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Děti na plese potěšily
nejen své rodiče

Z obsahu

Úvodní slovo
Vážení čtenáři,

také se Vám zdá letošní zima tro-
chu zvláštní? Mráz se zatím pří-
liš nepředvedl a o sněhové nadílce 
také moc mluvit nelze. Děti tak zatím 
marně čekají na pravé zimní rado-
vánky a podobně jsou na tom i lyža-
ři. Výhodou je pouze úspora na vy-
tápění. Jen doufám, že si to zima ne-
rozhodne vynahradit na jaře, kdy už 
se všichni chceme těšit z prosluně-
ných dní.

Oblíbenou únorovou akcí bude 
i letos tradiční masopustní průvod. 
Tentokrát se koná v sobotu 8. úno-
ra a sraz účastníků v maskách i bez 
nich je ve 14.00 hodin u moštárny. 
Věřím, že si ho nenecháte ujít.

Příjemné čtení za redakci Nýr-
ských novin Vám přeje

          Ing. Martin Kříž
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Nýrští hasiči dostali 
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Plesová sezóna začala. Jako první mohli lidé navštívit ples DDM. Pořadatelé 
byli na akci velmi potěšeni účastí zejména mladé generace. O hudební dopro-
vod se postarala klatovská skupina The Shower. Program zahájily děti z krouž-
ků DDM, které před zraky svých rodičů soustředěně tančily a cvičily. Posuď-
te na fotografiích. Následující zábava plná tance byla korunována možnou vý-
hrou v hlavní i půlnoční tombole a sklidila mezi výherci celou řadu pozitivních 
reakcí. Vesměs příjemné emoce jsme všichni vyladili v průběhu rozverné dám-
ské volenky.

Pořadatelé z DDM Nýrsko se těší na setkání s Vámi v příštím roce na svém 
3. plesu. Ještě letos můžete navštívit další plesy – rybářský a zahrádkářský.

Bc. Pavlína Karlovská

Vystoupení dětí na plese domu dětí a mládeže.
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Město realizuje řadu
 významných investičních akcí 

Zastupitelé v rozpočtu města schválili na investič-
ní akce v roce 2014 částku 12 milionů 670 tisíc korun.  
V tomto roce bude dokončena „Smíšená stezka Nýrsko – 
Bystřice nad Úhlavou“ a „In - line dráha“ v prostoru před 
Lesním divadlem (včetně sociálního zázemí). 

Značná část investic bude použita na dokončení odka-
nalizování obcí Zelená Lhota a Stará Lhota včetně opra-
vy povrchů komunikací v těchto obcích. 

Počítá se také s opravou povrchu zbylé části Klatov-
ské ulice a s vybudováním příjezdové komunikace k nově 
vzniklým stavebním parcelám v prostoru u hydroglobu 
(nad centrální kotelnou). Pokračovat se bude na opravě 
kulturního domu, zejména na zateplení obvodového pláš-
tě a změně způsobu vytápění. Další investice budou vyu-
žity na údržbu vodovodních a plynových řadů. S částkou 
přibližně půl milionu korun je také počítáno na rozšíře-
ní zeleně ve městě.                                                (MěÚ)

Stav komunikace v Chodské ulici 
je nevyhovující

Velmi často se občané oprávněně pozastavují nad sta-
vem komunikace v Chodské ulici. Již jednou jsme na 
stránkách Nýrských novin informovali, že vedení města 
vytvořilo pro vlastníka, tedy pro Plzeňský kraj, podmín-
ky pro opravu této komunikace a jako dar předalo kra-
ji projektovou dokumentaci. Smluvně jsou vypořádány  
i vlastnické vztahy s vlastníky dotčených pozemků. Město 
je připraveno podílet se na spolufinancování při budování 
chodníků a veřejného osvětlení.                               (MěÚ)

Město nabízí zájemcům
stavební parcely

Město Nýrsko nabízí k prodeji mimo jiné šest staveb-
ních pozemků na výstavbu řadových rodinných domků  
v lokalitě u hydroglobu (nad centrální kotelnou) v Nýrsku 
a to o výměře 1 x 540 m2 , 1 x 510 m2 , 4 x 300 m2. 

Ve stejné lokalitě město Nýrsko nabízí k prodeji sta-
vební pozemky i pro individuální výstavbu rodinných 
domků o výměře 819 až 900 m2 včetně přípojek vody, ka-
nalizace, elektřiny a plynu. Cena pozemků je 600,- Kč/m2 
včetně přípojek vody, kanalizace, elektřiny a plynu. 

Zájemci o výstavbu řadových domků mohou podat žá-
dost na MěÚ v Nýrsku nejpozději do 31. 3. 2014. Bliž-
ší informace na tel.: 376 377 818 nebo na MěÚ v Nýrsku,  

INFORMACE 
Z RADNICE

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

p. Soušek, č. dveří 2, po předchozí telefonické doho-
dě. Informace o dalších pozemcích určených k výstav-
bě naleznete na webových stránkách města na odkazu: 
http://www.sumavanet.cz/munyrsko/fr.asp?tab=munyr-
sko&id=1714&burl=&pt=DL.                                 (MěÚ)

Zastupitelé posuzovali studie
na další záměry města

Zastupitelé města na poradě starosty 20. ledna posuzo-
vali studii, která by měla výrazně navýšit počet parkova-
cích míst v ulicích Práce (proti garážím), Jiráskově, Van-
čurově a uvnitř sídliště ohraničeného těmito ulicemi. Sou-
částí rozšíření počtu parkovacích míst je i koncepce úpra-
vy zeleně v této části Nýrska, která bude realizována po 
vybudování nových parkovacích míst. 

Dále měli zastupitelé možnost seznámit se s návrhy 
řešení celkové rekonstrukce nýrského koupaliště, které 
bude fungovat jako koupaliště s uzavřeným biosystémem.  
Inspiraci hledalo město v nedalekém Neukirchenu beim 
Heiligen Blut, kde bylo obdobné zařízení otevřeno v loň-
ském roce. Projektově bude tuto akci zajišťovat stejná fir-
ma jako u našich sousedů. 

Obě akce jsou ve fázi posuzování studií, následovat 
bude zpracování projektů a pak hledání jejich finančního 
zajištění (možnost získání dotací) a výběr zhotovitele.           

          (MěÚ)

Problematika bezdomovců
není zrovna jednoduchá

Řešení svízelné situace bezdomovců je pro Nýrsko, ale 
i ostatní města velmi obtížná a zdlouhavá. Zejména tehdy, 
když dotyčná osoba odmítá nabízenou pomoc. Tyto osoby 
velmi často porušují místní záležitosti veřejného pořádku, 
znečišťují město, poškozují zeleň a svým jednáním obtě-
žují ostatní občany. 

V případě, že s tímto člověkem není možná spolupráce, 
nabízí se od loňského roku další možnost řešení – zákaz 
pobytu na území obce. Zákaz pobytu spočívá v tom, že se 
pachatel nesmí po dobu 3 měsíců zdržovat na území obce  
(i v přilehlých částech), v níž se opakovaně dopustil pře-
stupku. V současné době Komise pro projednávání pře-
stupků města Nýrska řeší jeden případ, kdy ve spolupráci 
Policie ČR a Městské policie Nýrsko byly opakovaně před-
loženy podklady pro možné projednání přestupků. Ukon-
čení a vydání rozhodnutí v řízení jednotlivých přestupků 
je obtížné, neboť možný pachatel přestupků se zpravidla 
na jednání nedostaví dobrovolně. Ve většině případů se  
k jednání nedostaví ani svědci páchaného přestupku.  
Zákonné řešení je tedy velmi zdlouhavé a neřeší problém  
z dlouhodobého hlediska.                                                       (MěÚ)
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Při pohlížení současné výstavy v Muzeu Královské-
ho hvozdu jsem si připadala jako v dětství. Každý na něj 
většinou vzpomíná rád. Na maminku s tatínkem, babičky  
a dědečky a na sourozence. Na to, jak jsme si spolu hráli  
a někdy se i poškorpili nebo poprali. To k tomu patří.  
A velmi důležití v té době byli také kamarádi a kama-
rádky. Já měla v té době dvě nejlepší kámošky – Pavlínu  
a Helenu. Byly jsme nerozlučná trojka. Běhaly jsme s ostat-
ními venku, hrály hry, objevovaly Nýrsko a okolí. A když 
bylo ošklivé počasí, hrály jsme si u některé z nás v pokojíč-
ku. Stavěly jsme ze stavebnic, Helena měla sádrová zvířa-
ta, takže jsme si udělaly malou zoologickou zahradu. Pav-
lína se zase pokoušela o své první modely šatů a kalhot na 
panenky, byla docela šikovná a to jí zůstalo dodnes. A prá-
vě toto všechno se mi vybavilo při návštěvě výstavy.

Do Staré Lhoty povede
nová stezka

Trasa při řece Úhlavě Tylovou ulicí směrem k Lesnímu 
divadlu a dále pak do Staré Lhoty je velmi často využívá-
na k příjemným procházkám do nýrského okolí. Ke zlep-
šení přispěje připravovaná výstavba nové stezky, která po-
vede na kraji lesa od Lesního divadla k penzionu KORY.  
V současné době probíhá kácení porostu a se zahájením 
výstavby  se počítá v roce následujícím.                         (MěÚ)

Výstava v muzeu
vyvolává vzpomínky

 Panenky a kočárky, kuchyňky, pokojíčky, oblečení pro 
panenky, to vše tady uvidíte. Pokojíčky a kuchyňky, které 
kdosi s láskou vyrobil pro své dcery nebo vnučky. Panen-
ky malé i velké, mrkací, gumové, že se mi dere z úst „ jé, 
takovou jsem měla jako malá taky“. Jsou zde i jejich ukáz-
ky oblečení – pro panenky, miminka i pro dámy na slav-
nostní příležitosti. Zřejmě jak byla která maminka šikov-
ná či jakým druhům domácích prací se věnovala. Takže 
můžeme vidět oblečení šité, pletené i háčkované. Kočár-
ky jsou také z různých období. Dokonce jsem tady zahléd-
la kočárek, který pamatuje i moje maminka. A také jsem si 
vzpomněla na fotografii tatínka, když mu byl necelý rok, 
na které ho babička vezla v proutěném kočáru. Podobný 
zde uvidíte také. Kuchyňky jsou vybavené vším potřeb-
ným, co používaly maminky ve svých domácnostech, tady 
jsou ale samozřejmě ve zmenšené formě.

Nesmíme  také zapomenout na pány kluky. Ti zde  
najdou i stavebnice, autíčka, houpacího koníka. Uznávám, 
že v menším množství. Musíme to ale pochopit, vždyť ná-
zev výstavy je „Vánoční radosti – výstava kočárků, ku-
chyněk, panenek…“. Přesto to vše stojí za zhlédnutí a za-
vzpomínání. Ale pospěšte si, čas máte jen do 28. února! 

Jitka Vlková

Část expozice dobových dětských hraček.

Aktionsbündnis Künisches Gebirge
Akční sdružení Královský hvozd

zve širokou veřejnost
na přednášku pana Dr. Hanse Aschenbrennera 
z Neukirchenu b. Hl. Blut s promítáním obrázků 

na téma:
„Künisches Gebirge/Královský hvozd 

– jeho příběhy, příroda, obyvatelé“

Termín: neděle 16. 2. 2014
Začátek: 16.00 hod.

Místo konání: společenský sál Městské knihovny  
v Nýrsku (na náměstí)

Překlad do češtiny bude zajištěn. Vstup dobrovolný.
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Přemýšlejte s námi!
Už před nějakým časem jsme do muzea dostali infor-

maci od německého pamětníka, že nedaleko Nýrska se při 
cestě vstříc Američanům zastavila skupina ustupující ně-
mecké armády, která  zahrabala v blízkém lese své zbraně  
a snad i další věci. Protože se krajina dost výrazně od té 
doby změnila, les je tam, kde byla louka, louka je tam, kde 
bylo pole, není orientace na základě takto starých informací 
jednoduchá. Pochopitelně jsme se pokoušeli to místo najít, 
ale neuspěli jsme. Také se našli lidé, kteří říkali, že to tak 
nebylo, že se to stalo jinde. Ani pokus o podrobnější prů-
zkum nic nepřinesl. Nedávno jsem se probíral „poklady“ 
v našem depozitáři. Vzal jsem do ruky dvě krabičky knof-
líků – německých, válečných. Jeden druh byl ze stanových 
celt, druhý byl z uniforem Wermachtu. Od každého druhu 
jich máme kolem čtyřiceti. Někdo by řekl, že jde o oby-
čejné knoflíky. Ale my jsme je přinesli ze samoty, kde si 
je pečlivá hospodyně dala do krabice s ostatními knoflíky.  
A samota byla vzdálena jen nějaké dvě stovky metrů od 
místa, kde mělo k výše popsané události dojít! Byly pěk-
né, čisté, a já jsem myslel, že jsou nové. Když jsem se ale 
podíval pozorněji, zjistil jsem, že na některých jsou zbyt-
ky nití. Znamená to, že byly odstřihovány přímo z oblečení  
a z celt. Není to podivná souvislost?  

A podobný případ. V historických zápisech, které vy-
hledal Josef Blau v archivech v Mnichově, Amberku a jin-
de je zapsáno, že král Karel IV, císař římský, pobýval roku 
1357 také u Nýrska, zvláště tehdy, když táhl na pomoc 
svému chráněnci, Petrovi z Ecku, jehož hrad oblehli ba-
vorská knížata Ludvík, Štěpán a Albrecht. Kde král tábo-
řil a kudy dále táhl tímto krajem, nevíme, ale na německé 
straně táhl údolím Regnu. A jak si někteří asi vzpomenou, 
nedaleko Nýrska jsme našli bronzovou ostruhu, která uka-
zuje na bohatého majitele. Nemá to souvislost?

Z NÝRSKÉHO MUZEA
Už vás dál trápit podobnými otazníky nebudu. Jen při-

pomenu, že pro letošní rok nýrské muzeum chystá další 
ročník připomínek nýrských spisovatelů. Pro tento rok byl 
vybrán Hans Multerer, básník a dramatik, který se narodil 
v obci Pláně, hned za vrcholkem hřebene, kde stávala obec 
Liščí, 28. února 1892 a zemřel v Nýrsku 12. června 1945. 
Byl přítelem Josefa Blaua a jeho pomocníkem při stavbě 
Lesního divadla. Také jeho hry byly často na repertoáru  
a to nejen na amatérských scénách, ale dokonce v Národ-
ním divadle. I na tuto osobu můžeme být pyšní. 

       Karel Velkoborský, Muzeum Královského hvozdu

Vyprávění pana učitele
Už týden byla obloha zatažená tak nízkými a těžkými 

mraky, že se jen tak tak převalovaly přes kopce nad Nýr-
skem. Zima se ten rok moc nevydařila, sněhu bylo sice 
dost, ale byl mokrý a těžký. Když některé z dětí nevydrže-
lo a přece jen se vydalo to někde zkusit se saněmi, nebo 
jen tak na procházku, bylo z toho tak promáčené, že bylo 
proč, aby se v chalupě strhla bouře. Nezbývalo, než si 
hrát někde v koutě. Ale jak si jen tak hrát, když pan učitel 
vypráví samé tajuplné příběhy, které se měly odehrát jed-
nou tady a jindy zrovna u domku spolužáka. Jako kdyby 
ani pana učitele v tom počasí vyučování netěšilo a mno-
hem víc proto jen vyprávěl. Nejvíc se děti těšily, že se vy-
právění stočí na pajrecký poklad, že prý ho hlídají ně-
jací skřítkové, nebo na mysliveckého mládence, který si 
na Statečku pod Ostrým dokázal ulít takové koule do své 
pušky, že jimi vždycky strefil zvěř, kterou si vyhlédl. Ale  
i vyprávění o skelných hutích, které kdysi v okolních le-
sích vyráběly z křemene, popele a vápence sklo nejrůz-
nějších barev, z něhož se nejvíce zhotovovaly korálky do 
růženců, ale i na ozdobu. Jé, to se to poslouchalo! Pan 
učitel uměl měnit hlas a pořád vyprávěl něco nového. 
Třeba ten příběh se sedlákem, kterého napadl medvěd 
nedaleko Liščí, jaké krásné krystaly křemene nacháze-
li dělníci při stavbě železniční tratě u Zelené Lhoty, nebo 

o kovářské písničce, „buch, buch, buch- 
buch, buch“ co se už odedávna ozývala  
z Denkscherzova hamru také tam. Když 
přišel pan školník a přikládal do kamen, 
nebylo pro to rachtání chvílemi slyšet,  
a tak děti natahovaly krky ještě víc. A na-
jednou bylo po vyučovací hodině a dokon-
ce po celém vyučování a zůstalo toho to-
lik nedovyprávěného! Nezbývalo, než se 
těšit na příští den, nebo si povídat ještě  
v hloučku před školou. Ale to nebylo ono. 
Za chvíli si děti nebyly jisté, jestli tak nebo 
tak a rozsoudit to nikdo neuměl. Nezbýva-
lo, než se pana učitele příští den zeptat, 
nebo trpělivě poslouchat. Protože pan uči-
tel Blau snad věděl úplně všechno. 

       Karel Velkoborský
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Jako každý rok i letos hodnotili nýrští hasiči uplynu-
lý rok na výroční valné hromadě, která se konala v pátek  
17. ledna. Jako hosté se jí zúčastnili senátor Jan Látka, kte-
rý je sám také hasič, a zástupce HZS major Grössl. Samo-
zřejmostí byla také účast starosty města Ing. Rubáše, který 
je již několik let čestným členem našeho sboru. 

A jaký tedy byl uplynulý rok pro nás hasiče? V loň-
ském roce jsme vyjeli celkem k 37 zásahům. To je shodou 
okolností stejný počet jako v roce 2012. Mimo běžný vý-
cvik dále pokračuje naše spolupráce s hasiči z Neukirche-
nu. V loňském roce se uskutečnilo společné noční cvičení 
u našich sousedů s námětem požáru pily. Jednalo se o per-
fektně připravené cvičení, kterého se kromě nás zúčastni-
la řada dalších sborů z Německa. 

Výroční valná hromada nýrských hasičů 
skončila velkým překvapením

Samozřejmě jsme se v průběhu roku věnovali i dal-
ším činnostem a uspořádali jsme několik soutěží. Kromě 
pravidelné Jarní dětské soutěže a Memoriálu Václava Ne-
jedlého (konal se už 20. ročník) jsme v květnu uspořáda-
li „Den hasičů“. Ráno proběhla dětská soutěž a odpoled-
ne pak soutěž v požárních útocích s historickými „osmič-
kami“. Pořádně zabrat nám dalo v červnu postupové kolo 
soutěže žen a požární sport mužů. Tato soutěž je svým roz-
sahem opravdu velká, a tak její přípravy zaberou několik 
dní. Bohužel se vůbec nevydařilo počasí a celý den hustě 
pršelo. Už v průběhu soutěže nám byla vyhlášena povod-
ňová pohotovost a pro členy zásahové jednotky tak den 
nekončil s koncem soutěže. Následující dva dny jsme pak 
měli několik zásahů – především při stavění protipovod-
ňových zátarasů.

Pokračovala také naše spolupráce se zahrádkáři při ma-
sopustu a nezapomněli jsme ani na naše nejmenší při tra-
diční spolupráci s mateřskou školou v ulici Práce. Bohužel 
jsme z důvodu nepřízně počasí nemohli uspořádat v červ-
nu pravidelnou oslavu Mezinárodního dne dětí.

Pokřtění nového zásahového vozidla Nissan Pathfinder se ujali staros-
ta města Ing. Miloslav Rubáš a senátor Jan Látka.

Nové zásahové vozidlo nýrských hasičů.

Uplynulý rok byl pro naši zásahovou jednotku vý-
znamný z hlediska pořízení nového vybavení. Nad rámec 
běžného rozpočtu se podařilo díky městu zajistit pomo-
cí dotace nové dýchací přístroje. Díky podpoře senátora 
Látky jsme za spolupráce kraje a našeho města pořídili 
dopravní vozidlo Fiat Ducato, které nahradilo dosluhují-
cí Avii. Většina přítomných hasičů netušila, že to ale ješ-
tě není vše. Po skončení naší výroční valné hromady nás 
čekalo další překvapení. Starosta města Ing. Rubáš předal 
našemu veliteli Milanu Václavovicovi klíče od zásahové-
ho vozidla Nissan Pathfinder, které nahradí již rychle za-
starávající RZA Nissan. Vozidlo bude ještě v průběhu mě-
síce února dovybaveno a od března by mělo být zařazeno 
do výjezdu.

Jan Kolář, jednatel SDH Nýrsko

Nová nabídka 
pro šikovné ruce

Po několika letech se opět probouzí k životu skrom-
né prostory zapomenutého obchůdku v Křižíkově ulici 
čp. 162, které byly dlouho prázdné a opuštěné.

Nová podnikatelská odvaha jistě potěší ženy všech 
věkových kategorií se zálibou v pletení, háčkování, 
batikování nebo ve vyšívání.

Pro jehlu, nit, stuhu nebo nápad na drobný dárek 
nebudeme muset jezdit do sousedních měst. Vše bude 
v tomto nově otevřeném malebném obchůdku s kout-
kem pro aktivní kreativní tvoření k dostání. 

V kreativním koutku budou zákazníkům předsta-
veny například různé metody batiky (batika sypa-
ná, vázaná), savování i tvoření s korálky a řada další  
kreativní tvorby (včetně odborné literatury).

Dveře tak trochu jinak vybavené galanterie se zá-
kazníkům otevřou v průběhu měsíce února.

-red-
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Z NÝRSKÝCH ŠKOL
Základní škola, Školní ul. 

V naší škole „to žije“ a uplynulé dva měsíce jsou toho 
naprostým důkazem. Kromě klasického vyučování, ce-
loročního projektu, fungování deseti zájmových kroužků  
a řady školních vědomostních soutěží se v prosinci a led-
nu konalo i několik zajímavých akcí, o kterých chceme ty, 
které dění v naší škole zajímá, informovat:
u prosinec 2013 – Den otevřených dveří / Počet návštěv-
níků školy rok od roku stoupá, a tak máme radost, že akci 
nepřipravujeme zbytečně. Líbila se výzdoba školy, ukázky 
žákovských prací, prezentace fotografií i návštěvy ve vyu-
čovacích hodinách. Velmi působivé byly reakce některých 
prarodičů na současné vyučovací metody a formy práce. 

„Zimní spánek“ se nás netýká!

u prosinec 2013 – Mikulášská nadílka / IX.A se skvěle 
zhostila své funkce a pro mladší spolužáky na 1. stupni při-
pravila působivou „návštěvu“ adventních postav se vším, 
co k tomu patří. Počáteční obavy těch nejmladších rychle 
rozptýlila veselá parta pekelníků, krásní andělé i spraved-
livý Mikuláš. Rádi se potom pochlubili písničkami nebo 
básničkami. 

uprosinec 2013 – „Stužkování žáků 9. ročníku“ / Le-
tošní tradiční „stužkování“ nejstarších žáků školy by se 
díky novému nápadu současných deváťáků mělo správně 
jmenovat „šerpování“. K této originalitě přidala IX.A ješ-
tě velmi zajímavá vystoupení, kterými pobavili všechny 
přítomné. Neméně dobří byli ale i naši prvňáčkové, kteří 
tvoří nedílnou součást programu! Premiérově se předvedl 
také dramatický kroužek „Hollywoodské hvězdičky“, aby 
všem připomněl vánoční atmosféru.
u leden 2014 – Lyžařský kurz / Po mnoha letech překo-
nali zájemci o lyžování počty lyžařů z minulých let a na- 
plnili dokonce 2 týdenní kurzy. Naše nadšení ovšem naru-
šilo letošní lednové počasí. I přes lyžařům ne zrovna příz-
nivé podmínky se oba kurzy vydařily, mládež si zdravě za-
sportovala a společně utužovali vzájemné vztahy. Snad je 
lyžařské nadšení do příští zimy neopustí!
u leden 2014 – „Young Demosthenes“ / Vědomi si toho, 
jak důležité je pro každého umět komunikovat, věnujeme 
se v naší škole již několik let řečnické soutěži. Do školního 
kola se letos přihlásilo 19 žáků z 2. stupně. Pochvalu za-
slouží především žáci 6. a 7. ročníku, kteří se odpovědně 
připravovali a jejichž vystoupení měla vynikající úroveň. 
Jakýmsi potvrzením těchto slov bylo tedy následně vítěz-
ství Kláry Baranové (VII.A) v regionálním kole v Plzni. 
Po úspěšných žácích minulých let – K. Němcové a T. Na-
gyovi – se pravděpodobně objevil další talentovaný človí-
ček, o kterém ještě uslyšíme.          Mgr. Alena Linhartová

Děti si připravily pro mladší spolužáky adventní překvapení.

Stužkování žáků 9. ročníku.

Účastníci školní řečnické soutěže.
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Na cestě do přírody.

Základní škola a Mateřská škola Nýrsko, Komenského ul. 

„Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá.“ To je motto 
letošního školního roku v mateřské škole v Palackého uli-
ci. V rámci vzdělávacího programu „Jdeme na to od lesa“ 
chtějí pomoci dětem objevovat svět v místě, kde žijí, příro-
du v jejich okolí v jednotlivých ročních obdobích. Učí děti, 
jak se v přírodě chovat, jak být ohleduplný nejen k rostli-
nám, zvířatům, ale i k ostatním kamarádům a dospělým. 
Na podzim se děti seznámily s životem v lese a na poli. 
Sbírali houby a naučily se rozpoznávat některé jedlé a je-
dovaté, podívaly se na plody některých stromů, takže dnes 
už ví, jak vypadá kaštan, bukvice, žalud a na jakých stro-
mech rostou. Seznámily se s některými dravci, jejich ži-
votem a jak umí nádherně létat. Aby to dětem nebylo líto  
a mohly se dravcům alespoň trochu vyrovnat, pustily do 
výšek nádherného draka. A vyzkoušely si, jak chutnají 
brambory pečené přímo v ohni. To přece k podzimu neod-
myslitelně patří.  

Děti v Duhové školce v Nýrsku se opravdu nenudí. Od 
září zažily spoustu legrace, zábavy, nových kamarádů, na-
učných programů a mnoho dalšího. 

Navštívilo nás hudební divadlo s pohádkou „Kominí-
ček a štěstí“ a kouzelník Reno Black se svým poutavým 
vystoupením, ve kterém si zakouzlily i děti. Ty se také uči-
ly třídit odpad s EKO centrem ze Spáleného Poříčí, sezna-
movaly se zvířátky, dravci a sovičkami v naučném progra-
mu manželů Kuncových z Brčálníku. Měly možnost pro-
jevit svoji odvahu a podržet si na ruce sovu pálenou, což 
byl nečekaný zážitek.

Na podzim nás potěšila hojná účast dětí i rodičů na 
„Drakiádě“ organizované MŠ, či zapojení do soutěže 
„Kaštaniáda“ pod záštitou LS Královský Hvozd v Nýrsku.  

Předškoláci objevují přírodu

Děti si mohly podržet sovu pálenou

V zimě si děti připravily pro sebe a své blízké miku-
lášskou besídku a vánoční nadílku, kde předvedly, co 
se naučily. A na každodenních procházkách míří do pří-
rody. Dvakrát až třikrát týdně zamíří se starým pečivem  
a kaštany na kraj lesa ke krmelci, který pro zvířátka vyro-
bil před třemi lety pan Ženíšek. Děti se tak učí odpověd-
nosti vůči zvířátkům, která by bez jejich pomoci zřejmě 
nepřežila zimu. Dnes už děti ví, že do krmelce kromě sena 
patří jen dobře usušené pečivo, žádné čerstvé nebo plesni-
vé, mrkev a kaštany, které samy s rodiči nasbíraly. Vztah  
k přírodě je vidět i z jejich zájmu o stopy ve sněhu, vší-
mají si ptáků v povětří, budek na stromech a dalších drob-
ností, které na svých procházkách zahlédnou. Díky zápalu  
a zájmu všech učitelek z této školky odchází dále do života 
děti, které mají k přírodě dobrý vztah a neničí ji. 

Jitka Vlková

Přikrmovat zvěř ke krmelci chodí v zimě předškoláci pravidelně. 

Z obou akcí si děti odnesly sladké odměny i věcné ceny. 
Pravidelně se zúčastňujeme vítání našich nejmenších 
občánků města a vystoupení pro LS Královský Hvozd  
a ZO Svazu zdravotně postižených v Nýrsku.

Velký úspěch u dětí zaznamenala výstava starých pane-
nek a kočárků v muzeu. Zájem je i o kroužek AJ pro před-
školní děti vedený Mgr. Kateřinou Bekovou. Samozřej-
mostí a tradicí je u nás také mikulášská nadílka pro děti  
a vánoční besídky pro rodiče.

Další zajímavé akce čekají za dveřmi – např. ex-
kurze do svíčkárny v Plzni, kde si děti vyzkouší  
výrobu a zdobení svíčky a voskových pastelek, další  

Pokračování na další straně
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divadelní představení, školní výlet do dětského světa „Lví-
ček“ v Plzni, plavecký výcvik, maškarní rej, naučný pro-
gram kynologického servisu „Bezpečný pes“...

Ani „běžné“ dny nejsou pro děti rutinou. Vzdělávací 
program MŠ se naplňuje především díky dětem nejbližším 
pohádkám, seznamují se s ekologií, enviromentální vý-
chovou, využívají odpadový materiál, artefiletiku...

Vzdělání, lásku a péči vašim dětem dávají v I. třídě 
„Motýlků“ Jindra Janská a Ing. Miroslava Irlbeková, ve 
II. třídě „Mravenců“ Zdeňka Kiewegová a Lenka Kolá-

řová, DiS., ve III. třídě „Včelek“ Bc. Petra Šlehoferová  
a Bc. Marie Nešetřilová, ve IV. třídě Pavlína Sládková  
a Věra Pokorná.

Dovolujeme si Vás tímto pozvat na dopoledne otevře-
ných dveří v naší MŠ, které se koná 1. dubna 2014 od 9.00 
do 11.15 hod. Tento den se také uskuteční zápis do MŠ na 
školní rok 2014/15 (od 9.00 do 15.00 hod.) v kanceláři ve-
doucí učitelky.

Srdečně zveme a těšíme se na Vás.
Bc. Petra Šlehoferová a kol. učitelek MŠ

Zdravotně postižení pomáhají i besedují 
Základní organizace Svazu zdravotně postižených  

v Nýrsku měla k 31. 12. 2013 108 členů. Během loňské-
ho roku jsme se věnovali celé řadě aktivit. Jako každo-
ročně jsme prodávali žluté kvítky Ligy proti rakovině při 
17. ročníku Květinového dne a sbírali jsme starší diop-
trické brýle. Pět našich členek studuje už dva roky  Virtu-
ální univerzitu třetího věku (VU3V). Navštěvujeme pra-
videlně naše členy při jejich životních jubilejních. 

Na členských schůzích se scházíme v sále knihov-
ny, kde se cítíme opravdu velice příjemně. Měli jsme 
krásnou přednášku s promítáním o návštěvě Černobylu  
a v září o včelách, medu a medovině s ochutnávkou  
a poutavým povídáním včelaře pana Tomana. 

V květnu a prosinci míváme pravidelně slavnost-
ní schůze s občerstvením a hudbou pana Jandovského  
k poslechu i k tanci. Jako sladký bonbonek nás pravidel-
ně chodí potěšit svým vystoupením  děti z Duhové ma-
teřské školy a Základní školy ve Školní ulici v Nýrsku. 
Chtěla bych jim touto cestou vyjádřit poděkování a po-
přát hodně úspěchů. 

V letošním roce se budeme opět snažit pro naše čle-
ny připravit zajímavé přednášky a milá setkání. Poku-
síme se přispět našim členům na masáže a naše „stu-
dentky“ budou pokračovat ve studiu už v pátém semes-
tru VU3V. Čtenářům Nýrských novin přejeme úspěšný 
rok 2014, pohodu a pevné zdraví.         Hana Žufanová

Z vystoupení dětí při slavnostní schůzi.
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DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE

Začalo nám druhé polole-
tí školního roku. DDM Nýr-
sko intenzivně pokračuje v prá-
ci zájmových kroužků. Nabíd-
ku jsme ještě obohatili. Po Vá-
nocích totiž nabízíme kroužek 
střelby ze vzduchovky. Kapa-
cita kroužku je už naplněna, 
ostatní zájemci se mohou hlá-
sit v září. 

Dále se budeme setkávat při 
dalších plánovaných akcích: 
dětské diskotéky s Luckou Jíl-
kovou, dětský maškarní ples na 
téma zimních radovánek. Pro 
mládež chystáme Kiss party 
live radia Kiss Proton.

Na tyto akce srdečně zveme!

Co je však nejdůležitější pro 
naše děti i jejich rodiče? DDM 
Nýrsko intenzivně připravuje 
program pro jarní i letní prázd-
niny. Jarní příměstský tábor  
s Míšou Hoškovou začíná už 
10. 2. 2014. Program letních 
prázdnin bude rozdělen do tý-
denních turnusů příměstských 
táborů. Přihlášky do táborů bu-
dou k vyzvednutí v DDM. 

Podrobnou nabídku budou 
mít čtenáři k dispozici v příštím 
čísle Nýrských novin.      

Bc. Pavlína Karlovská,
DDM Nýrsko

Nabídka táborů je opět pestrá

Vánoční disco. Foto z dalších aktivit DDM jsou na následující straně.
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Zahrádkáři chystají
masopustní průvod

Z loňského masopustního průvodu.

Nabídka
pracovního místa

Dopravní zdravotnická služba Nýrsko 
hledá řidiče sanitního vozu.

Požadavky:
uřidičské oprávnění skupiny B,
uzdravotnický kurz (případně ochota kurz absolvovat),
udobrý zdravotní stav,
ukomunikativnost,
uschopnost dobrého zacházení s nemocnými lidmi,
upraxe ve zdravotnictví a v řízení aut je vítána,
ubezúhonnost,
uochota sloužit noční, víkendové a sváteční příslužby.

Kontakt:
Petr Fritz

Dopravní zdravotnická služba
Petra Bezruče 158

340 22 Nýrsko
tel.: 376 571 261 

e-mail: dzsnyrsko@seznam.cz

Tak už se nám to zase blíží. Po vánočních svátcích  
plných klidu, míru a rodinné pohody přišlo silvestrovské 
veselí, které se vyznačovalo rámusem, lomozem, bouchá-
ním a někde i zpěvem až do rána. Toto zase přešlo v ledno-
vé plesové večery. Ty jsou na trochu jiné úrovni. Zazpívat 
si člověk samozřejmě může také, ale tady je to spíše o tanci 
a setkávání s přáteli. V únoru se sice můžeme bavit dál, ale 
při zábavě z trošku jiného soudku. Nastává totiž masopust-
ní veselí v okolních obcích i v Nýrsku. 

U nás se o masopustní průvod již několik let starají čle-
nové Základní organizace Českého zahrádkářského svazu 
Nýrsko. I letos se tedy všichni sejdeme u moštárny, tento-
krát v sobotu 8. února 2014 ve 14.00 hodin. Projdeme se za 
doprovodu kapely po Nýrsku. Celý průvod bude ukončen 
v hasičské zbrojnici, kde si můžeme všichni společně za-
zpívat, případně zatančit. A když říkám všichni, tak mys-
lím opravdu všichni. I když nejste „zahrádkáři“. Přijít může 
opravdu každý. Jste srdečně vítáni.

Z aktivit DDM – vzpomínka na loňské letní prázdniny.

Z aktivit DDM – vyhlášení výsledků soutěže ve střelbě ze vzduchovky.

A ještě takovou malou prosbu. Hodně lidí se na prů-
vod chodí dívat, někteří i pravidelně rok co rok. Aby tahle 
tradice u nás neskončila pro nedostatek masek, abychom 
se nenechali zahanbit množstvím masek v okolních vsích, 
přijďte převlečeni za nějakou masku i Vy. Byla by škoda se  
o takovou podívanou třeba příští rok připravit. Vždyť o nic 
nejde. A užijete si spoustu legrace. Opravdu. Přijďte! 

Jitka Vlková
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PROMĚNY MĚSTA

Stavba nového náměstí ve druhé polovině 20. století a náměstí dnes.

Uzávěrka pro zaslání příspěvků 
do dalšího čísla je 20. února. 
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Členové klubu seniorů se schází pravidelně každou 
středu ve společenském sále městské knihovny, kde vět-
šinou probíhají různé programy. Vloni se konala celá řada 
akcí. První z nich byl pořad o mé návštěvě Izraele. Další 
cestopisný pořad o Indii nám uspořádal p. Bechyně. Moc 
hezké bylo promítání fotek p. Tyrpeklové z Mexika, kde 
byla již několikrát a mohla nám ukázat jeho vzácné pa-
mátky. Na podzim jsem udělala pořad o památkách kra-
kovské oblasti v Polsku, který organizoval farář Potega.  
V únoru nám Hasičský záchranný sbor Plzeňského kra-
je, odbor Klatovy, udělal přednášku na téma požárů v do-
mácnostech a jejich následků. Dále jsme využili nabíd-
ky na přednášku o první pomoci a sebeobraně z projektu  
„Informovaný senior z Plzeňského kraje“. Dvakrát jsme 
jeli do divadla v Klatovech na hudební představení. 

Na jaře jsme uspořádali zájezd na Tachovsko, na pod-
zim na Svatou horu a do Rožmitálu a ještě jsme absol-
vovali vánoční cestu do Plzně. Oslavujeme i Den matek, 
kdy nám hraje p. Jandovský, kterého zveme i na zakončení 
roku. Toho se zúčastnil i starosta Ing. M. Rubáš, který nás 
seznámil s činností města během minulého roku a s plány 
radnice do budoucnosti.

 Tento rok bychom rádi uspořádali další přednášky  
z různých oblastí, zorganizovali několik zájezdů a už při-
pravuji několik pořadů o mých cestách v cizině. Rádi při-
vítáme každého, kdo nám nabídne své služby a pomoc  
z různých oblastí života. Přibylo nám i několik nových čle-
nek, ale muži se asi mezi nás zatím bojí.

Klub seniorů děkuje všem, kteří nám pomáhají a těší-
me se na další akce.  

                             J. Trefancová, Klub seniorů Nýrsko 

Senioři se v klubu
rozhodně nenudí

Z aktivit Klubu seniorů Nýrsko.

Městský úřad 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 



KULTURNÍ AKCE
V KD-DDM
1. 2. od 20.00 hod. – Buvolss ples – k tanci a poslechu 
hraje Kolovanka.
8. 2. od 21.00 hod. – Valentýnská „Kissparty live“ rádia 
Kiss Proton.
12. 2. od 15.00 hod. – Blešák.
22. 2. od 14.00 hod. – Dětský karneval na téma zimní ra-
dovánky.

Ve městě
8.2. od 14.00 hod. – Masopust – průvod masek vyjde 
od moštárny v Nýrsku.

Připravujeme
Březen – měsíc čtenářů.
1. 3. od 20.00 hod. – Rybářský ples – k tanci a poslechu 
hraje Music.
4. 3. od 19.00 hod. – Virtuální univerzita 3. věku 
– 3. přednáška.
7. 3. od 19.00 hod. – Z louže pod okap – divadelní před-
stavení.

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
4. 2. od 14.00 hod. – Virtuální univerzita 3. věku 
– 1. přednáška.
15. 2. – 28. 2. – Výstava leporela.
18. 2. od 14.00 hod. – Virtuální univerzita 3. věku 
– 2. přednáška.
21. 2. od 19.00 hod. – Domů do Irska – povídání o Sma-
ragdovém ostrově s Věrou Kláskovou, v pořadu zazní  
irské písně, shlédneme fotografie z cest po Irsku a po-
slechneme si irskou pohádku. 
28. 2. od 19.00 hod. – Kreslení pravou hemisférou a při-
rozené metody učení – přednáška.

V Muzeu Královského hvozdu
Do 28. 2. – Vánoční radosti – výstava kočárků, kuchyněk 
a panenek.

Zpěvačka a překladatelka Věra Klásková v pořadu „Domů do Irska“ zpívá, Karel Tampier povídá. Domů do Irska je 
pořad s projekcí zajímavých fotografií, které nasbírali při pobytech na Smaragdovém ostrově. Promítají se obrazy krás-
ných a historických míst, momentky z komických situací a uslyšíte i irskou pohádku. Nevynecháme ani keltský národní 
sport, povíme si o tanci a navštívíme hospody. A najdeme si i chvíli na obdiv irské národní hrdosti.


