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MĚSÍČNÍK MĚSTA NÝRSKA 

Sobotní tvoření pro malé i velké  

Vášniví výtvarníci, kreativci a nadšení tvořivci se mohli 

v sobotu 25. března doslova vyřádit v pořadí při druhé 

Tvořivé sobotě, kterou uspořádala Městská knihovna Nýr-

sko ve spolupráci s Natálií Vítovcovou. Navázali jsme tak 

na podzimní tvořivý den, který se nesl v duchu sovího 

vyrábění. Akce se uskutečnila v sále KD-DDM Nýrsko, 

který byl pro návštěvníky otevřen od 10 do 16 hodin. 

V této době si mohli všichni, kteří mají rádi tvůrčí čin-

nost, vyzkoušet nové praktiky, postupy, techniky a načer-

pat rozmanité nápady a užitečné zkušenosti. Tématem 

bylo jaro, Velikonoce a mandaly pro štěstí. 

Do Nýrska se sjelo 15 lektorů, u kterých jste si mohli vy-

zkoušet výrobu dekoračních a výtvarných předmětů. Do-

mů jste si mohli odnést sluníčko z organzy jako zápich, 

dřevěný svícínek ve tvaru vajíčka, smaltované šperky, 

čelenku zdobenou korálky, gelovou svíčku, dřevěné man-

daly pro radost, mramorované motýlky, malovaná trika, 

plstěné zajíčky, bylinková mýdla, zdobená vajíčka a mno-

ho dalšího. 

Během celého dne bylo zajištěno chutné občerstvení. 

Společnými silami organizátorky připravily menu - bram-

borovou polévku, těstovinový salát, zapékané křupavé 

toasty, ke kávě se nabízely domácí věnečky, štrůdl a Ra-

faelo řezy. 

Doufáme, že se vám akce líbila a že se všichni spolu se-

jdeme při dalším společném tvoření, na které se můžete 

těšit na podzim. Tématem budou „Andělé.“ 
(red) 
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Nýrsko navštívil ministr zemědělství  

Marian Jurečka 
Jistě každý zemědělec, lesník nebo ry-

bář si všiml, že naše město navštívil 

ministr zemědělství Marian Jurečka. 

Beseda s panem ministrem se uskuteč-

nila 10. března 2017. Na úvod starosta 

města Nýrska uvítal všechny, kteří přišli 

na besedu diskutovat o problematice, 

která je tíží, a následně představil hosta. 

Druhým hostem byl krajský tajemník 

KDU - ČSL, Ing. Oldřich Rozšafný. 

Pan ministr seznámil přítomné s novými 

věcmi, které se budou v zemědělství 

prosazovat, zmínil problematiku uprch-

líků z arabských zemí, dokonce povy-

právěl o tamějších poměrech, neboť se 

tam jako jeden z mála ministrů jel podí-

vat. 

Následně pak pokračovala diskuze. Ob-

čané se ptali na své různé problémy  

a způsoby jejich řešení. Nejvíce se ptali 

lesníci ohledně prodeje dřeva a prodejci 

ryb kvůli EET, která je povinná i při 

vánočním prodeji kaprů. Na vše pan 

ministr Jurečka odpovídal a snažil se 

najít východisko ke každému problému 

návštěvníků. 

Po besedě bylo možné ještě pohovořit 

při rautu, který byl připraven pro všech-

ny zúčastněné a pozvané hosty. 

Uzávěrka příspěvků je 15. 4. 2017 

O rekonstrukci rybníku Na Cihelně jsme už psali  

v předchozích číslech. Proběhlo výběrové řízení, které 

vyhrála firma Zvánovec, a. s. Tato firma následně od-

stoupila a smlouva o dílo byla podepsána s firmou na 

druhém místě, kterou je JSF stavební, s. r. o. Realizace 

tohoto projektu proběhne v druhé polovině letošního 

roku. Oproti původnímu záměru budou dřeviny v okolí 

rybníka vykáceny až při zahájení stavebních prací po 

rybářské soutěži mládeže. Celá rekonstrukce je podpo-

rována z dotace Ministerstva zemědělství ČR. Celý 

projekt by měl činit částku do dvou milionů korun. 
(red) 

Provoz kluziště 

Letošní sezona na kluzišti jistě potěšila všechny 

zájemce o tento druh volnočasových aktivit. Ne-

jen že nabídla tři měsíce nepřetržitého bruslení, 

ale charakter zimy ovlivnil i celkové náklady na 

provoz ledové plochy. Po sečtení všech nákladů, 

které čítají náklady na el. energii, práci ledařů, 

údržbu technického zařízení a další, se tyto ná-

klady zastavily na částce 520 tisíc Kč, což před-

stavuje cca 52 % plánovaných provozních nákla-

dů, se kterými počítal projektant akce. Výše uve-

dené náklady byly dále ovlivněny instalací tech-

nologie zpětného využití odpadního tepla, které 

vzniká při práci kompresorů zajišťujících chlaze-

ní ledové plochy. Teplá voda, která je ohřívána 

odpadním teplem, se napouští do rolby a tou se 

provádí údržba ledové plochy. Při běžném provo-

zu je to cca 8x za den. Po skončení letošní sezo-

ny provede vedení střediska celkové vyhodnoce-

ní a připraví návrh opatření k dalšímu zlepšení 

provozu sportoviště.  

   Rekonstrukce rybníku  

Na Cihelně 

Miloslav Rubáš 

(red) 
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                        AKTUÁLNĚ Z RADNICE  

Vážné omezení samostatnosti obcí 
Mnohé návrhy a konečná rozhodnutí našeho parlamentu 

přijatá v poslední době jsou minimálně zvláštní. Jedno za 

druhým zvyšuje mandatorní (provozní) výdaje státu  

a v mnohých případech jsou tato vydání přenášena na 

bedra jednotlivých měst a obcí. Co je ovšem vrcholem, je 

omezování rozhodovacích kompetencí zastupitelstev měst 

a obcí v rámci zákona o tzv. rozpočtové odpovědnosti. 

Stát, který se sám chová jako velmi mizerný hospodář, 

který žije pouze na dluh nás a našich dětí, nařizuje těm, 

kteří se v republice chovají jako správní hospodáři, tedy 

města a obce, jak mají hospodařit. Je to smutné a snad 

možné pouze v této části Evropy. Jen pro informaci. 

V době, kdy úrokové sazby pro města jsou na úrovni 1%, 

kdy je v republice výrazný pokles investic do stavebnictví 

způsobený právě špatnou přípravou stavebních akcí stá-

tem, se ten samý stát vytasí s rákoskou na ty, kteří chtějí 

rozvíjet svá města, kterým není jedno, v jakém stavu je 

infrastruktura atd.  

Pokud budu vážně přemýšlet o tom, komu podobné legis-

lativní iniciativy mají sloužit, dojdu pouze k jedinému 

důvodu. Nesázím se, ale v tomto případě bych tak mohl 

učinit. Stačí se podívat do roku 2014, tedy do volebního 

roku voleb do obecních zastupitelstev, kdy se objevily 

populistické, skandalizující informace o špatném hospo-

daření některých měst a obcí. Stejně nesmyslně budou 

„neposlušné“ obce osočovány v následujícím období.    

O špatnosti tohoto zákona svědčí i to, že v těchto dnech 

vzniká v senátu iniciativa, jejímž výstupem bude ústavní 

stížnost na ty části zákona, které hrubě zasahují do samo-

statného rozhodování obcí a měst. Snad alespoň tato insti-

tuce zabrání další politické taškařici. 

Miloslav Rubáš 

Změna úředníka Stavebního úřadu a Odboru životního  

prostředí 
V únoru proběhlo výběrové řízení na obsazení místa 

úředníka Stavebního úřadu a Odboru životního prostředí. 

Ze tří uchazeček dvě splňovaly podmínky a byly pozvány 

na pohovor, kterého se zúčastnila jen jedna z nich. Poho-

vor s paní Ing. Janou Michálkovou byl úspěšný, a proto 

výběrová komise doporučila uzavření pracovního pomě-

ru. S problematikou tohoto oboru má bohaté zkušenosti, 

neboť pracovala na stejné pozici v Klatovech. Pracovní 

poměr se zkušební dobou začne od 1. června 2017. Panu 

Souškovi skončí 31. srpna 2017. 

Bytová výstavba v Nýrsku 
Město Nýrsko jednalo s možnými investory bytové výstavby v Nýrsku na po-

zemcích města, které jsou pro tyto účely určeny. Jedná se o dvě lokality, kde by 

měla bytová výstavba proběhnout. V areálu kasáren se uskuteční výstavba jed-

noho bytového domu a zasíťování 1/3 pozemků pro individuální výstavbu. Fir-

ma PORR, a. s. má zájem o výstavbu v této lokalitě. Druhá lokalita se nachází 

vedle Jahodové ulice, kde dojde k zasíťování územní lokality „Výtopna“, tedy 

I. etapy pro výstavbu cca 8 - 10 rodinných domů s možností využití elektrické 

energie z kogenerační jednotky. O tuto výstavbu projevila zájem firma Modré 

slunce, v. o. s.  

(red) 

(red) 
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Hasiči upozorňují na rizika  

spojená s pálením větví a listí  

AKTUÁLNĚ 

Blížící se jaro láká mnohé zahrádkáře a vlastníky pozemků k jarní-

mu vypalování trávy v prostoru, ale i k pálení rostlinných odpadů 

(např. listí, větve). Každoroční statistiky potvrzují, že se jedná o 

nebezpečnou činnost, při které dochází ke značným škodám nejen 

na majetku, ale i k tragickým úmrtím. 

Z pohledu požární ochrany je tato činnost spojena s velkým rizi-

kem pro možný vznik požáru. Pokud se rozhodnete pálit větší 

množství biologického odpadu na vlastním pozemku, je nutné 

nahlásit pálení na operační středisko HZS Plzeňského kraje na te-

lefonní číslo 950330110. V každém případě se tak vyhnete sank-

cím při případném vyhlášení poplachu a následném výjezdu požár-

ní techniky. 

Při pálení je každopádně potřeba dodržovat tyto zásady: 

- pálit může osoba starší 18 let, 

- dodržovat bezpečnou vzdálenost ohniště od budov a hořlavých 

předmětů, 

- mít připraveny hasební prostředky (kbelík s vodou, lopatu, písek, 

hasicí přistroj, …), 

- nepálit při silném větru, 

- velikost ohniště volit tak, aby odpad shořel v době, kdy je na 

místě dozor, 

- nenechávat místo pálení bez dozoru. 

Vypalování porostu (suchá tráva) je ze zákona o požární ochraně 

č.133/85 Sb. kvalifikováno jako přestupek, za který lze uložit po-

kutu. 

Jan Václavovic, preventista JSDH Nýsko 

Předání staveniště  

bytového domu pro  

seniory 

V 11. týdnu proběhlo předání staveniště bytové-

ho domu, jehož výstavba bude realizována 

v Klatovské ulici. Předání staveniště se zúčastnil 

starosta města, projektový manažer a zástupci 

dodavatelské firmy. Vlastní stavební práce bu-

dou zahájeny do konce měsíce března. V první 

fázi bude realizována výstavba přístupové komu-

nikace z Klatovské ulice. Záměrem dodavatelské 

firmy bude v letošním roce postavit hrubou stav-

bu objektu. Stavební a autorský dozor na stavbě 

bude zajišťovat autor projektové dokumentace, 

pan Ing. Vlček. 
Blížící se termín zahájení výstavby bytového 

domu se projevil i na posledním jednání bytové 

komise. Výrazně se navýšil počet žadatelů 

v seznamu uchazečů uvažujících o bydlení 

v novém bytovém domě.  
(red) 

Řádění vandalů poničilo lavičky 

Každý, kdo šel ráno 4. března 2017 kolem řeky po nábřeží, si všiml, že 

zde v noci působili vandalové. Zatím neznámí pachatelé v noci  

z 3. března na 4. března naházeli těžké betonové lavičky do řeky. Není 

známo, co je k tomuto činu vedlo, ale je jisté, že způsobili škody. Ná-

klady vyhrazené na opravu nemohou být díky tomuto počínání využity 

na místech, kde by byly potřeba. Všichni budeme rádi, pokud pachatelé 

budou dopadeni, protože takové věci by se dít neměly. Chceme bydlet  

v hezkém městě, které patří nám všem, a proto bychom se o něj měli 

starat, a ne ho ničit. 

Pokud někdo něco ví nebo viděl někoho, kdo tento vandalizmus spá-

chal, obraťte se prosím na Městskou policii Nýrsko, kterou můžete kon-

taktovat pomocí telefonu, nebo můžete zajít přímo na stanici. 

Všem děkujeme za pochopení a následnou pomoc. 

Foto: J. Miškovič 

Text: (red) 
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Zastupitel se představuje: Pavel Stránský 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jméno a příjmení:  

Pavel Stránský 

Věk: 51 let 

Povolání: dělník 

Záliby: hudba, spor t, staré věci 

Motto:  

MÍR, SVOBODA, ZDRAVÍ  –  není 

to motto, ale je to to nejdůležitější, 

co máme. Motta měníme v závislosti 

na věku, situaci, okolnostech, zkuše-

nostech. 

 

A následujících 5 otázek: 

1. Jaký problém města Nýrska vní-

máte Vy osobně jako nejpalčivější 

a můžete  alespoň nastínit případ-

né řešení? 

„Rád bych tuto otázku rovnou spojil 

s otázkou pátou, proto se odpověď na 

ni dozvíte následovně.“  

2. Co máte naopak v Nýrsku nejra-

ději? 

„Nýrsko jako takové. Jsem tu DO-

MA. Žil jsem i v jiných městech,  

a tak mohu srovnávat. Jednoznačně 

nejkrásnější je příroda, zmodernizo-

vaná infrastruktura, školky, školy, 

sportovní zařízení. V neposlední řadě 

i pracovní příležitosti, i když jsou 

z mého pohledu nedostatečně finanč-

ně ohodnoceny. A samozřejmě lidé, 

které z valné většiny znám. Někteří 

Vám sedí víc, jiní méně, ale takový 

je život. Pohled druhých na mne je 

jistě stejný.“ 

3. Jakou skupinu obyvatel města 

vnímáte tak, že by se pro ni 

z Vašeho pohledu mělo udělat nej-

více? 

„Nemůžeš upřednostňovat a vyzdvi-

hovat určitou skupinu obyvatel, kaž-

dá má své problémy a své priority. 

Jinak vnímáš potřeby ve 20, 30,…50, 

60 letech, jde o úhel pohledu. Řiďme 

se ale tím, co zde bylo po staletí. Ro-

diče pomáhají dětem a ty poté svým 

rodičům. Jde o dávnou vazbu, která 

by měla být ctěna. Samozřejmě si 

uvědomuji i úskalí doby, která je jiná 

než kdysi. 

Město jako takové by mělo jen vy-

tvářet podmínky a to si myslím, že se 

děje. Projekt výstavby domu pro se-

niory i další péče o ně, rekonstrukce 

škol a školek, sportovních zařízení, 

podpora zájmových spolků, sportov-

ních oddílů i jednotlivců.“ 

4. Jak vidíte město za deset let? 

„Za 10 let? Pořádně nevím, co bude 

za týden. Vztáhnu to nejen na město, 

jestli dovolíš. Doufám, že budeme žít 

v MÍRU a SVOBODĚ.  Vím, opaku-

ji se, ale popřemýšlejme nad tím. 

Postupně je nám opět upírána svobo-

da. Lidé moc rychle zapomínají, co 

bylo a jak se žilo. 

Jinak věřím v to, že se nám podaří 

zrealizovat všechny projekty, jež 

jsou rozpracovány, a že lidé, kteří 

zde žijí, budou spokojenější a šťast-

nější než dnes.“ 

5. Chtěl byste nýrským občanům 

něco vzkázat? 

„Vesměs jsou to věci, jež zde byly 

již zmíněny, a asi bych je z velké 

části opakoval. 

Mrzí mě přístup větších a velkých 

firem, a to jak k zaměstnancům, tak 

k městu. Zájem vidím u jedné, dvou. 

Podpora je z mého pohledu mizivá. 

Spolky a sportovní oddíly podporují 

až na světlé výjimky živnostníci. Je 

to jen můj subjektivní názor a třeba 

se mýlím. 

Spousta lidí, kteří zde žijí, ještě ne-

pochopila, že Nýrsko je JEJICH 

město, jejich DOMOV. Mluví se o 

zpřetrhaných vazbách odsunem po II. 

sv. válce, ale vždyť zde odpočívají 

ve valné většině naši dědové a pradě-

dové / dámy prominou /. Chovejme 

se podle toho, pomozme městu nápa-

dy, prací, názory. Zapojme se do dě-

ní zde, podporujme své obchodníky, 

hospodské, hasiče, spolky. Mluvme 

spolu o tom, co nás baví, co nám va-

dí. Doporučil bych spoustě lidí, kteří 

brblají, co je špatně, aby se na jeden 

rok odstěhovali jinam a poté soudili. 

Ať se jedná o ceny vodného a stoč-

ného, odpadů, městských nájmů ne-

bo o sportovní a kulturní vyžití. To, 

co máme zde, nemají o hodně větší 

města. Važme si toho.“  
 

(red) 

 Uživatelům Městské knihovny Nýrsko  

připomínáme změnu provozní doby. 

Děkujeme za pochopení. 

                        PŘEDSTAVUJEME  
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                        PŘEDSTAVUJEME 

Představuje se Vám: ACTI PACK CZ, a. s. 

V dnešním čísle Vám představuje-

me v pořadí již sedmou význam-

nou společnost, která sídlí nedale-

ko našeho města a zaměstnává de-

sítky nýrských občanů. 

Společnost ACTI PACK CZ, a. s. 

byla založena v roce 2001 v Nýrsku 

při společném projektu francouzské 

společnosti ACTI PACK FR a nýr-

ské společnosti OKULA Nýrsko. Od 

začátku se společnost specializovala 

na výrobu plastových vyfukovaných 

obalů pro kosmetický, potravinářský 

a farmaceutický průmysl. Díky dlou-

holeté zkušenosti těchto zakládají-

cích společností v plastikářském 

oboru zahájila společnost ACTI 

PACK rychlý rozvoj a dařilo se jí 

skokově rozšiřovat své obchodní ak-

tivity nejen na českém a slovenském 

trhu. V dnešní době společnost vyrá-

bí obaly pro nejvýznamnější evrop-

ské společnosti. Tyto produkty znáte 

určitě všichni osobně (obaly na šam-

pony, krémy, kečupy, léky). 

Tuto společnost si dovolujeme zahr-

nout do našeho článku, protože je 

zajímavým a vyhledávaným zaměst-

navatelem pro naše obyvatele, i přes-

to, že se celá společnost před něja-

kým časem přestěhovala do nových 

výrobních prostor v Janovicích nad 

Úhlavou. 

Máte v současnosti dostatek zaká-

zek? 

„Můžeme se pochlubit tím, že jich 

máme stále dost. Je tomu tak přede-

vším díky širokému portfoliu našich 

zákazníků, kteří působí v neustále se 

rozvíjejícím kosmetickém a potravi-

nářském průmyslu.“ 

Kolik zaměstnáváte lidí a kolik 

z nich je z Nýrska? 

„V dnešní době máme již více než 70 

zaměstnanců a více jak polovina je 

z Nýrska a okolí.“ 

Uvažujete o propouštění, či nao-

pak nabíráte nové lidi? 

„Jak jsem již zmiňoval, o zakázky 

nemáme nouzi, takže o propouštění 

nemůže být žádná řeč. V této době se 

snažíme stav ještě doplnit o další no-

vé kvalitní zaměstnance do výrob-

ních pozic.“  

Jaké vzdělání, jaké obory potřebu-

je člověk, aby se mohl ucházet  

o práci ve Vaší společnosti? 

„I když se jedná o pozice ve výrobní 

plastikářské společnosti, dovolím si 

říci, že potenciální zájemci musí mít 

hlavně zájem pracovat v naší společ-

nosti. Vše další je možno se naučit 

postupně od našeho velice kvalitního 

profesionálního týmu. O tom se již 

nejeden zaměstnanec sám přesvěd-

čil.“ 

Jak dáváte ve známost, že sháníte 

nové pracovní síly? 

„V první řadě využíváme personální 

inzerci v různých novinách, ale hlav-

ní a nejúspěšnější cesta je vzájemné 

doporučení mezi jednotlivými lidmi 

mezi sebou. Díky tomuto doporučení 

se nám v poslední době podařilo do 

našich řad přijmout velmi kvalitní 

zaměstnance, kteří náš tým výrazně 

posílili.“  

Co byste rád našim čtenářům sdě-

lil na závěr? 

„Jsem moc rád, že i když nejsme nej-

větším zaměstnavatelem v tomto re-

gionu, můžeme díky silnému mezi-

národnímu zázemí nabídnout našim 

zaměstnancům nadstandardní platové 

ohodnocení i benefity rovnající se 

velkým firmám. Snažíme se, aby 

každý náš zaměstnanec, který odvádí 

kvalitní práci pro naši společnost, byl 

za svou práci náležitě ohodnocen.   

I přes naše mezinárodní postavení 

jsme firma se silnou orientací na ro-

dinné zázemí, se zájmem o vytváření 

příjemné pracovní atmosféry. Oceňu-

ji, že se můžeme spolehnout na naše 

zaměstnance, na jejich věrnost firmě, 

na jejich píli, ochotu se učit nové 

věci a vykonávat kvalitní práci.“ 

Rozhovor pro naše noviny nám 

poskytl ředitel společnosti, pan 

Ing. Jiří Zahrádka, kterému jmé-

nem redakce mnohokrát děkuje-

me. 

R. Malý 
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Stránka z kroniky Lesního divadla 

MUZEUM KRÁLOVSKÉHO HVOZDU 

Rok  1934 

3. 10. Práce začínají v 9.00 hod. Byl proveden další od-

běr zeminy a materiál byl použit na srovnání terénu hle-

diště. 

5. 10. Zvýšena hradba kolem hlediště. 

12. 10. Dohodnuta horní hranice násypu. 

23. 10. Předseda Rauscher přišel s tesařem na obhlídku 

terénu pro srub. 

25. 10. Spořitelna v Nýrsku daruje 70 – 80 m3 stavební-

ho kamení ze zbořeného domu. Ředitelství předalo tyto 

kameny bezplatně komisi. Tím jsou pokryty výdaje na 

bránu. 

3. 11. Poslední fůra (Bloch). Obdrží za 75 m3 po 5,- 

Kčs, celkem 450,- Kčs. 

5. 11. Přijat zedník Mottl. Pracují nyní dva nádeníci – 

stěna je 110 cm silná. 

3. 11. Stavbu brány převzal Baierl a Hornik v režii 

vzdělávacího spolku. 

6. 11. Zedník činí přípravné práce pro základy – Vl. 

Bloch vozí kámen z lomu 50 m3 po 5,- Kčs. Doveze 24 

m3 méně dobrého kamene a 26 m3 dobrého kamene. Po-

lír Rank začíná zednické práce. Hartl a Jungr kopou 

odpadní kanál. Cement a roury dodává Flicht. 

7. 11. Tři zedníci pracují na překladech. 

8. 11. Prší. Pracuje se pouze dopoledne. 

9. 11. Pracuje sedm zedníků. U levé brány stavíme 

schody k hledišti. 

10. 11. Stavba lešení. Obvodová zeď je hotová až 

k bráně. Věže letos už nebudou s ohledem na blížící se 

zimu. Tři muži pracují na prohloubení východní stráně. 

Bylo vykáceno osm stromů. Škoda, nešlo to jinak! 

13. 11. Postaveny tři oblouky pro bránu. Položeny rou-

ry do výkopu a zasypány. Orchestřiště prohloubeno, 

bude zde prkenné jeviště. Na východní straně pokračuje 

odkopávání zeminy. Prostor před novou zdí pohltí ne-

smírné množství zeminy (13 for po 1 m3), hemží se to 

zde lidmi, já jsem v jednom kole od rána do večera – 

přiděluji práci – je studený, mlhavý den, půda promrz-

lá. Práce pokračují velmi pomalu. Večer v měšťance 

první čtená zkouška „Loupežníků“. 

14. 11. Práce jde lépe – pracuje se už před branou na 

cestě k druhému kamenolomu. Zde se založí jiná cesta. 

Velký oblouk brány z části hotov, zedníci staví horní 

lešení pro dokončení stavby. Kanál prokopán až ke hra-

du. Byly odstřeleny skály – na východě se vykopává 

cesta do lesa. 

Ještě že máme to muzeum! 
Vůbec to nemyslím tak, že kdyby v Nýrsku nebylo mu-

zeum, město by umřelo na úbytě. Myslím na tu partu, 

co se kolem muzea schází. Vy, starší, vzpomínáte, jaké 

to bylo, když jste přijeli k tetě nebo babičce na návště-

vu, nebo dokonce na prázdniny a mohli pátrat? Vy,  

mladší, jste to určitě dosud nezapomněli! Ta tajemná 

hromada věcí za stodolou, srovnané krabice ve sklepě 

nebo jen zásuvka ve stole, kde se nashromáždily všech-

ny nepotřebné drobnosti. Zkrátka, ta parta lidí kolem 

muzea jsou dospělí, které nepřestalo těšit „šťárání“, kde 

se dá. Zeptáte se, co jsme tedy „vyšťárali“ za minulý 

měsíc? 

Pokud se týká prehistorie, není toho málo. Jednu lokali-

tu jsme si pojmenovali Petrovice II. Je výjimečně boha-

tá, oproti jiným místům v okolí, na kamenné nástroje. 

Našli jsme tam tzv. „Federmesser“, nástroj, který je 

v několika exemplářích vystaven v plzeňském muzeu  

a který právě v této oblasti dosahoval nejjižnějších 

okrajů svého rozšíření. Již z období pravěku se totiž 

dají vystopovat jakési módní vlny nebo alespoň oblasti 

se stejným způsobem práce. Také úštěp používaný jako 

vrták jsme tam našli. Nebo pazourek vytvarovaný jako 

nůž, takže je vidět, že jeho tvar je vynálezem starým 

12 000 – 15 000 roků. „Petrovice“ je již třetí lokalita, 

která je z okolí Nýrska zapsána do ADČ 

(Archeologické databáze Čech). 

Asi před rokem jsme do naší party získali zdatného po-

mocníka. Pan Miroslav Šmíd se nabídl, že bude pomá-

hat s průzkumem důlních děl v okolí. Pro začátek se 

věnuje známé „jeskyni“ ve Skelné Huti, což pochopitel-

ně není jeskyně, ale staré důlní dílo, kde se pravděpo-

dobně těžila železná ruda, případně rudy stříbrné, ale 

vyloučena není ani měďnatá ruda, protože ta se vysky-

tovala kolem Nýrska na více místech. Těžko se to s ur-

čitostí stanovuje právě proto, že je celý prostor nepří-

stupný, je zatopen vodou. Ale pan Miroslav se spojil 

s odborníky, a tak věříme, že se posuneme v poznatcích 

o kousek dál. 

A další tajuplnost. Víte, že máme jakousi naději najít 

místo, na které byla vyvezena suť z bourání nýrské sy-

nagogy? Už jsem se několikrát pokoušel po ní pátrat, 

ale žádný pamětník mi nedokázal říci něco přesnějšího. 

Až při nedávné vycházce krajinou jsme jedno staré 

smetiště našli. Pan Tomáš Rayser, který je vlastníkem 

této části pozemku, nám velmi ochotně slíbil udělat do 

toho místa sondu. Tak co, budete napnuti jako my? Ob-

jeví se vám v mysli ta dávná dětská otázka: Co tam bu-

de? Kde to je? Alespoň se s podobnými otázkami nebu-

deme muset trápit sami.  
Karel Velkoborský, ředitel muzea 

Karel Velkoborský, ředitel muzea 
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KULTURNÍ SERVIS 

Hrabata z Bogenu a počátky města Nýrska 
16. března 2017 naše město navštívil PhDr. František Ku-

bů. Byl pozván na besedu, kterou pořádala Městská kni-

hovna Nýrsko. 

Hned v úvodu sdělil návštěvníkům, o čem beseda bude, 

aby je navnadil. I o sobě něco málo řekl. Prozradil, že pra-

cuje v Prachatickém muzeu, je specialistou na německé 

dějiny a hlavně na Zlatou stezku, o které napsal čtyři 

knížky. Konstatoval, že českou část schraňovali a dávali 

dohromady okolo 20 let, zatímco německou část měli 

mnohem rychleji. 

Následovalo povídání o rodu Bogenů. Ti jsou právě díky 

stezkám spojeni s naším okolím. Do Nýrska jako takové-

ho moc nezavítali, zato okolí Sušice bylo jejich české 

panství, kde za jejich vlády bylo postaveno několik koste-

lů a kaplí, dokonce hrad Rabí je spjat s tímto německým 

rodem. 

Protože se pan Kubů dost zabývá historií příhraničí s Ně-

meckem, byl ještě před začátkem besedy navštívit Dešeni-

ce a tvrz. Byl nadšen, že se pomalu děje to, co se mělo dít 

dávno, a to rekonstruovat a opečovávat staré historické 

stavby, které jsou tolik cenné. 

Cestou necestou na Nový Zéland 
Cestou necestou přijela za námi paní Jana Dvorská a Mi-

loš Kašpar. Besedovali zde již po několikáté, tentokráte 

na téma Nový Zéland. Skoro vyprodaný sál pozorně na-

slouchal jejich příběhům z Nového Zélandu, kde nějakou 

dobu pobývali. Celé vyprávění bylo velice poutavé, bylo 

doplněno písněmi, které nás doprovázely krásnou kraji-

nou jak na videích, tak na fotografiích. Vyprávěli nám o 

svých zážitcích z brigády, kdy trhali spolu s dalšími bri-

gádníky v sadu jablka, starali se o vinice a seznámili se se 

spoustou nových přátel z jiných zemí. Přebývali v karava-

nu, ve kterém jen spali, protože celý den jinak byli v sa-

dech nebo na vinicích. 

Ale tohle nebylo vše. Po Novém Zélandu pak cestovali. 

Ukázali nám velmi zajímavá a krásná místa, která rozhod-

ně stojí za to, abychom je navštívili, pokud se na Nový 

Zéland dostaneme. Zhlédli jsme krásy národního parku 

Tongariro, kde je možné vidět překrásná Smaragdová je-

zera  a dvě z nejaktivnějších sopek na světě (Ngauruhoe  

a Ruapehu). 

Zabrouzdali i na místa, kde se natáčel film Pán prstenů, 

který většina jistě zná. Tato krajina je nádherná a jistě by 

každého milovníka přírody zaujala. 

  

(red) 

(red) 
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Kde vládla Angelika 

KULTURNÍ SERVIS 

O postních a velikonočních zvycích  

s Mgr. Aloisem Sassmannem 
Městská knihovna Nýrsko si pro vás přichystala 20. dub-

na 2017 další zajímavou besedu Mgr. Aloise Sassmanna. 

Už jednou navštívil naše město, jeho přednáška pojedná-

vala o významu jmen a příjmení. 

Mgr. Alois Sassmann pochází z jihu Čech. Momentálně 

působí ve městě Tábor jako starokatolický farář, je znám 

jako publicista. Mezi jeho největší celoživotní koníčky 

patří rodopis (genealogie), kterému se věnuje od 15 let. 

Jeho předkové pocházejí z jižních, západních a středních 

Čech a z kraje Vysočina. Protože se jeho babička Terezie 

narodila ve Vídni jako dcera vídeňského Čecha, roztáhly 

se jeho kořeny až na Moravu, a sice na Hodonínsko  

a Břeclavsko. Vždy toužil mít mezi předky mlynáře  

a myslivce, což se mu nakonec podařilo vypátrat. Jeho 

předci byli většinou sedláci, ale tu a tam se objevují i ře-

meslníci. Z otcovy strany se mu vyskytl i drobný vladyc-

ký rod Schneidlerů z Rottenburgu na Novohradsku, z ma-

minčiny strany nechybějí mistři bednáři, ale třeba ani 

hrobník v městě Rabí. Mezi předky jeho manželky 

(většinou jde o Pošumaví, Šumavu a Chodsko) se řadí  

i  účastníci známé chodské rebelie koncem 17. století  

z chodských Pocinovic a velmi hrdí jsou na to, že jejím 

předkem byl i slavný sochař Josef Herscher, autor mnoha 

soch na manětínském zámku a okolí, spolupracovník Die-

zenhofera počátkem 18. století, kdy pracoval pro hraběn-

ku Lažanskou. Tento umělec byl současníkem takových 

velikánů, jakými byli v oblasti sochařské M. B. Braun,  

F. M. Brokoff, jenž jej patrně významně ovlivnil. Mezi 

manželčiny předky patří i strakonická měšťanská rodina 

Chudobů, která byla spřízněna s mnoha strakonickými 

měšťanskými rodinami. 

Tím vším je pan Sassmann spjatý s naším blízkým oko-

lím. 

Jistě si říkáte, proč beseda o postních a velikonočních 

zvycích je až po Velikonocích? Je to z jediného prostého 

důvodu. Pan Sassmann je velice vytížen, a proto bylo 

možné termín dohodnout až na 20. dubna. Myslím, že 

nebude na škodu, i když proběhne opožděně. 

A na co se můžete při této besedě těšit? Dozvíte se něco  

o Květné neděli, Zeleném čtvrtku, Velkém pátku, Bílé 

sobotě, Velikonoční neděli a necírkevním svátku - Veli-

konočním pondělí. Bude nastíněno pozadí událostí, důvo-

dy vzniku svátků a budou zmíněny velikonoční zvyklosti, 

především z Klatovska a Domažlicka. Beseda bude dopl-

něna hudbou. 

Pokud někoho přednáška zaujme, bude mít možnost po-

slechnout si následující den v Dešenicích další. 

Budeme se velice těšit na vaši návštěvu. 

(red) 

Filmy o Angelice známe všichni. Nemá cenu cokoliv 

rozvádět. Po mnoha peripetiích se Angelika dostává do 

Paříže, do prostředí městské spodiny, kde nachází své-

ho přítele z dětství, který šéfuje zdejšímu podsvětí. 

Tehdy se to tady jmenovalo Cour des Miracles, česky 

Dvůr zázraků. Proč Dvůr zázraků? K zázrakům tady 

docházelo denně. Mrzákům narůstaly ruce a nohy, slep-

cům se vracel zrak, hluchým  sluch. Dvůr měl svého 

krále, který se jmenoval Grand Coesre a vládl velice 

tvrdou rukou. Angelika se stává markýzou andělů. An-

dělé se tehdy říkalo nejhorší lůze ve městě. Dvůr zázra-

ků existoval až do roku 1724. 

Dnes se místo jmenuje Place du Caire, česky Kahirské 

náměstí, na počest Napoleonova tažení do Egypta. Ko-

lem jsou kavárny, bistra, uprostřed řeší důchodci zásad-

ní světové problémy. Čas se tu zastavil. Až sem přijde-

te, sedněte si a tiše se dívejte. Třeba kolem vás proběh-

ne Angelika s rozpuštěnými vlasy. Angelice, Michele 

Mercierové, je dnes 78 let a je z ní velice korpulentní 

dáma. Její osobní život byl řadou malérů, které přichá-

zely poměrně rychle za sebou. V roce 1961 se jejím 

manželem stal pomocný režisér André Smagghe. Pil jak 

duha, a tak se manželé v roce 1965 rozvedli. V roce 

1970 se provdala za známého závodníka Clauda Bou-

rillota, který jednoho dne zmizel se všemi šperky a pe-

nězi. Rozvedli se v roce 1976. I další vztahy končily 

katastrofou. MM dnes říká, že filmy o Angelice jí zniči-

ly život. 
Mgr. Vojtěch Bunda 

ZAJÍMAVOSTI 
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ZAJÍMAVOSTI 

Stoosmdesáttrojka patří mezi nejkrásnější 
Železniční trať 183 z Plzně do Železné Rudy patří mezi 

jedny z nejkrásnějších v rámci České republiky. Je to tvr-

zení odvážné, ale není daleko od reality. Patří i mezi jed-

ny z nejstarších. 

Letos na podzim (20. října) si připomeneme 140 let od 

zahájení jejího provozu. Měří 97 km, má 28 stanic, maxi-

mální sklon je 21,7 promile. Vlaky jedou po trati většinou 

bez většího převýšení. Výrazně začíná stoupat za nádra-

žím v Nýrsku (465 m .n. m.) Kvůli členitému terénu Šu-

mavy jsou na trati táhlé oblouky. Za stanicí Hamry - Hoj-

sova Stráž (740 m. n. m.) získává trať charakter skutečné 

horské železnice. Do roku 2007 byl Špičácký tunel nej- 

delším železničním tunelem u nás (1747 m). Sto třicet let 

mu patřilo prvenství. Odsunul ho Březenský tunel (1758 

m). V roce 2018 bude vybudován nejdelší tunel mezi Ky-

šicemi a Plzní na trati Plzeň - Praha. Bude dlouhý 4100 

metrů. Jak dlouho mu vydrží prvenství? Sázím se, že mu 

to 130 let nevydrží.  Vraťme se však opět na naši trať. 

Stanice Špičák je zároveň nejvýše položeným nádražím 

na trati (840 m. n. m.) Potom již trať klesá až do konečné 

stanice Železná Ruda -Alžbětín (725 m. n. m.). Největší 

převýšení je 515 metrů od začátku v Plzni (325 m. n. m.). 

To je přibližně 5 plzeňských věží. Neřekli bychom to, co? 

Nejvyšší převýšení překonávají vlaky jedoucí směrem na 

Železnou Rudu (tzv. nahoru) mezi stanicemi Zelená Lhota 

a Hamry - Hojsova Stráž, a to 110 metrů. O pět metrů mé-

ně je to mezi stanicemi Dešenice a Zelená Lhota. Oba tyto 

úseky mají mezi sebou nejdelší vzdálenost mezi stanice-

mi, tedy 7 km. 

Na trati se nacházejí celkem tři tunely. Dešenický (165 

m), Špičácký (1747 m) a tunel mezi stanicemi Železná 

Ruda - město a Železná Ruda – centrum (198 m). 

Takto bychom mohli pokračovat v dalších zajímavostech 

této trati. Jezdím po ní již od roku 1975. Za těch skoro 42 

let jsem zažil mnohé. Jako mladého člověka mě moc ne-

zajímalo, co lze vidět za okny. Až s věkem jsem si všímal 

těch krásných pohledů, které mě tato trať poskytuje.  

A nejvíce pochopitelně za Nýrskem. Tady je již pokouká-

níčko - Nýrská přehrada, hřeben Ostrého, Svarohu, Jezer-

ní hory vidíte častěji a vždy z jiného úhlu, krásná údolíč-

ka, chaloupky, bývalé strážní domky, jednotlivá nádražíč-

ka, která žila životem lidí, tzv. nádražáků.  

Vybavuje se mně živě podívaná na ruční stahování závor 

v Zelené Lhotě. To jsme v Plzni již neviděli, vše bylo au-

tomatizované. Tady na vás mávali lidé, kteří bydleli ve 

strážním domku sv. Jan. Pamatuji oba rodiče muže, který 

v domku dodnes žije. Máváme si pořád.  Dále je k vidění 

Denkův dvůr za Zelenou Lhotou nebo velmi krásné ná-

draží v Hamrech, Brčálník, chalupa u Polívků, ta má nej-

lepší výhled. A tady se Šumava otevírá. Špičák, Jezerní 

stěna, Ostrý - to je nejhlubší údolí Šumavy. A když to 

stihnete, tak na druhé straně spatříte farmu u Fialů. A to 

se již blížíte k tunelu. Než se vjede do tunelu, vidíte vpra-

vo pod sebou krásnou chalupu s udržovaným okolím a 

rybníček. Húú, houká vlak, šup a jsme tam. Víte, jak 

dlouho trvá, než se vyjede z tunelu? Změřte si to, já to 

vím, ale nepovím. A je tu Špičák, nádraží spojené s tolika 

krásnými zážitky, posezením venku s plzničkou, podupá-

váním za mrazu v zimě, čekáním na příjezd vlaku. Mává-

ní, vítání, loučení... 

Jo Špičák je Špičák. Tady většinou vyrážím na své toulání 

Šumavou. Ale i nádražíčka v Železné Rudě mají své 

kouzlo. Stanice Železná Ruda-město, to je nejméně na 

jednu knihu, co jsem tady vše prožil za těch více jak 40 

let. Zde také začínají, ale i někdy končí mé toulky. V ná-

dražních hospůdkách jsem zažil plno setkání i loučení. 

Mnoho se však změnilo a stále mění. Dnes na stanicích již 

nekoupíte lístek, nezvedne se plácačka výpravčího a ni-

kdo již nestáhne ručně závoru. Občas vám někdo zamává 

- a to je zázrak. I přes modernizaci však ve svém srdci 

chovám úctu a obdiv k této trati. Prožila se mnou jedny  

z nejkrásnějších chvilek mého života. A stále prožívá. To 

však již nejezdím do Plzně, ale do nového domova, do 

Nýrska. Vraceje se domů prvně ve vlaku prohlížím své 

snímky z výletů po této krásné části naší republiky. Vezu 

si plno krásných příběhů, které jsem dosud prožil, a že 

jich bylo. A doufám, že ještě bude. Ještě něco má tato trať 

neobvyklého. Vidět to můžete jenom v zimě, když mrzne 

a zároveň svítí slunce. Ledopády. Nejvíce jich je na jed-

nom místě, a to mezi stanicemi Zelená Lhota a Hamry-

Hojsova Stráž na stěnách skal, kde je osvítí slunce. Vše je 

dílem přírody a fyziky. Prvně jsem si jich všiml v roce 

1987. Více jsem je vnímal, až když jsem pracoval na Br-

čálníku a jezdil po této trati častěji. Od roku 2002 je sle-

duji pravidelně. Ne každý rok jsou k vidění, záleží, jaká je 

zima. Letos se opět povedly. Nádhera - mráz a slunce umí 

čarovat! Pokud jste je letos nestihli, nesmutněte. Budou 

určitě i další roky. Děti a mladší lidé nemusí však koukat 

jen do mobilů a tabletů, ale hlavně kolem sebe a z okna 

nejvíce.  I krása je pomíjivá. Tak příště. To si přečtete o 

obrázcích Panenky Marie, které jsou na  stromech Šuma-

vy a dává je tam jeden chlapec z Vysočiny. 

Václav Vetýška 
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ŠKOLY, ŠKOLKY, SPORT 

Zápis do základní umělecké školy 

Mgr. Ivan Pavlík, ředitel školy 

Zápis do mateřské školy Nýrsko, Komenského ul. 250 

Základní škola a Mateřská škola Nýrsko, Komenského ul. 250, příspěvková organizace 

Vás srdečně zve na 

 

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 

3. května 2017 

 

v budovách mateřských škol:                                MŠ ul. Práce (tel. 376 571 309) 

                                                                                            MŠ ul. Palackého (tel. 376 571 294) 

V době od 9.00 - 15.30 hod. v kancelářích vedoucích učitelek 

 

S účinností od 1. 1. 2017 je předškolní vzdělávání od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne 

pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky, povinné. 

 

K zápisu si přineste s sebou: 

 vyplněnou žádost o přijetí dítěte do MŠ a evidenční list s potvrzením od lékaře ( žádost je možné vyzvednout 

v mateřských školách v průběhu měsíce dubna ) 

 občanský průkaz 

 rodný list dítěte 

Vážení rodiče, 

V týdnu od 15. do 19. května 2017 proběhne zápis nových žáků do Základní umělecké školy Nýrsko pro školní rok 

2017/2018. 

 

Ve školní roce 2017/2018 bude probíhat výuka v těchto oborech: 

Hudební - výuka zobcové flétny, klarinetu (saxofonu), klavíru, keyboardu (elektronické klávesové nástroje), žesťových 

nástrojů, kytary, houslí, zpěvu, sborového zpěvu. Do přípravného ročníku hudebního oboru jsou přijímání žáci od 6 let. 

Taneční - Výuka v přípravném a základním studiu pro děti od 6 let. Žáci během studia získají základy společenského, 

klasického a moderního tance. 

Výtvarný - výuka v přípravném a základním studiu od 6 let. Výuka je organizována ve dvou skupinách základního stu-

dia. Studium je zaměřeno na výrobu keramiky, kresbu, grafiku, malbu a dekorativní činnost. 

 

Zápis se koná v budově ZUŠ Nýrsko, ulice Čsl. Legií 373 v době od 13.30 do 17.30. Bližší informace o výuce na naší 

škole Vám budou poskytnuty na telefonních číslech 373 700 027, 604 446 480 nebo přímo v budově školy. 

Luboš Vacek, ředitel školy 
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DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE 

Gymnastické závody a recitační soutěž v DDM  
Dne 3. března. 2017 se v DDM konaly oddílové gym-

nastické závody. Spousta krásných výkonů, osvědče-

ných  

a standardních sportovních situací a závěr v podobě 

medailí. V Nýrsku cvičí více jak 60 dětí, závodů se zú-

častnilo 52 z nich. Nejvíce dětí cvičilo v kategorii  

1. - 3. třída, a to 25. Elegantní pohyby a nejlepší sesta-

vy předvedli zejména ti, kteří trénují dlouhodobě a vel-

mi poctivě. Těší nás vzrůstající zájem chlapců. Možná 

to bude mužským elementem v řadách cvičitelů. Touto 

cestou jim všem děkuji za odpovědnou a těžkou práci. 

Nejlepší závodníci: 

Kategorie dívky z mateřských škol: Izabella Večerková 

Chlapci 1. – 3. třída: Lukáš Toman 

Dívky 1. – 3. třída: Alžběta Beková 

Chlapci 4. – 5. třída: Matěj Kořán 

Dívky 4. – 5. třída: Karolína Sýkorová 

Dívky 6. – 7. třída: Kateřina Sudová 

Dívky 8. – 9. třída: Denisa Nešetřilová 

 

Také jsme připravili okrskovou soutěž v recitaci - tra-

diční utkání mezi zástupci škol.  Proběhla dne 2. břez-

na. 2017 a zúčastnily se jí tyto školy: Nýrsko Školní, 

Nýrsko Komenského, Dešenice, Chudenín, Železná 

Ruda, Janovice a letos nově Strážov. Vítězové zabojo-

vali minulý týden na okresní kolo do Klatov.  

P. Karlovská,  

vedoucí DDM Nýrsko 

Děti z DDM soutěžily na závodech 
Poslední dny v březnu byly plné soutěžních klání, kterých 

se děti z DDM účastnily. Probíhal soutěže mažoretek a 

gymnastek. 

Všechny mažoretky i mažoreťáci z domu dětí soutěžili 

v sobotu 25. 3. 2017 na kvalifikačním kole v mažoretko-

vém sportu ve Stochově. Všichni předvedli obdivuhodné 

výkony, dětská vystoupení nás přímo nadchla. Dospělí 

nezůstali pozadu, a dělali co mohli. Bodové hodnocení 

našich sestav bylo vysoké a my čekáme, která družstva 

postoupí dál do dalších bojů. Mažoretky na sobě stále pra-

cují, jsou každým rokem lepší a lepší.   

Gymnasté se dne 28. 3. 2017 zúčastnili okresního přeboru 

žactva ve sportovní gymnastice. Vyhráli již tradičně mno-

hé kategorie. Mezi nejlepší závodníky domu dětí patří 

Lukáš Toman, Matěj Kořán, Natálie Šotová, Arleta Lie-

bermannová, Magdalena Beková, Alžběta Beková, Marti-

na Sýkorová, Kateřina Kováříková, Agáta Heřmanová, 

Eva Pojžárková, Karolína Sýkorová, Štěpánka Kalná, 

Zuzana Marková, Tereza Večerková, Ellen Baranová, Na-

tálie Belfínová. To jsou naši medailisté. Blahopřejeme a 

dalším závodníkům děkujeme za vzornou reprezentaci!!! 

P. Karlovská,  

vedoucí DDM Nýrsko 
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Pozvánka do tanečního kurzu pro mládež 2017 

Dům dětí a mládeže Nýrsko vás srdečně zve do 

podzimního kurzu tance a společenského chování 

pod vedením tanečního mistra Evžena Krejčíka  

a jeho asistentky. 

Kurz bude zahájen 7. října 2017 ve 14.00 hodin. 

Čeká vás sedm tanečních lekcí, dvě prodloužené, 

karneval a závěrečný věneček, celkem jedenáct 

společných setkání plných hudby, tance a zába-

vy. Kurz doporučujeme nejen „náctiletým“. 

Cena kurzu je 1 300 Kč. V ceně je gardenka na 

běžné lekce. Na prodloužené a závěrečnou gar-

denka neplatí. Děti mají vždy vstup zdarma. Za-

placené kurzovné se nevrací.  

Přihlášky je možné vyzvednout v DDM Nýrsko  

a následně je vyplněné odevzdat do 30. dubna 

2017. 

 
P. Karlovská, vedoucí DDM Nýrsko 

U příležitosti oslav osvobození jihozápadních 

Čech americkou armádou navštíví město Nýrsko 

Klub 3. armády Plzeň společně s klubem Old car 

rangers Praha. 

 

Kolona projede městem 5. května 2017. 

POZVÁNKY 

17. - 21. 7. 2017 
Cena: 1500 Kč 

Přihlášky do: 30. 5. 2017 v Městské knihovně Nýrsko, nebo  

                        na e - mail stransky.buvolss@seznam.cz 

Tábor s výukou in - line bruslení a dalšími sportovními aktivitami.  

V ceně je zahrnutý oběd a pitný režim po celý den. 

Tábor bude probíhat ve všední den od 8.00 do 15.00. 

Program: 

 10.30 - 11.30 hod. - ukázka vojenských historických vozidel  

 11.00 hod. - oslava osvobození u pamětní desky na budově MeÚ Nýrsko 

 11.30 hod. - položení věnce u památníku obětí fašismu na městském hřbitově 

 12.00 hod. - položení kytice u památníku obětí fašismu za tratí u Bystřice nad Úhlavou 
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PŘEHLED AKCÍ 

Městská knihovna Nýrsko 

pořádá výstavu dětských prací 

 

3. dubna - 2. června 2017 

ve spolupráci se ZŠ Neukirchen b. Hl. Blut 

a ZŠ Nýrsko, Školní ul. 

Městská knihovna Nýrsko 

pořádá divadelní představení pro děti 

 

 
6. dubna od 8.30  

                  od 10.00  

v KD - DDM Nýrsko 

Sportoviště Nýrsko 

pořádá 

8. dubna od 9.00 

ve sportovní hale 

Přijďte si s námi zacvičit! 

 

 

 

7. dubna od 17.00  

v KD - DDM Nýrsko 

 

 

 

 

30. dubna od 16.30 

Náměstí 

průvod masek 

KD - DDM 

pořádá 

15. dubna od 20.00 

 

velikonoční zábava 

Městská knihovna Nýrsko 

pořádá besedu s Aloisem Sassmannem

 
                  20. dubna od 18.00 

Městská knihovna Nýrsko 

pořádá

 

 

24. dubna od 16.30  

čtení pro děti  

s výtvarnou dílnou 
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INZERCE 

PŘEHLED AKCÍ 

 

 

 

 

30. dubna od 16.30 

Areál pod sjezdovkou 

 

 

 

 

1. května od 9.30  

Nabídka pracovního místa: 

 

Dopravní zdravotnická služba přijme pracov-

níka na pozici řidiče sanitky. Je potřeba mít 

řidičské oprávnění skupiny B. 

Pro více informací volejte na tel. číslo:  

736 418 199 

Nabídka pracovního místa: 

Dům dětí a mládeže v Nýrsku přijme do stálého pracov-

ního poměru kvalifikovaného pedagoga volného času. 

Datum nástupu 1. 6. 2017. Podrobnosti ohledně požado-

vaných kvalifikačních a dalších předpokladů osobně  

u ředitelky DDM, nebo na telefonním čísle 606 963 281. 
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INZERCE 

NÝRSKÉ NOVINY - 44. ročník 

Penzion St. Leonhard u Nýrska přijme na dohodu  

kuchaře/kuchařku na odpolední směnu  

4 hod. (i nevyučené). Vaříme českou kuchyni.  

Dále přijme paní na úklid pokojů  

v dopoledních hodinách (4 hod.).  

Vhodné pro důchodce, ženy na mat. dovolené. 

Sezonní provoz. 

Více info na tel.  602 441 523 

Prodej slepiček 
 

Firma „Drůbež Červený Hrádek“  prodává slepičky 

typu Tetra hnědá a Dominant  ve všech barvách  

ze svého chovu! Stář í 14 - 19 týdnů.  

Cena 149 - 180 Kč/ks. 

Prodej :  25. dubna 2017 

Nýrsko – u vlak. nádraží 17.50  hod.  

Při prodeji slepiček i výkup králičích kožek - cena 

dle poptávky.   

Informace : Po-Pá  9.00 – 16.00 hod.  

tel. 601576270, 728605840 

VYDAVATEL: Město Nýrsko 

Náměstí 122, 340 22 Nýrsko  

Vychází 11 x ročně 

Registrace: MK ČR  E 19658 

Tisk: Město Nýrsko 

INZERCE A REDAKCE :  

Náměstí 81, 340 22 Nýrsko 

tel. 376 555 642 

EMAIL PRO ZASÍLÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ: 

nyrskenoviny@gmail.com 

UZÁVĚRKA : 

Květnové číslo Nýrských novin  vyjde  

v úterý 2. května 2017. 

Uzávěrka příjmu příspěvků  

od dopisovatelů je ve středu  

15. dubna 2017.  

Redakce si vyhrazuje právo krátit doda-

né příspěvky a nepřijmout je v případě 

dodání po termínu uzávěrky. Za původ-

nost a obsahovou správnost jednotlivých 

příspěvků ručí autor, za obsahovou strán-

ku inzerátů zadavatel. 


