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Upozorňujeme naše čtenáře, že další číslo Nýrských novin vyjde až první týden v měsíci
září. Přejeme všem krásné prožití léta, hodně odpočinku a spoustu zajímavých zážitků.
Těšíme se na setkání s Vámi opět po prázdninách.
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úřední hodiny: pondělí a středa 8:00 – 17:00 hod., úterý 8:00 – 15:00 hod., čtvrtek 12:00 – 15:00 hod., pátek 8:00 – 14:30 hod.

Výměna řidičských průkazů
Na základě oznámení z Ministerstva dopravy Vás upozorňujeme na nutnost výměny řidičských průkazů
vydaných od 1. července 1964 do 31. prosince 1993.
Bližší informace získáte na dopravně správních agendách dle místa trvalého pobytu držitele řidičského průkazu.
Příslušným úřadem pro vydávání ŘP je MěÚ s rozšířenou působností v Klatovech,odbor dopravy, pracoviště
Mayerova 130 (bývalá kasárna na Plánické ul.).
Výměna je osvobozena od správního poplatku. Je potřeba si s sebou přinést platný doklad totožnosti (občanský
průkaz nebo cestovní pas), jednu fotografii o rozměrech 3,5 x 4,5 cm a řidičský průkaz, kterému končí platnost.
Nový průkaz bude vystaven zpravidla do 15-20 dní.
Ke konci roku mohou být z provozních důvodů výměny řidičských průkazů spojeny s velmi dlouhým čekáním
ve frontách na úřadech. Nelze opomenout, že řízením vozidla bez platného řidičského průkazu se řidič dopouští
dopravního přestupku. Proto s výměnou řidičských průkazů za nové neotálejte!

Architekt města
Již v dubnovém čísle Nýrských novin jsme Vás informovali o možnosti využít služeb architekta města.Touto
prací byla pověřena Ing. arch. Jana Svítková, která pro Město Nýrsko i pro širokou veřejnost poskytuje odborné
konzultace vždy každé 2. a 4. pondělí v měsíci, a to v době od 13 – 17 hodin v bodově MěÚ Nýrsko. Termíny
konzultací ve stanovených dnech a hodinách je možno dohodnout předem prostřednictvím sekretariátu starosty,
tel.: 376377811. Doporučujeme všem fyzickým i právnický osobám využít bezplatných služeb architekta města
před zpracováním projektové dokumentace. Konzultací bude zajištěno, že následně zpracovaná projektová
dokumentace bude v souladu s územním plánem a zároveň na základě posouzení architekta vydá město
stanovisko k uvažované stavbě.

Experti z Francie navštívili Nýrsko
Ředitelka CEFRES Francouzského ústavu pro výzkum ve společenských vědách Prof. Dr. Marie-Claude Maurel
a další dva experti hovořili v úterý se starostou Nýrska ing. Miloslavem Rubášem a se zástupci Regionální
rozvojové agentury Plzeňského kraje a Centra pro komunitní práci západní Čechy o rozvoji města Nýrska, práci
místní akční skupiny Ekoregion Úhlava a aktivitách přeshraničního akčního sdružení Královský hvozd. Po
jednání na Městském úřadě se odborníci na
regionální rozvoj účastnili také Valného
shromáždění členů MAS Ekoregion Úhlava a
semináře o možnostech čerpání finanční
podpory ze strukturálních fondů Evropské unie
pořádaného v rámci projektu Plzeňského kraje
„Budování absorpční kapacity“. CEFRES
v České republice a v dalších státech Evropy
provádí výzkum o úspěšnosti práce metodou
LEADER, která spočívá v zapojení nestátních
neziskových
organizací,
samospráv
a
podnikatelů do společné snahy o regionální
rozvoj. Oblast kolem Nýrska upoutala
představitele ústavu zejména příklady pilotních
projektů
přeshraniční
spolupráce
a
marketingových produktů v cestovním ruchu.

Ve středu 25.4.2007 si několik čtenářek ve velmi příjemné atmosféře pobesedovalo se spisovatelkou Irenou Fuchsovou.
Beseda proběhla v sále Městské knihovny v Nýrsku. Spisovatelka nechala účastníky nahlédnout do zákulisí své práce.
Vyprávěla nejen o tom, jak vznikají její knihy, ale i o svém životě a práci v divadle. Svou nejnovější povídku věnovala
naší městské knihovně a my se o ni tímto rozdělíme se všemi čtenáři Nýrských novin.

Láska v přímém přenosu
Stáli jsme proti sobě jako dva nepřátelé! Proboha! Ať mi někdo rychle řekne, jak mám v co nejkratší době vysvětlit
svému sedmnáctiletému synovi, jedinému člověku na světě, kterého mám, a který je moje všechno, že ho miluju a
vždycky jsem ho milovala? Jak mu to mám vysvětlit? Jak?! Za hodinu musím být v televizi!
Ukázal na mě prstem, jako kdyby mě obviňoval za všechny katastrofy, které kdy postihly Prahu a nenávistně ze sebe
vyrážel jedno slovo za druhým.
„Vždycky! Jsem! Byl! Až! Na! Pátém! Místě! Vždycky!“
„Neřvi na mě! Neřvi na mě, Pavle, nebo... “
Ohnala jsem se po něm, ale jeho nasupený pohled mě doslova probodl. Sedla jsem si do křesla a hlavu dala do dlaní. Co
se to s ním za posledních pár měsíců stalo? Je to vůbec možné, aby se takhle změnil? Jediné dítě! Syn, kterému jsem
všechno obětovala, stojí proti mně a kouká na mě, jako bych byla cizí!
Ječela jsem na něj už skoro hodinu a jediné štěstí bylo, že naše sousedka, paní Drbohlavová, byla skoro hluchá dáma,
která nedělala celý den nic jiného než koukala na filmy, ve kterých jsem hrála. Ale i kdyby nějakou náhodou něco
uslyšela, myslela by si, že se učím roli nějaké hysterky... a já bych jí to nevyvracela. Ona ví, že divadlo je u mě na
prvním... V tu chvíli mi došlo, co to řekl za blbost!
„Na jakým pátým místě, sakra?! Jak to myslíš?!“
Ušklíbl se.
„Chceš to vědět, drahá paní Thálie? Nebo ti mám říkat paní Radoková?
Nebo se snad staneš letošní tváří té tvé slavné televize? Proč jsem na
pátým místě? Chceš vědět, kdo je přede mnou? Chceš?“
„Chci. To mě tedy opravdu zajímá!“
Byla jsem zvědavá, co z něj vypadne! Byli jsme spolu sami, žila jsem
jenom pro něj, vychovávala jsem ho sama... Luboš nevěděl, že jsem
těhotná, neřekla jsem mu to. Věděla jsem, že by manželství dvou herců
stejně nevydrželo... A Pavlíkovi jsem nikdy žádného cizího tatínka
domů nepřivedla. Nebyla jsem sama, ale domů jsem si ty pány
netahala...
Pavlík přede mě natáhl ruku a začal mi ukazovat jeden prst po druhém.
„Na prvním místě divadlo, na druhém film, na třetím televize a na čtvrtém novináři! A někde za nimi, na pátém místě,
jsem já!“
Co to plácá? Na jakém pátém místě? Nikdy nebyl doma sám! Nikdy! Paní Drbohlavová byla naše dobrá víla! Pavlík jí
říkal Tetík. Možná si to vymyslel proto, že mu chyběl táta. Tetík. Paní Drbohlavová děti neměla, nikoho neměla a co
bylo nejdůležitější, bydlela vedle nás! Milovala mého Pavlíka a zbožňovala všechno, v čem jsem hrála. Byla pro mě
nepostradatelná. To jenom díky jí jsem si mohla užívat mateřství i herectví. Díky Tetíkovi... I dneska mám jistotu, že k
ní může Pavlík kdykoli zaskočit!
„Pavlíku, když jsem nebyla doma já, byl tady Tetík. To ti nestačilo? Máš ji přece rád! Byl jsi s ní doma pořád!“
Přikývl. „No právě... pořád...“ Ale to už jsem se naštvala.
Pokračování v příštím čísle

Jednatelství Klatovy, Vídeňská 181, tel. 376 324 094
Kontaktní místo Nýrsko, Náměstí 767, tel. 376 570 022
modrá linka: 844 125 124

info@zpma.cz
NABÍDKA PRO KLIENTY










Poukázky do lékáren (možno i na antikoncepci)
Příspěvky na očkování
Ozdravné pobyty pořádané MŠ, ZŠ, SŠ, SOU a OU
Stomatologická prevence – pro děti balíček produktů
Walmark
Kurzy plavání v programech zdravá školka, zdravá škola
Program pro gravidní ženy – DVD + příspěvek na vit.
přípravek
Slevy ve vybraných zařízeních
Plavání zdarma

www.zpma.cz
NOVINKY

Akce klient přivede klienta – stávající pojištěnec získá za
každého nového pojištěnce poukázku do lékárny
v hodnotě 300,-Kč a zároveň tuto poukázku obdrží i nový
pojištěnec.
Příspěvek na masáže – příspěvek na masáže dle
délky trvání pojistného vztahu 300 – 600,-Kč.
Očkování proti papilomaviru
Od 1. 5. 2007 příspěvek 2.000,-Kč na očkování proti
papilomaviru -děložní čípek – pro dívky 12 – 15 let.

Základní škola a Mateřská škola Nýrsko, Komenského ul. 250
Skončil školní rok, děti už se těší na prázdniny a my učitelé na zaslouženou dovolenou, neboť kromě pravidelných
povinností jsme v tomto roce připravovali nový tzv. školní vzdělávací program, který nahrazuje nynější osnovy. Podle
tohoto programu budeme vyučovat v příštím školním roce v 1. a 6. ročníku. Chtěl bych poděkovat Mgr. Rožánkovi za
koordinaci prací na tomto programu, protože ačkoliv se to nezdá, je to velice náročná práce. V závěru roku vrcholily
jednotlivé akce, které probíhaly po celý rok např. plavecký výcvik pro žáky 3. a 4. ročníku, dopravní výchova
zakončená výukou na dopravním hřišti a další celoroční soutěže zaměřené na sport, výtvarnou činnost a kulturu.
V pátek 29.6.2007 v 9.30 hod jsme slavnostně „vykopli“ ze školy naše deváťáky a další děti, které opouští naši školu a
odcházejí na klatovské gymnázium - z 5. ročníku 2 žáci a ze 7. ročníku rovněž 2 žáci.
Mgr. Ivan Pavlík
Fotografie odcházejících žáků a jejich pedagogů
Horní řada zleva : Jiří Kučera, Pavel Nový, Petr
Kubalík, p.Rostislav Poškarský, Jan Řehoř, Jan
Michálek, Pavel Špaček, Štefan Procházka, Martin
Šneberger, Jan Šubr, Tomáš Mottl
Prostřední řada zleva : Mgr. Miloslav Rožánek,
Mgr. Dana Kučírková, Mgr.Hana Bělová, Mgr.
Dana Křivánková, Ing. Ludmila Cvachovcová,
Renata Zsigová, Jan Bedrníček, Kateřina Spurná,
Věra Priatková, Petr Bureš, David Křížek, Ondřej
Kadlec, Lukáš Coufal, Václav Boublík, Josef
Poupa, Miroslav Fleisig, Martina Kreslová,
Kateřina Růžičková, Veronika Úlovcová, Pavlína
Neumayerová, Mgr. Jiřina Mašátová, Mgr. Květuše
Jandová, Mgr.Ivan Pavlík
Dolní řada zleva : Mgr. Karel Kalivoda, Zuzana
Burešová, Lenka Adamová, Lucie Jandová,
Michaela Mayerová, Ludmila Hošková, Jana
Poupová, Sabina Rašková, Šárka Švehlová, Pavla
Prodanová, Monika Skleníčková

Ohlédnutí za školním rokem 2006/2007 v ZŠ
Nýrsko, Školní ulice
Školní rok 2006/2007 by mohl být označen jako rok zcela „normální“,
tedy takový, kdy vše probíhá v zaběhnutých kolejích, ale - tak jak to
bývá i v životě – kdy občas poklidný běh naruší nějaká změna nebo
nečekané překvapení.
Školní práce byla v souvislosti s výročím Karlova mostu ve znamení tzv.
MOSTŮ, kterými jsme se snažili spojit a propojit všechno a všechny.
Kromě hlavní vzdělávací a výchovné práce se naši žáci opět zúčastňovali
různých školních, ale i okresních soutěží, ve kterých nás dobře
reprezentovali. Vždy nás těší, když se i v konkurenci velkých škol naše
škola neztratí.
Můžeme se pochlubit například 2. místem Filipa Jakubce v matematické Pythagoriádě, 2. místem družstva mladších
žáků v okresní soutěži v přehazované, 2. místem družstva mladších žáků v okresním finále v minifotbale, 3. místem
Lukáše Valdmana v okresním přeboru v plavání, 3. místem družstva starších žáků v přespolním běhu.
Novinek tohoto školního roku bylo hned několik: Den otevřených dveří, účast našich žáků v celostátní soutěži Paragraf
11/55, srovnávací vědomostní testy pro žáky 5. a 9. ročníku, výraznější spolupráce s MěK Nýrsko, organizovaný sběr
plastových víček a starého papíru, využívání moderního dataprojektoru při výuce, nová sborovna pro učitele 1. stupně a
vlastní žákovské vysílání školního rozhlasu.
Samozřejmou součástí školního roku byly již tradiční akce, např.
cyklistický výlet, Den Slabikáře, Stužkování, Vánoční den, Aprílový
den, dvě vystoupení pro nýrské seniory, lyžařský výcvik, Masopustní
rej, Den Afriky, dva vyučovací dny formou projektového vyučování,
pořádání okresního softbalového turnaje družstev.
Během školního roku se děti v rámci vzdělávacích exkurzí nebo výletů
podívaly na řadu zajímavých míst naší republiky, např. navštívily
Karlovy Vary, Jáchymov, Františkovy Lázně, přírodní rezervaci SOOS,
Prahu, Šumavu, planetárium v Českých Budějovicích, Tábor, Sušici a
některá zajímavá místa plzeňského nebo nýrského regionu, ale také
se vypravily na poznávací zájezd do zahraničí, konkrétně do německého
Berlína a Drážďan.

Protože konec roku je čas bilancování, myslím,
že mohu za všechny pedagogické pracovníky
školy napsat, že školní rok 2006/2007 byl pro
většinu žáků naší školy úspěšný, přínosný, snad
i zajímavý a slovníkem teenagerů „hustý a k
přežití“.
Mgr. Alena Linhartová
Foto jedné z vycházejících tříd IX.A
Horní řada zleva : Martin Novotný, Ondřej Janský,
Miroslav Bastl, Barbora Kaasová, Jan Jakubec,
Tomáš Vacovský, Michal Adámek a František
Koleňák
Dolní řada zleva : Mgr. Zdeňka Plasová, Lucie
Cihlářová, Jana Papušková, Veronika Márová, Petra
Krýslová, Eva Tichá, Michaela Mészárosová, Anežka
Ježková
Třída IX.B nám bohužel svoji fotografii nedodala.
Přesto i jim přejeme úspěšný start do další etapy
jejich života.

2. ročník DNE DĚTÍ
Domova v Bystřici se uskutečnil 25.5.2007
Oslavu Dne dětí připravili pro své klienty pracovníci Domova pro osoby se zdravotním postižením Bystřice nad
Úhlavou. Od 13 hodin hrála k poslechu i tanci místní skupina Mikeška. Mezi pozvanými hosty nechyběli zástupci
Plzeňského kraje, starosta města Nýrska, zástupci sponzorujících a spolupracujících firem a naši kolegové-kamarádi
z jiných příspěvkových zařízení ( Domova ze Stoda, Milířů, Mnichova u Mariánských Lázní, Kašperských Hor a i
zástupci partnerského zařízení z Domova Lebenshilfe ze Zwieselu).
Pestrý program pokračoval vystoupením skupiny Bystřinka a dále pak společnou módní přehlídkou finalistek soutěže
Dívka Šumavy 2007 a klientek i klientů domova. Velké překvapení nám připravilo šermířské vystoupení skupiny
Nostalgie. Potěšila také divadelní pohádka Neposlušná kůzlátka podaná herci z Docela velkého Divadla z Litvínova.
Následovalo pak společné pouštění balónků s dívkami Šumavy, prohlídka vojenské techniky – VÚ Klatovy, jízda na
koních. Vyvrcholením pak bylo vystoupení kynoložek se svými miláčky, kteří předvedli ukázky psího záchranářství,
základní cviky z poslušnosti. Závěrečnou tečkou bylo vystoupení místní country kapely.
Touto cestou bych chtěla poděkovat nejen našim sponzorům, ale všem, kteří se na nás přišli podívat a přispěli ke
zdárnému průběhu celé akce.
Ing. K. Šimková

„Školka plná zábavy“
– název knihy P.Claycombové je výstižným mottem naší Mateřské školy, ul.Práce.
Je až neuvěřitelné, kolik zajímavých akcí se dá uskutečnit v průběhu pololetí školního roku. S oslavou svátků jara nás
tradičně navštívil velikonoční zajíček, který po splnění soutěžního úkolu, nadělil dětem odměny v podobě hraček a
učebních pomůcek, které obohatily vybavenost tříd. Své dovednosti děti předvedly při vystoupeních na MěÚ, v České
spořitelně, při vítání nových občánků, při schůzi invalidních seniorů, potěšily rodiče na setkání při příležitosti svátku
maminek.
Pokračování na následující straně

V souladu s novými požadavky vzdělávání jsme pro děti připravili akce rozmanitého zaměření: exkurze v Městské
knihovně, koncert v ZUŠ, divadelní představení, vystoupení kouzelníka. Novinkou byla beseda s p. Ing. Karlovskou o
NP Šumava , na kterou navázal výlet na Černé jezero. Na hradě Klenová děti hledaly „poklad“ a také se v elementární
podobě seznámily s kouskem historie našeho kraje. Tradičně dobrou spolupráci máme s SDH Nýrsko. Společně s námi
se podíleli na přípravě MDD, provedli ukázky požárního útoku, umožnili dětem prohlídku Hasičské zbrojnice a požární
techniky. V červnu proběhly 1. Sportovní hry MŠ Plzeňského kraje „Červen,duben,květen – hodně sportu dětem“.
Předškolní děti navštívily I.třídy ZŠ, které budou od září navštěvovat . Paní učitelky přišly mezi své nastávající žáčky
do MŠ a navázaly první vzájemné kontakty. Koncem měsíce jsme se všichni rozloučili s našimi nejstaršími
„pasováním“ na školáky. Děti si z této akce odnesly pěkný dárek v podobě knihy „První čtení“.
Práce našich dětí byly zaslány do výtvarných soutěží nejen v rámci okresu a získaly četná ocenění:
„PO očima dětí“
2. místo - Ondřej Souček, 3. místo - Anežka Staňková
„Podaná ruka“
1. místo - Jakub Jirotka, 2. místo - Adam Vacek,3. místo - Štěpán Švec.
Výsledky z ostatních soutěží nám nejsou dosud známy.Práce dětí z naší školky zdobí také prostory MěÚ Klatovy,odbor
OSVZ. Dovednosti mohly rozvíjet i v kroužku hudebně pohybovém a anglického jazyka. Zájemcům z řad starších dětí
byl nabídnut kurz plavání a saunování.
Závěrem děkujeme všem rodičům a sponzorům, kteří svými drobnými dary pro MŠ udělali dětem radost a obohatili
jejich prožitky z pořádaných akcí. Zejména děkujeme Okule Nýrsko a.s., která dětem uhradila autobus do ZOO a
Dinoparku v Plzni.
Přejeme hezké prázdniny.
kolektiv zaměstnanců MŠ, ul.Práce

Co se děje v DDM ?
DDM ukončil svou činnost 15.června. Krátce bych vás chtěla
informovat o akcích, které ještě proběhly.
V sobotu 2. června se uskutečnila oslava „ Dne dětí „ v areálu
kynologického klubu a to ve spolupráci s dalšími organizacemi a
spolky pod záštitou starosty města Nýrska. Kromě tradičních
ukázek výcviku psů, karatistů a dívek z kroužků DDM aerobik
a PON-PON mohly letos děti vidět velmi zdařilé vystoupení
leteckých modelářů z Plzně. Myslím si, že děti prožily hezky
dopoledne.
V sobotu 9.června uspořádal DDM ve spolupráci s MORS
exkurzi do Střední rybářské školy ve Vodňanech. Chlapcům
z rybářského kroužku se prohlídka školy velmi líbila a třeba získali i inspiraci, kam po ukončení základní školy.
Děkujeme panu Liebzeitovi za aktivitu spojenou s organizací zájezdu.
V sobotu 16. června vystoupila děvčata z kroužku aerobik na nohejbalovém turnaji v Janovicích nad Úhlavou.
V sobotu 23. června uspořádá vedoucí kroužku rybářů ve spolupráci s MORS dětské rybářské závody „ Chudenínský
kapr 2007 „. Podrobnosti budou známy až po uzávěrce tohoto čísla.
Závěrem bychom chtěli všechny děti pozvat na prázdniny do DDM :
V úterý 3. července se uskuteční turnaj ve vybíjené v tělocvičně kulturního domu. Ve středu 4.července budeme
vystřihovat Bílé vystřihovánky na prázdninovém výtvarničení. Začátky obou akcí vždy v 9.00 hod.
Příměstské tábory se všeobecným zaměřením připravujeme v těchto termínech a jsou zde ještě volná místa :
2. – 4.7.2007
16. – 20.7.2007
20. – 24.8 2007
27. – 31.8.2007.
Za DDM Nýrsko připravila Jana Hošková.

Svatojánské pohádkové putování
Svatojánská noc – noc plná kouzel, zázraků, pokladů a
nadpřirozených bytostí. No uznejte sami, to jsme si nemohli
nechat ujít, a tak jsme uspořádali výpravu za strašidly a pohádkou
k hradu Pajrek. Sešli jsme se v sobotu 23. 6. 07 v 16.00
v knihovně a odtud jsme se pod vedením Lesní paní a Křemílka
vypravili za tajemstvím po stopách strašidel, která pro nás
připravila zajímavé úkoly. První z nich děti splnily ještě před
vstupem do lesa. Nasbíraly 9 bylin do čarodějného lektvaru a
vymyslely zaříkávadlo. Další úkol čekal v ptačí rezervaci. Poznali
jsme několik ptáčků a řekli si o historii této rezervace. U
mraveniště na nás nečekal Ferda Mravenec, ale další otázka.
Vrátili jsme pohádkové bytosti do jejich pohádek, přečetli si
pověsti o hradu Pajreku a zopakovali naše nejběžnější stromy.

U hradu na nás už čekala čarodějnice se zbytky perníkové chaloupky. I když jsme překročili bludný kořen, cestu ven
z bludiště jsme přece jen zvládli. Potěšili jsme se pohledem na nádherné panorama, které se před námi rozprostřelo.
Největší zážitek však přineslo strašidlo, které na nás nečekaně vyskočilo z křovisek. Našli jsme také hadí hnízdo, které
ukrývalo kromě hada černá vejce plná zla. Objevili jsme i zlaté kapradí s pokladem. A jaké pohádkové bytosti jsme
vystopovali? V cíli na nás čekal Vochomůrka a Pipi Dlouhá Punčocha. Na závěr si děti opekly buřty, uvařily čarodějný
lektvar, zatančily kouzelný tanec a zahrály míčové hry. Večer ve 22.30 jsme spokojeni a příjemně unaveni došli zpět ke
knihovně, kde jsme se rozloučili a spěchali každý do své vyhřáté postýlky, aby se nám mohli zdát krásné sny plné
dalších pohádkových bytostí.
Za tento nezapomenutelný den patří naše díky také těmto firmám : Miloš Korbel Kodak Express, Oční optika Hucová a
Česká spořitelna a.s., pobočka Nýrsko.
phj

Městská knihovna v Nýrsku opět zrušila kulturní pořad.
Po zrušeném divadelním představení ochotnického studentského uskupení Buřina z Klatov v začátku tohoto roku,
musela městská knihovna zrušit opět další kulturní pořad z důvodu nízké návštěvnosti. Tentokrát se jednalo o
vystoupení známého písničkáře Slávka Janouška. Nevěřím stále tvrzení, že nýrští občané nemají o kulturu zájem a
doufám, že jsme se jen netrefili do vkusu. Z tohoto důvodu Vás opět oslovuji, abyste věnovali pozornost anketě, kterou
je možné si vyzvednout v Městské knihovně v Nýrsku a anonymně zde napsat návrh Vámi oblíbeného pořadu či
kulturního žánru. Vyplněný anketní lístek odevzdejte opět do knihovny do 31.8.2007. Výsledky ankety budou hlavním
podkladem pro volbu kulturních pořadů v roce 2008.
Romana Jiříková za městskou knihovnu Nýrsko, kulturní středisko

Městská knihovna Nýrsko pořádá
Ve společenském sále městské knihovny
16. 7. - 5. 8. Stopy poutníků. Výstava bude přístupná v otevírací době městské knihovny.
Po – Pá 9,00 – 12,00 13,00 -16,00; St - zavřeno
Ostatní akce
AREÁL POD SJEZDOVKOU
4.7. – OD 20.00 HOD. - ROCKOVÁ KAPELA EXTRA BAND
13.7. – OD 20,00 HOD. - ROCKOVÁ KAPELA KEČUP
28.7. – NÝRSKÉ SLAVNOSTI PIVA - PŘIJĎTE OCHUTNAT 15 AŽ 16 DRUHŮ PIV.
PROGRAM - OD 12,30 DĚTSKÉ SPORTOVNÍ ODPOLEDNE
- OCHOTNICKÉ DIVADLO KLENOVÁ – PŘEDSTAVENÍ MRAZÍK
- POPROCKOVÁ SKUPINA RELAXIS
- KLATOVSKÁ KAPELA, COUNTRY SKUPINA PILOUNI
- OD 21,00 PLZEŇSKÁ ROCKOVÁ SKUPINA HEWER
11.8. – TURNAJ V MALÉ KOPANÉ
OBEC HAMRY
13. - 15. 2007 HAMERSKÉ SLAVNOSTI 2007- S PROGRAMEM SLAVNOSTÍ SE MŮŽETE PODROBNĚ SEZNÁMIT
V INFORMAČNÍM CENTRU MĚSTA NÝRSKA NEBO V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ.
Kulturní dům v Nýrsku přijímá přihlášky do podzimního tanečního kurzu ! Po dobu uzavření Informačního centra se hlaste
v Městské knihovně Nýrsko, na tel: 376 571 468, e-mail: rjirikova@mestonyrsko.cz Po obnovení provozu Informačního centra se
hlaste osobně, nebo na tel: 376 571 616 , e-mail: ic@mestonyrsko.cz . Přihlášky přijímáme do 10.9.2007

Aktuálně:
 Od 9.7.2007 bude Informační centrum města Nýrska opět v provozu a s rozšířenou pracovní dobou pro letní sezónu
Po – Pá 9 – 12,00 13,00 – 16,00 So 9 – 12,00 (červenec srpen) .
 Od 1.7. 2007 budou oficiálně spuštěny webové stránky městské knihovny www.knihovnanyrsko.cz
Na stránkách naleznete informace o provozu, kulturním dění a organizačním uskupení Městské knihovny Nýrsko.

Ta trocha historie nikoho nezabije…
Město Nýrsko má dnes celkem 7 částí: Blata, Bystřice nad Úhlavou, Hodousice, Nýrsko, Stará Lhota, Starý Láz a
Zelená Lhota. Všechny tyto části obce byly v minulosti byť některé jen krátce, samostatnými obcemi s vlastní
samosprávou. Rádi bychom těmto jednotlivým obcím věnovali miniseriál o jejich historii. Nejprve však krátký
všeobecný úvod.
Samospráva byla v českých zemích v podstatě novou institucí. Před rokem 1850 byly vesnice součástí panství
(dominií), ať už byl majitelem šlechtic, město či církev. Majitelé zde vykonávaly vrchnostenskou správu. Za
jednotlivé vsi jednali obvykle rychtáři. Vrchnostenský úřad mj. vedl pozemkové knihy, spravoval záležitosti školní
a církevní prostřednictvím tzv. patronátního práva, dále záležitosti vojenské, daňové, robotní apod. Všechny dnešní
části Nýrska včetně města samotného byly majetkem rozsáhlého panství Bystřice, sídlo vrchnostenského úřadu
bylo na tamním zámku.

V polovině 19 stol. se za princip místní samosprávy vydávala myšlenka, že na územním podkladě existují přirozené
společenské útvary, které mají jistá přirozená práva, analogická přirozeným právům fyzických osob. Za nezadatelná
práva obce se považovala svobodná volba zástupců, přijímání členů do obecního svazku (tzv. domovské právo),
správa jmění obce, výkon místní policie, veřejnost výsledků obecního hospodaření a zpravidla i veřejnost jednání.
Tyto zásady přešly do první zákonné normy pro obce tzv. Stadionovo prozatímní obecní zřízení z 20. března 1849.
V úvodu této normy byla zdůrazněna zásada, že „základem svobodného státu je svobodná obec.“
Kompetence obce byly zákonem rozděleny na dvě části: samostatnou působnost (tzn. například udílení domovského
práva, správa obecního jmění, záležitosti místní policie, tj. správa trhů, místní trestní senát, dále zdravotní a
veterinární dohled, stavební záležitosti, požární dohled apod.) a přenesenou působnost, která byla obcím určena
státem (tj. správa nadací, fundačních kapitálů, církevní záležitosti tzn. patronátní právo, spolupůsobení při volbách do
okresního zastupitelstva nebo parlamentu, evidence branců, odvody, evidence obyvatel, sčítání lidu aj.) Soudní
záležitosti vedly nově zřízené okresní soudy, jejichž územní rozsah byl menší než u okresů politických. Takový
okresní soud existoval i v Nýrsku.
16. dubna 1864 bylo vydáno obecní zřízení a volební řád pro Čechy a Moravu (zákon č. 7/1864 zemského zákoníku).
V této normě byla obcím stanovena účast na správě škol jako samostatná působnost obce prováděná místní školní
radou. Další významné zákonné normy pro obce byly schváleny až po vzniku samostatného Československa. Byla
provedena celostátní reforma samosprávy podle zákonů č. 75/1919 Sb. (volební řád) a č. 76/1919 Sb. (novela
k obecním zřízením). V této podobě existovaly v zásadě do roku 1945, kdy vydáním ústavního dekretu prezidenta
republiky č. 18 ze 4. prosince 1944 o národních výborech a prozatímním Národním shromáždění a dále na základě
vládního nařízení o volbě a pravomoci národních výborů č. 4/1945 Sb. a nařízením č. 44/1945 Sb. samosprávné obce
vpodstatě zanikly. Národní výbory představovaly nově postátnění místní správy. První demokratické obecní
(komunální) volby pak proběhly na podzim roku 1990.

Blata (něm. Hoslau)
Blata nebyla samostatnou obcí až na krátké období mezi
roky 1930 – 1950. Jinak patřila pod správu obce Hodousice
až do 1. července roku 1975, kdy byla Blata spolu
s Hodousicemi připojena k Nýrsku.
Místní jméno Blata je odvozeno od slova bláto tedy název
určil charakter místa. Naproti tomu německé pojmenování
Hoslau je pravděpodobně odvozeno ze slova Hasel tedy
líska či lískový keř. První zmínka o našich Blatech pochází
z roku 1379, kdy jsou uvedena v berním rejstříku plzeňského
kraje. Již tehdy a po celou dobu existence panství Bystřice
byla Blata majetkem tohoto panství. V uvedené době byl
majitelem panství Racek z Prostiboře. Roku 1444 koupil toto
panství Oldřich z Janovic včetně „dvorů v Blatech.“ V roce
1654 uvádí berní rula v Blatech 5 sedláků a sice Jakuba
Brandtla, Matěje Vogla, Viktorina Urbana, Matěje Schneidera a Linharta Tomschla. Dále pak 1 zahradníka Pavla
Maurera a Víta Bastla na pustém dvoře. V době sepisování berní ruly byl majitelem panství Bystřice hrabě Karel
Heřman Koc z Dobrše. Tereziánský katastr z roku 1757 uvádí na Blatech celkem 8 osadníků s rodinami. Další
informace o obyvatelích Blat v tomto období je možné nalézt v pozemkové knize z let 1664 – 1767, kde jsou ale
uvedeny i jiné vsi (např. Bystřice, Hodousice, Starý Láz) a horní i dolní Nýrsko. Roku 1789 vydal Jaroslav Schaller
první českou topografii. Blata jsou zde uvádena pod panstvím Bystřice a čítala v té době 14 domů. Roku 1893 měla
Blata (tehdy se jmenovala Blaty) 98 obyvatel a stálo zde 17 domů. Roku 1930 zde žilo 100 obyvatel, z nichž se 98
hlásilo k německé národnosti a bylo zde 18 domů. Jak je vidno, Blata spíše stagnovala.
Roku 1850 po vzniku samostatné obce Hodousice se stala Blata její osadou. V poznání podrobnější historie Blat jsme
poněkud omezeni, neboť se do našich dob nezachoval archiv obce Hodousice, tím méně archiv obce Blata, o jejíž
samostatné existenci svědčí sčítací operáty mezi roky 1930 – 1950. Krom toho o tom svědčí i záznam i v nýrské
městské kronice, kdy bylo v roce 1930 kronikářem Josefem Blauem zapsáno, že obec Hodousice byla rozdělena na tři
samostatné obce: Hodousice, Blata a Starý Láz. Mezi roky 1938 – 1945 byla Blata součástí území odstoupeného po
mnichovské dohodě Německu. Sídlo okresního úřadu tzv. Landratu bylo tehdy v Železné Rudě. Jinak náleželo toto
území nikoli do Sudet, ale k Bavorské východní marce, jež měla centrum v Regensburgu. Obyvatelé Blat byli po roce
1945 vysídleni.
Podle posledního sčítání obyvatel z roku 2001 mají Blata 12 trvale žijích obyvatel a celkem 13 domů, z nichž 5 slouží
k rekreačním účelům.
L. Sýkorová
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