od 1. 1. 2010 
 

MĚSTSKÁ KNIHOVNA 
 

 
Pondělí      9 - 12  13 - 18 
Úterý         ZAVŘENO 13 - 16 
Středa       ZAVŘENO 
Čtvrtek      9 – 12 13 - 18 
Pátek        9 – 12 13 – 16 

 

INFORMACNÍ A TURISTICKÉ CENTRUM 
 

                  ŘÍJEN  –  KVĚTEN    ČERVEN  –  ZÁŘÍ 
Pondělí  10 - 12    13 – 15   9 - 12   13 - 16 
Úterý  10 –12     ZAVŘENO  9 - 12   ZAVŘENO 
Středa  10 - 12    13 – 17  9 - 12   13 - 17 
Čtvrtek  10 - 12    13 – 15  9 - 12   13 - 16 
Pátek  10 - 12    13 -  15                       9 - 12   13 - 16 
Sobota            9 - 12 (červenec, srpen) 
 

 



 
 

ZŠ Nýrsko, Školní ulice si připomíná 
750. výročí založení Klatov celoročním projektem 

 

Již pátým školním rokem realizujeme v naší škole 
celoroční projekt související s nějakou významnou 
událostí, výročím nebo aktuální akcí. Připomínali 
jsme si 70. výročí narození Zdeňka Svěráka,  
650. výročí položení základního kamene Karlova 
mostu, XXIX. OH v Pekingu, 80. výročí otevření 
naší školy a v letošním školním roce jsme se 
zaměřili na 750. výročí založení Klatov, které si 
město bude připomínat v roce 2010. Naším cílem 
je přispět v průběhu školního roku k budování  
a posilování povědomí sounáležitosti s naším 
regionem a získávání vztahu k rodnému městu  
u většiny našich žáků. Celý projekt je propojen 
s výukou v jednotlivých vyučovacích předmětech 
a dále jsou mu věnovány 2 projektové vyučovací 
dny.  
První projektový den s názvem „Klatovy známé  

i neznámé“ se konal 27.10.2009 a „obohatil“ o zajímavé zážitky a informace nejen žáky, ale i zúčastněné 
pedagogy. Vyučovací den probíhal v několika fázích: 

• rozhlasová relace skupiny žáků 1. a 2. stupně pro spolužáky; 
• tvořivé učení – fakta a zajímavosti o Klatovech (založení města, historie, významné památky, slavní 

rodáci a osobnosti spojené s městem, klatovští dragouni, klatovské karafiáty, kulturní a sportovní život 
města, průmysl, zajímavosti o Klatovech – 15 minutové vyučovací bloky, velmi často doplňované IC 
prezentací a obrazovým materiálem; 

• prezentační DVD o historii i současnosti Klatov; 
• beseda s klatovskou rodačkou, p. učitelkou Mgr. E. Hubenou. 

Obsah jednotlivých témat byl přizpůsoben věkovým možnostem a schopnostem žáků, žáci si osvojili písně 
s tematikou Klatov (Klatovští dragouni, Ke Klatovům vede cesta), v hodinách výtvarné výchovy tvořili různá 
obrazně vizuální vyjádření vztahující se k historickým památkám Klatov a žáci 1. – 3. ročníku vyráběli karafiáty 
z krepového papíru. 
Velmi nás potěšilo, že v některých třídách se do projektu zapojili i rodiče, příbuzní a známí a zapůjčili mnoho 
cenných materiálů, které jsme využili. V některých rodinách, především na 1. stupni, zase rodiče využili 
podzimní dny i ke společné návštěvě Klatov a seznámení se s některými historicky významnými stavbami.  
Druhý projektový den plánujeme na jarní období, kdy se žáci školy vypraví na poznávací exkurzi do Klatov  
a doplní získané informace o praktické poznatky. 
                                                                                                                  Mgr. Alena Linhartová 

 
 

 

 



 
 

Žijí mezi námi:  
Malá ale šikovná  SIMONA KADLECOVÁ 
 
Ráda maluje, cvičí aerobik, plave, lyžuje. A moc dobře jí jde i hra 
s tenisovou raketou zvaná minitenis, což je vlastně tenis na malém 
hřišti pro děti do sedmi let. Tomuto sportu se Simonka Kadlecová 
z Nýrska věnuje již třetím rokem. Začínala u pana Vlasty Šmída a 
pak přešla k panu Pavlu Čihákovi, Milanu Janouškovi a Zdeňku 
Lavičkovi, s nimiž trénuje 3 x týdně v létě venku na hřišti, v zimě 
pak v hale. A samozřejmě ještě v létě hraje tenis s tatínkem. Vypadá 
to, že je velký talent. Již po roce na svém prvním turnaji se jí 
podařilo zvítězit. V letošním roce se zúčastnila sedmi turnajů po celé 
naší vlasti a obsadila jednou třetí, jednou druhou příčku a v ostatních 
dosáhla na zlatou medaili. Velmi povedeným se stalo i její 
účinkování na Mistrovství České republiky družstev v minitenisu – 
Memoriálu Zdeňka Kocmana v ČEZ Koloseu na Štvanici v Praze, 
kde spolu s Kateřinou Čihákovou, Lukášem Janouškem, Jakubem 
Šmídem a Jakubem Lukšem hájila barvy LTK TJ Klatovy. V tomto 
turnaji proti sobě vždy nastoupí 2 družstva minimálně o 4 hráčích, 
každý z nich odehraje dva zápasy. V prvnímm kole klatovští doslova 
smetli z kurtu družstvo TK Precolor Přerov 7:1. V semifinále se setkali s pozdějším vítězem, družstvem TK 
Agrofert Prostějov. Prostějov je znám svou výbornou tenisovou školou, líhní tenisových nadějí. Přes obrovskou 
snahu všech hráčů družstva Klatov však podlehli 2:6. S odhodláním se pustili do boje o bronzovou medaili s TC 
Dvůr Králové. Utkání skončilo nerozhodně 4:4. Na sety, ale 3. místo získal Dvůr Králové. Přesto je vybojování  
4. místa velkým úspěchem, vždyť proti sobě stáli ti nejlepší z celé naší vlasti, kteří se za bouřlivé podpory diváků 
snažili podávat ty nejlepší výkony. I když někdy ukápla nějaká ta slzička, jistě každý z hráčů bude na tento den 
vzpomínat. Naší Simonce moc blahopřejeme a budeme jí držet pěsti, aby se jí tak dobře jako dosud dařilo  
i v babytenisu, který bude hrát od příštího roku. 

 
 

Nýrsko  na  starých  fotografiích 
 

Je těžké hodnotit svoji práci - kalendáře fotografií starého Nýrska a výstavu s názvem "Nýrsko a čas". Oba projekty 
na sebe navázaly a patří k sobě. Statistika nuda je, má však cenné údaje. Budu tedy vycházet z čísel. Prvních 230 
kalendářů bylo vyprodáno za deset pracovních dnů. Dotisk 200 ks, který inicioval Městský úřad v Nýrsku, byl 
vyprodán za dalších 50 dní. 
Výstava „Nýrsko a čas“ vznikla od myšlenky v „šibeničním termínu“ za necelých 50 dnů! Podílelo se na ní 
dobrovolně 18 obyvatel.  První návštěvnicí, ještě před otevřením, byla dáma z Bavorska. V den zahájení si výstavu 
prohlédlo asi 150 lidí. V sobotu přišlo odhadem 300 lidí. V neděli ještě o něco více. V pondělí sice pršelo, přesto se 
lidé trousili s deštníky. Někteří návštěvníci se přiznali, že přišli po několikáté. Výstavu v tyto deštivé dny navštívili 
i žáci obou základních škol. Celkem asi 800 obyvatel + žáci škol.  

Výstavu mohu nazvat i jako putovní. Byla 
odvezena do Nepomuku a ukázána paní učitelce 
Pulánkové. Velmi pomohla s překlady do 
německého jazyka. Mnozí si ji jistě pamatujete. 
S touto šaramantní dámou jsem strávila dvě 
příjemné hodiny, abychom pak při cestě domů 
na několik desítek minut uvízly v objektu 
domova důchodců ve výtahu, než nás vyprostil 
klející servisní technik. Paní učitelku humor 
neopustil a událost komentovala slovy, že si 
začíná brát do výtahu svačinu.  
Protože se mne lidé i nadále na výstavu ptají, 
bude instalována ještě jednou v Lesním divadle 
v červenci 2010. Děkuji všem, kteří jste si 
zakoupili kalendář a všem, kteří jste navštívili 
výstavu "Nýrsko a čas". Váš zájem je motivací 
pro naši další práci.  

S. Kalianková 
 



 
 

Cestou   necestou   po   Jižní Koreji 
 

Některým je dáno cestovat po světě, nám ostatním nezbývá, než si nechat vyprávět. A opět k tomu byla 
příležitost. Občanské sdružení Alfa Nýrsko, které se věnuje především práci s mládeží, zorganizovalo další 
"Cestománii". Tedy setkání s vyprávěním, videoprojekcí a ochutnávkou pokrmů. Tentokrát jsme se s dalšími 
zájemci "vydali" do Asie, cílem cesty byla Jižní Korea. 
Poutavého vyprávění a videoprojekce se výborně zhostil další z biskupů Jednoty bratrské ThMgr. Jan Klas 
(druhé dva biskupy JB jsme měli možnost poznat během předchozí Cestománie). A tak jsme se mohli dozvědět 
například to, že Korejci rádi jedí. A vybíraví nejsou: snědí prý vše, co se jíst dá. Což ovšem může návštěvníkovi 
z našich končin přivodit nejednu prekérní situaci. No, jedli jste například chapadla právě zabité, syrové 
chobotnice? Na talíři - byť nakrájené na menší kousky - se ještě hýbou. A pokud se vám v puse některý kousek 
přisaje na jazyk, nemáte si z toho prý dělat hlavu. Stačí rukou odtrhnout a spolknout. Dobrou chuť 
středoevropané! 
Velmi zajímavá byla informace o křesťanství, které se do Jižní Koreje dostalo poměrně nedávno, na konci  
19. století. Od té doby křesťanské církve získaly velkou prestiž a úctu. A to především pro svůj sociální aspekt. 
Ale nemenší význam má i samotný obsah křesťanského učení, který do buddhistického prostředí přinesl novou 
naději a chuť ke každodennímu životu a v neposlední řadě i řešení velmi rozšířeného alkoholizmu. Dnes tvoří 
křesťané asi 1/4 obyvatel Jižní Koreje. 
Zhruba uprostřed setkání jsme měli mimořádnou možnost ochutnat tradiční korejské pokrmy Kimči a Kimbab. 
Rýže s přísadami zeleniny zarolovaná v mořské řase do úhledné trubičky byla celkem fajn. Ale nakládané, dobře 
uležené zelí s přísadami - to už bylo horší. Jednak velmi ostré a hlavně nevábně vonící. Vlastně zapáchající. Ale 
většina návštěvníků Cestománie bojovala statečně, byť ne všichni do úplného konce, tedy až na dno talíře. To 
zvládli jen ti nejsilnější jedinci. Zážitek na celý život! 
Cestománie byla fajn, atmosféra skvělá. Doufejme, že klub Alfa připraví v brzké době nějakou další akci.  
A zřejmě ano, neb se proslýchá, že v lednu by mělo být veselo s Frýdlantskými dramatiky. Kdo to je? A čím vás 
rozveselí? Počkejte do ledna a pokud vše dobře dopadne, uvidíte sami. 
Jménem pracovníků a příznivců občanského sdružení Alfa Nýrsko přeji všem čtenářům a obyvatelům z Nýrska  
i okolí krásné Vánoce a navzdory všem nepříznivým prognózám i klidný a úspěšný rok 2010. 

Za Klub Alfa Nýrsko o.s. Samuel Kaleta 
 

 
 

Na tomto místě bychom Vám rádi ukázali 
několik fotografií. Na první z nich můžete vidět 
Sněžku. Autorkou je desetiletá Jana Šafaříková, 
výherkyně Dětské prázdninové fotosoutěže  
„Turistické cíle České republiky“, kterou 
pořádala Městská knihovna v Nýrsku. 
 

A fotografie dole? Poznáte, kde v Nýrsku tyto 
domy stály? První najdete na začátku 
Klatovské ulice směrem od náměstí a pamětníci 
by jej mohli znát jako Hoškův hotel. Na 
druhém snímku je Kohlerův obchodní dům  
u jezu.  
Fotografie jsou od pana Velkoborského 
z archivu muzea. 
 

 



 
 

Tak trochu krok do neznáma 
 

Během měsíce prosince bude naše muzeum zavřeno. Řeknete si: „Co je tohle za krok do neznáma?“ Hned to 
vysvětlím. Až se přijdete v lednu příštího roku podívat, najdete interiér docela proměněný. Celý prosinec totiž 
budeme pracovat na přípravě celoroční výstavy Rok na Šumavě. Vstupem do výstavních prostor se totiž ocitnete 
uvnitř typického šumavského obydlí na začátku dvacátého století. A to „téměř“ se vším všudy. Myslím, že to je 
smělý projekt a že to bude velmi působivé. Přijdete-li ráno, snad bude ještě rozestlaná postel a ucítíte vůni bílé 
kávy a můžete ji ochutnat, přijdete-li v poledne, ovšem podle počasí, bude mít hospodář rozdělanou nějakou 
práci ve světnici, nebo bude někde v lese. Přijdete-li večer, zbudou možná i nějaké brambory s kyselým mlékem, 
co hospodyně připravila k večeři, ale hlavně, myslím na počátku roku, tedy v zimě, si budete moci poslechnout 
nějaká vyprávění při černé hodince nebo jen tak při práci, která se dělávala po večerech. Den není nikdy stejný. 
Ani na této výstavě nebude. Přijďte se přesvědčit na vlastní kůži, jaké to bývalo v našem kraji. Uvidíte také 
množství předmětů, které se nám již podařilo nashromáždit a které 
krásně dokreslují detaily každodenního života. Budete při proměnách 
dnů v týdnu, svátků, ročních období. Už se na všechny těšíme.  
Vstupné bude stejné jako obvykle, ale navíc bude možno zakoupit 
originální celoroční vstupenku.  
Tak co, nalákal jsem Vás trochu? 

Karel Velkoborský   
 

 

„Vzpomínka na malíře Miroslava Koreně“ 
 

Pod tímto názvem proběhla v listopadu ve společenském sále Městské 
knihovny v Nýrsku výstava grafik a olejomaleb místního výtvarníka 
Miroslava Koreně. Autorkou výstavy byla paní Soňa Křečanová. 
Vystavená díla byla vypůjčena od soukromých sběratelů z našeho 
města. Vernisáž proběhla v úterý 3. listopadu 2009. 
Díky velkému nadšení autorky mohli až do 23. listopadu shlédnout 
návštěvníci malý průřez hlavně grafickou tvorbou Miroslava Koreně, 
ale také několik barevných olejomaleb. Výstava byla doplněna 
ukázkou grafického náčiní a tiskařských lisů.                                                       

MěK , foto J.Poupová 
 

 
 

Na co se můžete těšit v Domě dětí a mládeže ? 
 

Zdravím čtenáře Nýrských novin v předvánočním čase a upozorňuji je 
na tyto novinky. 
V minulých dnech spustil DDM Nýrsko svoje nové internetové stránky, 
které nahradily již zastaralý formát. Na stránkách najdete veškeré 
informace DDM, pozvánky na akce a hlavně fotogalerii, kde se mohou 
nalézt účastníci kroužků i akcí. Doporučujeme internetové stránky 
pravidelně sledovat! 
Ukončili jsme sbírku pro janovický Klokánek. Děkujeme občanům, 
kteří vyjádřili solidaritu s dětmi umístěnými v Klokánku. 
Zveme děti i rodiče a všechny čerty, čertíky, anděly i Mikuláše na 
sobotní setkání (5.prosince) do kulturního domu. Oslavíme společně 
Mikuláše, zatančíme si i zahrajeme, něco si společně vyrobíme. Na 
závěr nás čeká velké překvapení a rozejdeme se domů očekávat domácí 
návštěvy čertů a Mikuláše. Nezapomeňte, v sobotu už ve 13. 00 hodin! 
Balíčky pro hodné děti čekají. 
Během prosince dopečeme s dětmi vánoční perníčky i cukroví a 
rozejdeme se na prázdniny. O vánočních prázdninách nás čeká turnaj  
tenisové přípravky v tenise a každoroční Silvestrovské mecheche. 
Podrobnosti najdete na internetových stránkách. 

Pro inspiraci přikládám foto z loňské  mikulášské Merendy.  
Pavlína Karlovská 

 



Městská knihovna Nýrsko 
 

telefon: +420 376 571468 e-mail: knihovna@mestonyrsko.cz e-mail: rjirikova@mestonyrsko.cz
www.knihovnanyrsko.cz   www.sumavanet.cz/icnyrsko  

 

 Městská knihovna Nýrsko        -      Ve společenském sále MěK Nýrsko 
 

   3. 12. od  16.30 hod. Adventní čtení 
10. 12. od  16.30 hod. Adventní čtení 
11. 12. od  15.00 hod. Autobusový zájezd na muzikál -  Děti ráje. Pojeďte s námi na muzikál plný legendárních  
    písniček Františka Janečka, Michala Davida a Zdeňka Bartáka. Muzikál v jedinečném hereckém a pěveckém  
    obsazení: Iveta Bartošová, Sagvan Tofi, Lukáš Vaculík, Braňo Polák, Martin Zounar a další. 
 

Ostatní akce        -      V prostorách Kulturního domu  Nýrsko                                                                           

  5. 12. 2009 od  13.00 hod. – Mikulášská merenda 
  5. 12. 2009 od  20.00 hod. – EXTRABAND, 
                                                 rocková zábava 
25. 12. 2009 od  20.00 hod. -  Vánoční ples 

 
 

 

Prodej vánočních kaprů v Nýrsku 
 

se uskuteční ve dnech 22. - 23.12. 2009 
v ulici Prap. Veitla 

a před prodejnou COOP DISCONT . 
                                             MO ČRS Nýrsko 

 

 

 

ZKD Sušice nabízí do pronájmu 
1. patro v Obchodním domě Železná Ruda,  

č.p. 392. Nabízená plocha 470 m2. 
Informace: tel. 376 502 064. 
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