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MĚSÍČNÍK MĚSTA NÝRSKA 

Prosinec 2016 

 NÝRSKÉ         NOVINY 

ADVENTNÍ ČAS V NAŠEM MĚSTĚ 

43. ročník 

Pěvecký sbor Scholy sv. Tomáše zahájil vánočními koledami na první adventní neděli v našem městě slavnostní rozsvícení vá-
nočního stromu na náměstí. Součástí tohoto podvečerního programu bylo slovo starosty města Miloslava Rubáše, koncert kape-
ly Zenit, rozsvícení stromu a vánoční trh. Na trhu se prodávaly dřevěné ozdoby na stromeček, ručně vyřezávané betlémy, hračky 
pro děti, domácí med, výrobky z vosku a medovina, ručně vyrobené a bylinkami navoněné kosmetické výrobky, ozdoby ze slámy 
a věnce z proutí, půvabné látkové hračky a vánočně nazdobené ubrusy, ale i perleťovými korálky zdobené vánoční dekorace. 
Tradiční svařené víno a pochoutky pro dospělé a děti nesměly chybět. Náměstí bylo plné do posledního místa a bylo vidět, že 
tančícím párům u pódia se hudební program kapely Zenit opravdu líbil. U krásně nazdobeného stromu byl letos vystavený dře-
věný betlém, který byl tématem letního dřevosochání. 

Pokud se vám na rozsvícení stromu líbilo, tak v kulturním servisu tohoto čísla vás zveme i na další podobné akce.                        
Ve středu 14. prosince se rozezní na náměstí vánoční koledy s živým hudebním doprovodem na akci ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY,    
v sobotu 17. prosince se přijdťe pobavit do Lesního divadla na MRAZÍKA v podání místních ochotníků a v neděli 18. prosince si 
nenechte ujít VÁNOČNÍ KONCERT HARFISTKY KATARÍNY ŠEVČÍKOVÉ v kostele svatého Tomáše. 

Doufáme, že si ve vánočním shonu najdete chvilku na zastavení se a  vychutnání si klidné pohody na těchto připravených kultur-
ních akcí pro vás. Přejeme Vám krásný adventní čas. (vk) 
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                                      AKTUÁLNĚ Z RADNICE 

Vánoční přání starosty města 
Vážení spoluobčané, 

Advent je v plném proudu, máme za sebou první vystoupení u vánočního stromu a postupně na nás začíná dýchat vánoční 
atmosféra. S pečením cukroví a nákupem dárků ke splnění přání našich nejbližších se blíží  čas hodnocení dnů uplynulých a 
zároveň i čas plánů a předsevzetí na období nastávající. Dovolte mně, abych se spolu s Vámi podělil o pohled na rok právě 
končící. Dle mého názoru se jednalo o další rok z řady úspěšných let v novodobé historii města. Město majetkově posílilo. 
Podařilo se nakoupit další pozemky pro naplnění rozvojových plánů města, dořešili jsme pozemky pod budoucí obchvat, pro-
dejem stavebních parcel v Jahodové ulici jsme položili základy pro úplně novou zástavbu. V rámci zhodnocení majetku města 
jsme investovali zhruba 35 mil. Kč, díky čemuž září novotou komunikace na Bystřici, propojení Starého Lázu s Hodousicemi 
a ve městě samém. Rovněž jsme zahájili rekonstrukci koupaliště. Tady se potvrdila správnost našeho rozhodnutí o vynechání 
letošní sezony. Ovšem nejen o investicích je život našeho města, nás všech, kteří zde žijeme. Šikovnost a zručnost našich ob-
čanů zaměstnaných v místních firmách je jedním z rozhodujících základů pro prosperitu podniků, kterým se díky tomu daří 
výrobu nejen udržet, ale i rozšiřovat Jen mě trochu mrzí, že místní firmy jsou až na výjimky odtržené od dění ve městě, které 
znají spíše v případě vlastní potřeby, než aby aktivně přispívaly například k podpoře mimopracovních aktivit svých zaměst-
nanců. Nicméně, město významnou měrou přispívá k fungování všech spolků. Z účasti na jednáních těchto spolků vím, že nad-
šení a práce členů těchto organizací a sdružení přispívá ke kvalitě života nás, občanů města. Co mě ale mrzí, je malé zapojení 
mladých, kteří by jistě činnost spolků oživili. 

Dovolte mi, abych na tomto místě poděkoval i zaměstnancům městského úřadu za práci, kterou v letošním roce vykonali. Je-
jichž práce, i s ohledem na celorepublikové vnímání pozice úředníků, není vždy jednoduchá. Jejich činnost přispívá k řešení 
problémů města a ve většině případů i potřeb Vašich. Každý rok přichází záplava nových zákonů a nařízení, přesto kontroly 
provedené na úseku státní správy vykazují velmi dobré výsledky.  

Stejné poděkování patří i zaměstnancům organizací zřizovaných městem. Zásluhou vedení TS máme prakticky vyměněnou 
techniku a zařízení, velmi dobře zajišťuje chod kotelny nové vedení společnosti se svými zaměstnanci. Poděkovat musím i 
ředitelům všech škol a zaměstnancům školní jídelny, kteří se starají o nasycení zhruba pětiset strávníků denně. 

Oproti úvodu mého článku Vás teď nebudu unavovat výčtem toho, co nás čeká v příštím roce. K tomu se vrátím v příštím čísle 
NN. Místo toho si dovolím své bilancování zakončit přáním. Přeji Vám, vážení spoluobčané, abychom v tom všem předvánoč-
ním shonu nezapomněli jeden na druhého, na normální světské radosti, abychom se dokázali radovat i z maličkostí. Vánoce 
přináší radost zejména dětem a našim vnoučatům splněním jejich přání. Na druhé straně Vánoce nejsou pouze o dárcích a 
plných stolech.  Pohoda domova, klid v soužití rodin a nás všech navzájem, vnímání tradic Vánoc, je tím největším darem, 
kterého se nám může dostat. Vážení spoluobčané, přeji Vám krásné Vánoce plné pohody a co nejlepší vstup do nového roku. 

                                                                                                                                                   (Miloslav Rubáš, starosta města) 

R 
edakce Nýrských novin Vám přeje příjemné 
prožití vánočních svátků a mnoho štěstí, 
zdraví a úspěchů v následujícím roce 2017! 
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                                      AKTUÁLNĚ Z RADNICE 

  Město informuje: 

D 
ále město získalo dotaci na protipovodňo-
vá opatření ve výši 2,31 milionu Kč. Na 
modernizaci výstražného varovného systé-
mu, pořízení digitálního povodňového plánu 

a modernizaci městského rozhlasu. Realizace proběhne 
v roce 2017. Město bude žádat o další dotace na celkové 
pokrytí 3,3 miliony Kč v dotačních titulech Plzeňského 
kraje. 

 

N 
a jaře příštího roku 2017 by měla začít li-
kvidace demontovatelných částí budovy, 
kterou zajistí Technické služby města Nýrska. 
Do konce měsíce května pak provede firma 

vybraná na základě poptávkového řízení demontáž skele-
tu. 

 

DEMOLICE BUDOVY BÝVALÉHO 

ZDRAVOTNÍHO STŘEDISKA 

 

M 
ěsto získalo dotaci na opravu rybníka 
ve výši 2,2 milionu Kč. V rámci opra-
vy rybníka bude vybudována odtoková 
strouha a přelivová hrana. S realizací se 

počítá na druhé pololetí v roce 2017. Výše získané 
dotace pokryje osmdesát procent všech nákladů na 
opravy. 

(vk) 

(vk) 

(vk) 

C 
ena tepla z centrální výtopny na rok 2017 
zůstává stejná jako v roce 2016, tedy 457 Kč/
GJ + DPH v zákonem stanovené výši. 

(vk) 

REALIZACE VODOVODNÍHO POTRUBÍ  DVA  METRY POD DNEM 
ŘEKY ÚHLAVY  
V současné době vede přes řeku Úhlavu vodovodní potrubí, které zásobuje větší část města Nýrska. Vzhledem ke stáří stáva-
jícího potrubí, připravované opravě opěrné zdi řeky Úhlavy a z dalších bezpečnostních ale i estetických důvodů se stávající 
přemostění zruší a s ohledem na další rozvoj se povede pod řekou. V této chvílí se již řízeným  protlakem umísťuje potrubí  
nové, které povede dva metry hluboko pod samotným dnem řeky. 

(vk) 
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AKTUÁLNĚ Z RADNICE 

Příští rok budou probíhat oslavy výročí města Nýrska 

   3      Otázky pro současného starostu Miloslava Rubáše 

PARKOVÁNÍ U ZÁKLADNÍ ŠKOLY KOMENSKÉHO  ULICE 

 ( vk) 

Na naše otázky odpovídal starosta města Nýrska Miloslav Rubáš. 

1. V rámci oslav města si připomeneme partnerství s německým městem Neukirchen b.hl.Blut. Jak dlouho už tyto 

vzájemné vztahy trvají? Par tnerství s městem Neukirchen b. hl. Blut má svůj počátek již od konce roce 1989, kdy starosta 

Egit Hofmann navštívil jako první zahraniční host radnici v našem městě. Tehdy se setkal s Jiřím Kačerem a od začátku se 

jednání neslo v sousedském duchu. Potom na rozvoji vzájemných vztahů pracovali další starostové města Václav Anděl i Jiří 

Novotný. Za Německou stranu byl hlavním iniciátorem i nadále starosta Egit Hofmann, který starostoval až do roku 2010. 

Spolupráce podložená písemnými podklady byla nastolena v roce 2001, kdy zahájilo svoji činnost Akční sdružení Královský 

hvozd zastřešené obcemi Lam a Nýrsko (Klaus Bergbauer a Miloslav Rubáš). Po řadě společných jednání vznikla i společná 

rozvojová strategie pro celý region, která se stala podkladem další spolupráce. V té době to byl na území České republiky 

vůbec první dokument tohoto typu na úrovni obecní mezinárodní spolupráce. Strategie obsahovala celou řadu investičních a 

tzv. měkkých neinvestičních projektů, které byly postupně naplňovány a uváděny do života. Jen namátkou mohu jmenovat 

Kámen doteku, hraniční přechod na Zadních Chalupách, budovu horské služby v Lamu, hasičské auto s hasiči ve spádové 

obci ATZLERN, společné dvojjazyčné propagační materiály, společenské akce, tábory dětí, společné konference za účasti 

ministrů regionálního rozvoje obou zemí a řadu podobných. 

2. Jak vypadá současná spolupráce obou měst, zpečetěná partnerskou dohodou? V současné době hledáme při společ-

ných jednáních cesty k evropským penězům, podporujeme aktivity spolků, které berou setkávání se sousedy z Německa jako 

součást každodenního života. 

3. Jakým dalším směrem se bude spolupráce obou měst ubírat do budoucna? Př i posledním jednání jsme řešili pro-

blematiku dalšího rozvíjení vzájemné spolupráce. Všichni jsme se shodli na tom, že nelze spolupráci „vynucovat“ z řídícího 

orgánu svazku, ale že budeme nadále pomáhat organizačně a i finančně jednotlivým spolkům, které o spolupráci projeví zá-

jem. Příkladem takové aktivity je i společné námětové cvičení hasičů v Chudeníně, kterého se zúčastnily sbory obcí z obou 

stran hranice. 

                                                                                                                                                          Děkujeme za Vaše odpovědi. 

Od 1. září 2016 byl nastavený nový systém parko-
vání před 1. stupněm ZŠ Komenského. Stalo se tak  
na základě žádosti občanů, kteří prostřednictvím 
členů zastupitelstva přednesli problematiku na po-
radě se starostou města. Přes počáteční výhrady, 
které vyplývaly spíše z neznalosti nového dopravní-
ho značení, se  již situace uklidnila a dnes probíhá 
nastupování a vystupování dětí před školou bez 
jakýchkoliv problémů. Parkovací místa jsou volně 
k dispozici. Na druhé straně i přes snahu zvýšit  
bezpečnost dětí novými opatřeními tak neustále 
dochází k porušování dopravních předpisů tím, že 
rodiče stojí se svými vozidly na vjezdu na autobu-
sové nádraží a nerespektují další dopravní značení 
omezující stání vozidel. 

 ( vk) 
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NÁMĚSTÍ? NÁMĚSTÍ! 

Zima už nám po roce opět klepe na dveře, musíme být připraveni! 

AKTUÁLNĚ 

Zimní období, dle kterého se provádí zimní údržba určených místních komunikací, chodníků a ostatních veřejných 
ploch, je stanoveno od 1. 11. 2016 a končí 31. 3. 2016. 

Zimní údržba má za úkol zmírňovat závady ve sjízdnosti a schůdnosti na místních komunikacích, které vznikají díky zimním 
povětrnostním vlivům. Údržba bude jako každý rok zajišťována s přihlédnutím k občanským potřebám a ekonomickým mož-
nostem vlastníka místních komunikací. V zimním období není možné závady ve sjízdnosti ani schůdnosti zcela eliminovat, 
ale pouze zmírnit. Závady rovněž není možno zmírnit okamžitě na celém území obce, proto bude Plán zimní údržby obsaho-
vat různé priority údržby, a to jak místně, tak i časově. Priority se stanovují z toho důvodu, protože různé místní komunikace 
mají jiný stupeň důležitosti, stejně tak jako odlišnou míru využití. Výchozím podkladem při stanovení pořadí důležitosti údrž-
by komunikací bylo především zajištění zdravotních služeb, požárníků a osobní hromadné přepravy autobusy ČSAD. Dále se 
vycházelo ze zkušeností minulých zimních období. Ohled bude brán také na technické možnosti provádění zimní údržby. 
Finanční prostředky jsou rovnoměrně rozloženy do zimního období dle rozpočtového plánu Technických služeb města Nýr-
ska. 

Základní povinnosti uživatelů místních komunikací: 

Přizpůsobit chůzi a jízdu stavu komunikací, který je v zimním období obvyklý. 

Při chůzi po chodnících a komunikacích dbát zvýšené opatrnosti a věnovat pozornost stavu komunikace. 

Při chůzi po chodníku používat vždy její posypané části. 

Při přecházení komunikací používat k přechodu označený přechod pro chodce. 

V obci Blata, Bystřice, Hodousice, Stará Lhota a Nýrsko zajišťují údržbu TS města Nýrska. V obci Zelená Lhota je 
zimní údržba zajištěna smlouvou s panem Svobodou, posyp dle potřeby zajišťují TSMN. Na komunikacích se sníh 
odklízí až po nasněžení do výšky 3 – 5 cm. Ruční úklid se provádí tam, kde se mechanizační prostředky nedostanou a 
zdrsňování náledí se provádí interními, nebo chemickými materiály. Ve dnech pracovního klidu bude aktivní pracov-
ní pohotovost, která bude povolána do akce při zhoršení klimatických podmínek. V případě příznivého počasí bude 
postup úklidu řešen individuálně pokynem pověřeného pracovníka. 

Komunikace, které udržuje Správa a údržba silnic Plzeňského kraje: ulice Klostermannova, Komenského, Havlíčko-
va, Palackého od křižovatky, část Bezručovy ulice od školy k hasičárně a celá Chodská ulice. Chodníky u těchto měst 
udržuje město Nýrsko. 

V zimním období se neudržují následující úseky: Spojovací komunikace obec Starý Láz – Hodousice, křižovatka / 
Trnka / směr Suchý Kámen / Theimer. 

Zimní stadion bude udržován ihned po ošetření všech místních komunikací. 

Prosíme, dbejte zvýšené opatrnosti jak při chůzi, tak při jízdě vozidlem!  
(red) 

Jestliže je něco v Nýrsku velkým problémem, je to stav náměstí. Kdo za to může? Hledejme viníka! Je to jednoduché, jsme 
to my všichni, tedy i já. Asi nám to vadilo málo nebo jsme čekali, že se to vyřeší jaksi samo. Město bez náměstí je jako stud-
na bez vody. Na náměstí se lidi schází a taky nakupují. To teď nefunguje. Náměstí je nyní jakýsi poloprovoz, lidově řečeno 
prostor bez ksichtu. Někomu tento stav asi vyhovuje, drtivé většině obyvatel Nýrska rozhodně ne. Potíž je v jedné věci. 
V současné době je podstatná část středu města v soukromých rukou, kam byla prodána na počátku devadesátých let. Co si 
budeme říkat, bylo to mírně řečeno nemoudré .Řešit za dané situace koncepčně prostor náměstí je podle mého názoru téměř 
nemožné.. Nemá cenu v současné době nad tímto aktem bědovat. Je třeba to napravit. Proto jsem na jednání zastupitelstva, 
které se konalo dne 23.5.2016, navrhl, aby se město snažilo získat pozemek zpět. Tato otázka byla zařazena na jednání ZM, 
které se konalo dne 15.8.2016. Na tomto jednání byl ale přítomen malý počet zastupitelů, proto jsem navrhl tento bod zařadit 
na jednání ZM,  které se koná 17.10.2016. Na jednání ZM v tomto termínu jsem navrhl jednat s majitelem o odkoupení po-
zemku městem zpět. Pro bylo 7 zastupitelů z 12 přítomných. Kolem prodeje náměstí  se rozvinula celkem živá diskuse. Pro-
tože poslední zasedání ZM v letošním roce má nabitý program, vrátí se zastupitelé k tomuto tématu na prvním jednání ZM 
v roce 2017. Chtěl bych se ještě dožít stavu, kdy  náměstí bude opravené, kolem obchody, restaurace, všude čisto, klid, pořá-
dek.  Když se na chvilku zastavíte, hned se vás zeptá pohledná servírka: „ Presso nebo latté, pane?“        

                                                                                                                                                        (Vojtěch Bunda, zastupitel města) 
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                                      PŘEDSTAVUJEME 

 
Jméno a příjmení:  

Miroslava Irlbeková  

Věk:  

44  

Povolání:  

učitelka MŠ 

Záliby:  

sezonní zahradničení, cestování, po-

slech hudby - Kabát, Queen, No Name 

Motto:  

Smích je nejlepší lék.... 

5 otázek pro Miroslavu Irlbekovou 

1. Jaký problém města Nýrska vní-

máte Vy osobně jako nejpalčivější a 

můžete  alespoň nastínit případné 

řešení? Myslím, že ty nejdůležitější 

problémy se už nějakým způsobem 

řeší. Co asi trápí především řidiče 

je  nedostatek parkovacích míst. V 

současné době vidíme auta všude - 

sídliště, vedlejší ulice. Garážových  

 

stání asi nedostatek není, ale mnozí 

auta stejně parkují před domy, a tak 

některé ulice vypadají jako odstavná 

parkoviště. Složitější situace je i před 

autobusovým nádražím a školou. Rea-

lizace myšlenky vystavět  parkoviště 

místo stávající travnaté plochy u gará-

ží v blízkosti pily by určitě vyřešila 

parkování alespoň na sídlišti a v při-

lehlých ulicích.  

2. Co máte naopak v Nýrsku nejra-

ději? Nabídku spor tovních i kultur -

ních aktivit pro všechny věkové kate-

gorie.  

3. Jakou skupinu obyvatel města 

vnímáte tak, že by se pro ni 

z vašeho pohledu mělo nejvíce udě-

lat? Když chce být člověk spokoje-

ný, může tu být spokojený v každém 

věku. Věčným stěžovatelům se nezav-

děčíte, ať je jim dvacet nebo sedmde-

sát let . Myslím, že věk mezi patnácti 

až dvaceti pěti je takový "suchý ". 

Studenti se vrátí na víkend z internátů, 

kolejí a pokud pominu sportovní akti-

vity, tak  tu vidím nějaké "prázdno".  

4. Jak vidíte město za deset 

let?  Zrekonstruované náměs-

tí s fontánkou, odpočinkovou  a 

parkovací zónou. 

5. Chtěla byste nýrským ob-

čanům něco vzkázat?Nýrsko 

je malé město. Žijme tady spolu 

a nejen vedle sebe. Buďme více 

všímaví i tolerantní.   

  

 

Zastupitel se představuje: Miroslava Irlbeková  

(vk) 

Představuje se Vám : OPTOELEKTRONIKA s.r.o. 

(vk) 

Nová rubrika přináší seriál, ve kte-
rém Vám postupně představíme 
významné místní zaměstnavatele. 
Dnes dostává slovo druhá firma 
OPTOELEKTRONIKA s.r.o. 

Optoelektronika s.r.o. byla založená 
v roce 1998 a je dceřinou společností 
ZVK GmbH se sídlem v německém 
Teisnachu. Vyrábí metalické a op-
tické sdělovací kabely, kompletní 
kabelové svazky a příslušenství k 
technickému přenosu dat pro datové 
sítě i pro pasivní síťovou připojova-
cí techniku. Ve svých třech provo-
zovnách je majitelem obou budov v 
Nýrsku a třetí v průmyslové zóně v 
Klatovech si pronajímá. Budova 
naproti fotbalovému hřišti je záro-
veň centrálou všech tří pracovišť.  

Výrobky lze nalézt ve všech oblas-
tech pasivní síťové technologie:  

Office. Datová centra. Průmyslové 
prostředí. 

Máte v současné době dost zakázek?
Zakázek máme dostatečně, spíše nám 
chybí zaměstnanci.  

Kdo patří k Vašim nejvýznamnějším 
odběratelům?                                          
Naše výrobky jdou do celého světa. 

Kolik zaměstnáváte v Nýrsku lidí? 
Devadesát zaměstnanců z Nýrska a 
okolí.          

Uvažujete o propouštění? Ne, 
v současné době přibíráme nové za-
městnance.                        

Jak dáváte ve známost, že potřebu-
jete nové pracovní síly?                  
Inzerujeme v tisku. 

Jaké vzdělání - v jakých oborech - 
potřebuje člověk, aby se mohl uchá-
zet o práci ve vaší společnosti?   
Práce u nás je zaměřena na manuální 
zručnost a dobrý zrak , takže si každé-
ho můžeme sami zaškolit. Je to jemná 
práce vhodná zejména pro ženy. 
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JAK SE DĚTI VE ŠKOLNÍ ULICI TĚŠÍ NA JEŽÍŠKA? 

Mladí hasiči v Norimberku 

DĚJE SE VE MĚSTĚ A OKOLÍ 

Kateřina Hájková 

Dne 1.10. se kolektiv mladých hasičů a jejich rodičů vypravil na výlet do Norimberské zoo. Výlet byl uspořádám jako odmě-
na za vynikající dlouhodobé výsledky.  Odjezd od hasičárny byl v ranních hodinách. Téměr dvouhodinová cesta velice rychle 
ubíhala a mladí hasiči se dozvěděli např. o historii a součastnosti města Norimberku a o zoo, kam směřovala naše cesta.         
V zoo jsme se hned vypravili na show delfínů, kde nám cvičitelé povídali o zajímavostech ze života delfínů, ale nás nejvíce 
nadchla ukázka dovedností těchto pozoruhodných savců. Pro mnohé byla tato ukázka nejlepším zážitkem z výletu. V zoo 
jsme měli několikahodinový rozchod, kde jsme si mohli prohlédnout další zákoutí této nádherné zahrady. Dále k vidění byli 
gorily, žirafy, tygři, zebry, lachtani nebo nosorožci. Čas na prohlídku v zoo nám rychle uběhl a všichni odjížděli s pocitem 
krásně stráveného dne plného zážitků. Cestou zpátky nás řidič pan  Milan Čomaj provezl centrem Norimberka, viděli jsme 
mnoho významných budov a také Justiční palác, kde se po druhé válce konaly Norimberské procesy. Všem mladým hasičům 
se výlet líbil a velice se těší na další podobnou výpravu. Touto cestou bychom chtěli poděkovat sponzorům: Klasna potravi-
ny, Ptáček - autobusy s.r.o. a město Nýrsko. 
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                                      KULTURNÍ SERVIS 

Přehled kulturních akcí / prosinec 
  

  

 Dne 9.12. od 17.00 pořádá Městská knihovna Nýrsko 

kurz ČARUJEME S ČAJOVÝMI SÁČKY,       s lektor-

kou Milenou Linhartovou, cena kurzu jOd 6.12. do 

29.1. 2017 probíhá výstava LOUTKOVÁ DIVADLA v 

Muzeu Královského hvozdu Nýrsko. 

e    50 Kč. 

Dne 4.12. od 14.00 do 17.00 pořádá KD DDM MI-
KULÁŠSKOU MERENDU pro děti. Čekají na vás 
soutěže, hry, tanec. Vstupné 30 Kč. 

 Dne 9.12. od 17.00 pořádá Městská knihovna Nýr-
sko kurz ČARUJEME S ČAJOVÝMI SÁČKY,       
s lektorkou Milenou Linhartovou, cena kurzu je    
50 Kč. 

Dne 1., 8. a 15. 12. vždy od 16.30 se konají AD-
VENTNÍ ČTENÍ  s výtvarnou dílnou pro děti           
v Městské knihovně Nýrsko. 

Lekce tanečního kurzu - karneval, 3.12. od 14.00. 
Lekce tanečního kurzu - stolování, 10.12. od 14.00. 
Lekce tanečního kurzu - závěrečná 16.12. od 19.00. 
V  Kulturním domě Nýrsko. 

Od 6.12. do 29.1. 2017 probíhá výstava LOUTKOVÁ 
DIVADLA v Muzeu Královského hvozdu Nýrsko. 

 

Dne 10.12. se koná vánoční koncert kapely Capra di 
Fossa od 17.00 v kostele sv. Tomáše. 
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KULTURNÍ SERVIS 

Přehled kulturních akcí / prosinec 
  

 . 

  

Dne 18.12. od 15.00 se uskuteční v KD Nýrsko     
VÁNOČNÍ BESÍDKA, kterou pořádá Dům dětí a 
mládeže Nýrsko.  

Dne 1.1.2017 se již tradičně uskuteční novoroční 
výstup na HRANIČÁŘ . Sraz je v 10.30 u KD Nýr-
sko. 

Dne 14.12. od 18.00 se po celé České republice koná 
akce ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY. Letošní rok nás 
svými hlasy podpoří i sbor z místní farnosti Schola 
svatého Tomáše. Přijdťe si i s dětmi zazpívat tradič-
ní české koledy. 

Dne 11.12. v neděli od 18.00 představí ZUŠ v koste-
le sv. Tomáše svůj vánoční program. 

Dne 14.12. a 15.12.  od 17.30 se koná VÁNOČNÍ 
KONCERT Základní umělecké školy Nýrsko v  její  
budově. 

Dne 18.12. v neděli od 17.00 pořádá Městská kni-
hovna v Nýrsku VÁNOČNÍ KONCERT KATARÍ-
NY ŠEVČÍKOVÉ s harfou a zpěvem v kostele sv. 
Tomáše. 

VÁNOČNÍ KONCERT ZUŠ 

V 
Á 
N 
O 
Č 
N 
 Í 

H 
A 
R 
F 
A 
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KULTURNÍ SERVIS 

Mrazík v Lesním divadle 
Vážení čtenáři Nýrských novin a příznivci Lesního divadla. Opět po roce 
si Vás dovoluji pozvat na již tradiční adventní představení, které se usku-
teční v sobotu 17. prosince 2016 od 15 hodin v Lesním divadle. Pro letoš-
ní advent jsme si vybrali, dá se říci, tradiční zimní pohádku, se kterou se 
na televizních obrazovkách v tomto čase setkáváme už několik desetiletí. 
A někteří si bez ní neumí vánoční čas už ani představit. Od začátku pod-
zimu jsme se všichni věnovali úpravě a nastudování scénáře legendární 
ruské pohádky O Mrazíkovi. V hlavních rolích se Vám tentokrát předsta-
ví Johana Nováková, Věra Andělová, Vladislava Klímová, Marek Mašek 
a Lubomír Süttö. Konkrétní postavy si dovolím neprozradit. Mohu však 
slíbit, že i v našem podání zvítězí síla lásky nad zlou macechou i nad 
mrazivou silou berly Mrazilky. Osobně jsem ráda, že se nám, ochotní-
kům, daří již sedmým rokem za každého počasí na otevřené scéně Lesní-
ho divadla uskutečnit hodinový program v podobě zimního představení a 
na chvíli tak zapomenout na předvánoční shon. Ani v průběhu letošního 
představení nebude chybět tradiční zázemí pro diváky. Tímto bych ráda 
poděkovala za Vaší každoroční účast a kolegům z divadla za houževna-
tost, kterou zimnímu představení vždy věnují.  

                                                                (Dana Tomanová, režisérka představení ) 

Tradiční „Rauhnacht“ v Bavorské Rudě 
Večer plný působivých představení, ohnivá show a závěrečný ohňostroj si můžete užít v Bavorské Rudě v pátek 30. 
12. na náměstí. Od 17:30 je umožněn vstup do areálu a v 19 hodin začíná samotná strašidelná show. „Noci vykuřová-
ní“ (Rauhnächte) patří mezi staré lidové zvyky z Bavorského lesa. Démoni, čarodějnice, chlupaté nestvůry, čerti a jiná ne-
dobrá stvoření zahánějí zlé duchy pomocí svých hlučných kravských zvonů, svišticích bičů a bubnů. V období mezi Vánoci 
a večerem Tříkrálovým probíhají v bavorských městech a vesnicních tato strašidelná a tajemná představení. Jedno takové se 
koná již potřetí v sousední Bavorské Rudě. O neobvyklou podívanou se postarají umělecké skupiny z Rakouska, bavorského 
Regensburgu a svým představením je doplní také česká skupina Hellfire se svoji ohnivou show. Návštěvníci akce se budou 
moct občerstvit u některého ze stánků, kde na ně čekají bavorské speciality nebo svařené víno na zahřátí. Vstupné 7 Euro se 
platí přímo na místě. Eisensteiner Rauhnacht – základní info. Místo: Bayerisch Eisenstein (Bavorská Ruda) – náměstí, 
Hohenzollernstraße 1. Časový program: 17:30 – otevření, 19:00 – 21:00 – strašidelná show v podání uměleckých skupin, 
21:30 ohňostroj a afterparty s otevřeným koncem. Vstupné: 7 Euro – dospělí, 4 Eura – děti do 14 let. Vstupenky se prodávají 
přímo na místě.                                                                                                                                                                          (Tomáš Eisner) 

BETLÉMSKÉ SVĚTLO 

s doprovodným programem, náměstí Nýrsko, sobota 17.12.2016 

(foto: Martin Bredl) 
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ŠKOLY - DĚTI - MLÁDEŽ - SPORT 

 

 

Vážení uživatelé,  

od 2. ledna 2017 dojde v Městské knihovně Nýrsko ke změně provozní doby.  Jedním z hlavních důvodů je přesunutí 
vzdělávací kurzů a porad profesionálních knihovníků ze strany metodicky nadřízené Městské knihovny v Klatovech na pátky 
místo dosavadní středy.  Dále bychom rádi sjednotili středeční úřední den s ostatními institucemi a rovněž nabídli seniorům 
možnost navštívit knihovnu v den konání klubu. Dalším důvodem, který nás vedl k tomuto kroku, je efektivnější využití 
pružné pracovní doby a kvalitnější poskytování služeb během kulturních akcí pro veřejnost.        

                                                                                                                                                                   (Jarmila Poupová, vedoucí knihovny) 

 

Provozní doba od 2.1.2017 

Pondělí 9 – 12  13 – 18 

Úterý  Zavřeno 13 – 16 

Středa 9 – 12  13 – 18 

Čtvrtek 9 – 12  13 – 16 

Pátek   Zavřeno 

ZMĚNA PRACOVNÍ DOBY V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ NÝRSKO 
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(Tomáš Bastl, učitel ZUŠ) 

 

Dožínkový koncert  
V závěru měsíce října se spojené flétnové soubory Základní umělecké školy z Nýrska a Sušice zúčastnily dožínkového 
koncertu v německém příhraničním městě Hohenwart. 

Kromě uvedených  flétnových souborů na koncertě vystoupil místní pěvecký sbor, harfové duo. Prostory kostela zněl 
příjemný  zpěv Venuše Dvořákové Zaoralové sólistky Divadla Josefa Kajetána Tyla.   

ŠKOLY / DĚTI - MLÁDEŽ - SPORT 

Třeťáci navštívili Městský úřad v Nýrsku 
18. 11. 2017 navštívily 3. třídy MěÚ v Nýrsku. Tato návštěva se uskutečnila v rámci celoročního projektu výročí města 
Nýrska, toto téma se prolíná všemi předměty 1. stupně ZŠ a MŠ ul. Komenského.  

Žáci napsali: 
"Dnes jsme navštívili městský úřad. Viděl jsem pana tajemníka Janouška. A říkal mi něco o  Nýrsku, ukazoval mi 
knihu narození. Městský úřad byl postaven v roce 1907."Jiří Ferus 
 
"18.11.jsme byli na městském úřadě. Moc se mi tam líbilo. Dozvěděli jsme se spoustu věcí. Potom jsme šli do infor-
mačního centra." Emma Dagoury 
 
"3.A byla na radnici. Moc se nám to líbilo. Ukázali jsme si knihu o Nýrsku a mluvili jsme s panem tajemníkem. Řekl 
nám, co spadá pod Nýrsko a dozvěděli jsme se spoustu věcí." Alžběta Beková 9 let 

(Eva Koryťáková, učitelka) 
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ŠKOLY / DĚTI - MLÁDEŽ - SPORT 

Ragbyový 
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                                      SPOLEČNOST 

Oslavy  

vzniku republiky  

28. říjen 2016 

Plzeň 

 

Římskokatolická farnost Nýrsko uspořádala zájezd do dalekého Mexika díky nápadu jejího faráře, pana Potegy a  
výhodné nabídce cestovní agentury Avetour. Celkem dvanáct osob se společně podívalo v říjnu tohoto roku do exotic-
ké země, která je vzdušnou čarou vzdálená od té naší  přes devět tisíc kilometrů. Pan farář Potega vypráví : 

„Kolem čtvrté hodiny odpoledne jsme vystoupili na letišti Benito Juarez v Mexico City. Časový rozdíl je sedm hodin, takže 
nikdo toho moc nenaspal. Na letišti nás přivítal skvělý český průvodce Petr Šuba, který v Mexiku už šestnáct let žije. I díky 
němu jsme se všichni cítili bezpečně, protože země bojuje s problémem drogových kartelů a on věděl, jak si Mexiko užít bez 
komplikací. První den se nám všem na procházku obřím městem  hodili kraťasy a tílka, protože slunce vysoko nad hlavou 
bylo prudké a teploty se šplhaly přes třicet stupňů. Procházka historickou částí města nás  zavedla  do nejstarší pekárny 
v centru města, do katedrály, prezidentského paláce a na konci dne do Muzea de la Antropología. Další den jsme se dostali na 
prohlídku pyramid a navštívili jsme Baziliku Panny Marie Guadalupské, kde je k vidění její obraz, který je stejně veliký jako 
dospělý člověk. Říká se o něm, že je zázračný.   

K večeru už jsme pak  byli zpět v centru města, kde jsme si  užívali na Plaza Garibaldi zpěvu tradičních mariachis. Mariachis, 
to je mexický folklór 19. století, který tam přežívá dodnes. Mexičtí hudební odborníci tvrdí, že mariachis byli značně ovlivně-
ni českými muzikanty-vojáky, kteří tam přišli s císařem Maxmiliánem a česká kutálka, která tenkrát dobrovolníky doprováze-
la, Mexičany nadchla. Den třetí jsme se vydali autobusem směrem na město Pueblo, který se začal snídaní v Ríu Fríu, nedale-
ko sopky Popocatepetl, která v době naší návštěvy vyfukovala svůj kouř. A právě tady, v nadmořské výšce 3000 metrů nad 
mořem, nám mrzlo. Odtud jsme  se dostali do krásného místa Cholula, kde bývala nejvyšší pyramida světa. Ta je dnes už ale 
zbouraná a na jejím místě je barokní kostel Panny Marie. Konala se tady pouť, takže to byl zážitek vidět slavnostně nastrojené 
Mexičany, kteří z procesí házeli na kolem stojící lidi různé dobroty k jídlu, třeba hranolky. Ochutnali jsme tady  taky smažené 
koníky v paprice. No, dali si je  úplně všichni. A potom večer jsme ještě viděli pár kostelů vyzdobené indiánským stylem. 
Čtvrtý den jsme odjeli do města Oaxaca. Tady dříve bývalo duchovní místo indiánských kmenů Aztéků a Zapotéků. Dnes 
jsou na místě vedle jejich kultů vystavěné křesťanské kostely. Další pyramidy jsme viděli ještě tentýž den v místě Monte Al-
ban a  pozdě odpoledne jsme se vrátili do Oaxaca, kde je  tržnice a  výrobna  čokolády.  Ta jejich čokoláda se rozmíchává 
v mléku, je to jiné než u nás. Ve výrobně jsme ochutnali stoprocentní čokoládu, ale  je velice hořká. Ani nám moc vlastně 
nechutnala.  

 

Pátý den začal snídaní v tržnici El Tule, kde jsme si dali delikatesy z mexického venkova. Skoro všechno je vytvořené 
z kukuřičné mouky. Pálivé a plné zeleniny. Ale moc dobré. Odtud jsme  se vydali do místní fabriky Rey de Matatlán, kde se 
vyrábí pálenka, mezcal. Ze zelené agáve. To jsou  takové veliké sukulentní rostliny. Odtud jsme  se přesunuli do vesnice, kde 
se zpracovává vlna. Z barev nám až přecházely oči jak byly koberce pestré. A potom  už zpátky do Oaxacy, kde se nám zada-
řilo vidět svatbu. Plno lidí  radostně tančilo před kostelem, kde oslavovali. Kostely jsou ve všech městech odemčené, dveře 
dokořán a lidé se tam na ohromném place před kostely schází a baví se tam a prožívají společenský život. I když jsou chudá 
země, snaží se radovat. Odtud jsme se pak přesunuli do tropické části Mexika do Zipolite. Tady byl čas na koupání v moři a 
užívání si pláže celý den.  

Sedmý den jsme  pokračovali směrem na Laguna Chacahua. Následovala plavba po lagunách. Laguna je mělký mořský vodní 
útvar naplněný slanou vodou, který je oddělen od hlubšího moře korálovým útesem. Doplavili jsme se po ní až na krokodýlí 
farmu.  Ti se tady  uměle chovají, aby je pak pustili do moře. Byla možnost si jednoho malého pochovat. Naštěstí měl zaváza-
nou čelist. Odpoledne byl čas si v laguně i zaplavat. Tady jsme viděli krásné mangrovy. ( Mangrovy, též mangrove, jsou spo-
lečenstva ohrožených a chráněných stromů vyskytující se ve vodách, kde se sladká voda mísí se slanou  a na pobřeží moří a 
oceánu  v subtropických a tropických oblastech.) Plavili jsme se mezi nimi a kolem poletovali barevní ptáci. Bylo to kouzel-
né. A zase byl čas na odpočinek a koupání se v moři. Následoval další den s přesunem do Puerto Escondido. Tady jsme  se 
vydali za mořskými želvami, které jsou zde chráněné. K večeru jsme si uspořádali nad břehem Pacifiku mši svatou. Následu-
jící den jsme pak odjížděli směrem do Acapulca. Tady byl kromě prohlídky města čas na pláže a koupání. Dostalo se nám 
hezkého přivítání od starších místních lidí, kteří nejdříve posedávali před kostelem a poté co začala hrát hudba, začali vesele 
tancovat. Vyptávali se nás, odkud jsme a byli velice přátelští. To bylo milé. Večer jsme  jeli na představení skokanů. Velice 
zvláštní představení. Skupinka asi šesti mladíků vyšplhala na vysokou skálu nad oceánem a začali odtud skákat do té vody. 
Vypadalo to docela hrozně, byly vysoké vlny. Oni ale  pozorují oceán a ty vlny a vyčkávají, kdy skočit. Prostě už ví, jak na to   

Pokračování na straně 16 
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Opět se blíží vánoční čas spojený i s obdobím hojnosti, cukroví a následných obav při pohledu na váhu. Podle dnešní-
ho receptu si můžete připravit cukroví, které je plné bílkovin a zdravých tuků s minimem cukru. Ořechy obsahují 
alfa-linolenové kyseliny a  omega-3 mastné kyseliny, které  pomáhají chránit srdce a snižovat cholesterol. Šmakoun je potra-
vina plná  kvalitních bílkovin a med obsahuje jednoduché cukry, mnoho vitamínů a mnoho minerálních látek. Z těchto suro-
vin můžete připravit  skvělou alternativu zdravějšího mlsání. A pamatujte, že vše s mírou a nezapomeňte do vánočního času 
zahrnout i rychlou procházku na čerstvém vzduchu.                                                                                                           vzdu-

SPOLEČNOST 

(Anna  Pláničková) 

CUKROVÍ PLNÉ BÍLKOVIN A ZDRAVÝCH TUKŮ S MINIMEM CUKRU 

a moře znají. Bylo to jedinečné vidět takovou show. A po dvou dnech v Acapulcu a dostatku odpočinku jsme se  vydali do 
města Taxco. Tady jsme navštívili kostel svaté Prisky, tržnici ve starém městě a nakupovali  trochu stříbro. Je mnohem lev-
nější než tady v Evropě.  To byl už jeden z posledních dnů a po té jsme s přestupem v Paříži letěli zpět domů. Počasí bylo 
hezké, jídlo bylo výborné. Mexické jídlo tady v Čechách, to není mexické, “ říká pan farář s úsměvem. „ Jedině tam, to bylo 
opravdu to jejich tradiční, autentické. Polévky jsou husté, kukuřičné a všechno je pikantní. Ve všem jsou jejich barevné pa-
priky a je to hodně pálivé. Ochutnali jsme jejich avokádo, mořské plody. Moc se nám tam líbilo. “A jedna z  účastnic zájezdu, 
paní Trefancová, dodává: „ Země je to krásná, ale mě tam zaujali lidi, víte, viděli, že jsme jiní, bílí, a protože umím trošku 
španělsky, tak jsem jim vysvětlovala, že jsme Češi z Evropy a překvapilo mě , že věděli, kde to je, odkud jsme. To bylo hez-
ké, slyšet, že znají Českou republiku. A průvodce, kterého jsme měli, ten byl úplně famózní. Krásný zážitek to 
byl.“                                                                                                                                                                                           (vk) 

 

KOULE V ČOKOLÁDĚ ( nepečené) 
 
Suroviny: 
200 g Šmakoun Švestka se skořicí (Brusinka&goji nebo Meruňka) 
6 lžic ovesných vloček 
5 lžic medu  
70 g oloupaných mandlí nebo ořechů  
 
Na obalení: 
100 g 70% čokolády 
3 lžíce kokosového oleje  

ŠMAKOUNOVY „CRINKLES“  
Cca 80 kousků: 
100 g holandského kakaa 
200 g třtinového cukru 
150 g kakaooříškového krému Šmakoun  
3 celá vejce 
1 van.cukr 
200 g špaldové celozrnné mouky 
2 káv.lžičky prášku do pečiva  

Postup: Mandle v mixeru  rozmixujeme najemno. Př idáme nalámaný Šmakoun, med a nejprve čtyř i lžíce ovesných vloček. Rozmi-
xujeme. Pokud se těsto stále lepí, přidáme zbylé vločky. Z hotové hmoty tvoříme kuličky o průměru 1,5-2 cm. Hotové kuličky přendáme 
do misky a dáme ztuhnout do mrazáku. Mezitím si ve vodní lázni rozpustíme čokoládu s kokosovým olejem. Vyndáme  koule z mrazáku, 
postupně každou kouli napíchneme na párátko, obalíme v čokoládě a zapíchneme do polystyrenové podložky. Ozdobíme dle libosti. Ne-
cháme zchladnout a skladujeme v lednici. Trvanlivost 4-5 dní .  

Postup: Rozšlehejte kakaoř íškový krém s cukrem. Jedno po druhém př idávejte vejce a utřete do pěny.Vmíchejte kakao a prošle-
hejte. Smíchejte mouku, prášek do pečiva a sůl a směs postupně přidávejte do kakaové hmoty. Dobře propracujte. Těsto je měkké a lepka-
vé. Přikryjte folií a dejte vychladit do lednice na cca 4 hodiny. Troubu předehřejte na 175 st. C, plechy vyložte pečícím papírem . Z těsta 
tvarujte kuličky, trochu je zplácněte a dejte ještě na chvilku do lednice. Pečte v předehřáté troubě 10 min. Opravdu je nepečte déle, ztvrdly 
by. Můžete obalit v sušeném ovesném mléce . Uchovávejte v chladu a před konzumací nechte povolit v pokojové teplotě. Výživové hodno-
ty  na 1 kousek : 133 kJ. Bílkoviny (g): 1.1, Tuky (g): 0.7, Sacharidy (g): 5 SAFA (g): 0.3 Cukry (g): 2.9 Vláknina (g): 0.5 

 
KOKOSOVÉ KOULE ( NEPEČENÉ ) 
Ingredience: 

200 g odtučněného tvarohu 

100 g kokosového krému Šmakoun 

50 g kešu másla 

50 g kokosu + na obalení  

Tvaroh, krém a máslo smícháme do hladké hmoty. Tvoříme kuličky, oba-

lujeme v kokosu.Uchováváme v chladu. Množství na cca 50 kuliček, výži-

vové hodnoty v 1 ks  : 98 Kj Bílkoviny (g): 1, Tuky (g): 1.7, Sacharidy (g): 

0.9 SAFA (g): 1.1 Cukry (g): 0.7 Vláknina (g): 0.3 

Podzim v Mexiku s nýrskou farností 
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OSLAVY MĚSTA NÝRSKA V ROCE 2017 

(vk) 

Vánoční vůně 

SPOLEČNOST 

 

Sedím nad klávesnicí počítače a dávám si dohromady poznámky, ze kterých by vznikl příspěvek o práci muzea za minulý 
měsíc. Připadá mi to, že každá ta malá poznámka k historii může být jako voňavé zrnéčko, jímž si ovoníme vánoční čas. 
Ovoníme, nebo i pokazíme. Obojí je možné. Ještě štěstí, že těch nevoňavých chvil nebylo tolik, aby nám to zkazilo celkový 
dojem. S odkrýváním historie města a okolí nám v poslední době pomáhá čím dál tím více lidí. Už sem jezdí dokonce i z 
Prahy, Domažlic, Železné Rudy i Klatov. Až se tomu sám divím. Jiná místa mi připadají lákavější, ale všichni tvrdí, že se 
sem těší a nevadí jim, že pro jeden den toulání krajinou kolem Nýrska utratí třeba i pět set korun za benzin, o ztraceném času 
nemluvě. I z našeho města se další přidávají. Míra Šmíd se těší, že se bude věnovat historii důlní činnosti v okolí. Poznatky k 
tomuto tématu se až na známou „jeskyni“ nad Skelnou Hutí žádné nedochovaly. A přesto to byla činnost, která dobře dvě 
století živila mnoho místních obyvatel. Už se nám díky všímavosti Ládi Kura podařilo najít staré důlní dílo na Želivském 
vrchu. V okolí našeho města se těžily měďnaté rudy, stříbro, železo a buďte si jisti, že i tady lidé snili o nálezu zlata, když ho 
úspěšně těžili i u Běšin. Ano, dá to práci takové zkoumání, myslím i fyzickou, ale těším se, na prvé odborné závěry. Voňavé 
zrnéčko historie. Cítíte ho? Nedávno jsem v naší sbírce uspořádával lépe naše prehistorické nálezy. Víte, že už máme kolem 
Nýrska vyhledaných dvanáct lokalit, kde se zdržovali pravěcí lidé? Párkrát už jsem o tom psal, ale když si uvědomíme, že to 
osídlení tady bylo docela silné a pravděpodobně i poměrně vyspělé, /to nám potvrdí odborník během čtrnácti dnů/ není to 
informace nedůležitá. Až někam do okolí vyrazí místní turisté, rád je na některá místa upozorním, aby i jim výlet nově zavo-
něl. Před čtrnácti dny navštívili naše muzeum žáci z dolní školy. Těm mladším jsem se snažil přiblížit historii trochu jedno-
dušším způsobem, ti starší už to měli náročnější. Doufám, že alespoň některé to chytí a budou historii vnímat i při obyčejné 
cestě přes město. V domech, korytu řeky, ulicích i uličkách, parku, ve starých stromech, ale i v lidech.  Nově v muzeu prodá-
váme velmi ojedinělý časopis, „Detektor revue“, který si blíže všímá nejrůznějších historických pozoruhodností, zvláště 
těch, které lze nalézt pomocí detektoru kovů. Téměř v každém čísle bývají informace o právě nalezených pokladech, rozho-
vory s nálezci, hodnocení historiků a podobně. Je zde i poradenská rubrika, která pomůže čtenářům s určením předmětu, 
který doma mají. V mém příspěvku nesmí chybět pozvánka na naši další výstavu. Vánoční, jak už bývá zvykem. Tentokrát 
to bude výstava Loutková divadla. Podařilo se nám vyhledat sběratele, který vlastní i divadélko malované Mikolášem Al-
šem! Jiná jsou i sto let stará a jiná zase téměř dva metry široká. Když se vše zdaří podle našich plánů, mohli bychom na vý-
stavě zahrát i nějaké představení. To budou děti koukat! Na draka, princeznu, vodníka, …. psst! Další už neprozrazujeme! 

Na závěr příspěvku jen informace, že i muzeum se těší na oslavy výročí města v příštím roce. Moc rádi se zapojíme a 
ukážeme spoluobčanům sbírkové předměty, které dosud nikdo neviděl. Také doufáme, že si některé unikáty budeme 
moci vypůjčit i v okolních muzeích.                                                                                                                       

                                                                                                                                             (Karel Velkoborský, ředitel MKH ) 

Podle některých pramenů  byla na současném území Nýrska již ve 12. století pohraniční osada. Ale vůbec první spo-
lehlivou zmínkou je až listina Jana Lucemburského z roku 1327, v níž je Nýrsko jmenováno jako městečko  a majetek 
královské komory a výnos ze cla v tomto místě je věnován Petrovi z Rožmberka. Město Nýrsko tak bude oslavovat 690 
let od této první písemné zmínky. Originál této listiny je uložený ve Státním oblastním archivu v Třeboni. Město Nýr-
sko obdrželo souhlas užívat tento archivní materiál bezplatně po dobu jednoho roku ve spojení s oslavami města.  
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       STAVEBNÍ POZEMKY V NÝRSKU NA PRODEJ 

Město Nýrsko nabízí                                    

NA PRODEJ STAVEBNÍ POZEMKY   

 ( včetně všech inž. sítí ) za účelem 

výstavby rodinných domků.  

Lokalita u glóbu a pod nádražím.  

Cena : 574.– Kč  + DPH / m2. Bližší informace :  www. mestonyrsko.cz  a  MěÚ : 376 555 617 

INZERCE 

Z technických důvodů se letos nepodařilo zorganizovat akci 

pro děti Čerti. Všem se  tímto omlouváme a budeme se snažit 

příští rok věc napravit. Děkuji, Pavel Stránský. 
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Oznámení změny 

Květinka u Jezu oznamuje všem svým zákazní-

kům změnu pracovní doby, která bude od 

1.1.2017.  

PO-PÁ    od 8hod - do 16hod         

SO   od 8hod - do 11hod 

Všem děkujeme za pochopení, zároveň přeje-

me krásné svátky plné pohody, klidu a radosti. 

                       Oznámení                                   

Nýrská poradna Kineziologie alternativ-

ní léčba se stěhuje do Klatov. Od ledna 

2017 ji najdete ve Vídeňské ulici č. 1, 

první patro. Jménem všech, kterým me-

toda   v Nýrsku pomohla, tímto děkuje-

me paní Lorencové. 

Informace : 739040320 

 INZERCE 

 Prodej vánočních 

kaprů v Nýrsku 

Prodej se uskuteční ve dnech 21., 

22. a 23. 12. 2016 v době od 9 do 16 

hodin na těchto místech: 

v ulici Prap. Veitla - prodejní místa, 

Milence – líheň. 

Upozornění: dne 23.12. zajištěn 

prodej pouze do vyprodání zásob. 

                               

                              MO ČRS Nýrsko 

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ 

CENTRUM NÝRSKO 

BUDE OD 23.12. DO 1.1.2017  

            ZAVŘENÉ. 


