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Rádi bychom Vás v našich novinách provedli minulostí města Nýrska a jeho okolí.
Seriál historických článků začínáme seznámením s téměř zapomenutým místem – židovským hřbitovem.

Nýrský židovský hřbitov je památkou
Dne 3. 5. 1958 bylo zapsáno do Státního seznamu 12 památek města Nýrska. Z tohoto seznamu se nám jich dodnes
zachovalo pouze sedm. Jednou z nich je i židovský hřbitov. Leží asi 1 km jižně od nádraží, na kopci, který se dříve
nazýval „Lohe“.
Židovská obec v Nýrsku údajně hřbitov založila v
15.stol., ale doložen je teprve od první poloviny
18.století. S jeho založením musela v minulosti
souhlasit bystřická vrchnost. Najdeme zde mnoho
starých náhrobků, které jsou zhotoveny z
domácího drsného a snadno větrajícího svoru, dále
mladší empirické náhrobky z Kehlheimského
mramoru a vysoké hranoly z hlazeného švédského
sygnitu. Pohřbeni jsou zde nejen Židé z Nýrska,
ale i z okolních vesnic.
Nejstarší nalezený
náhrobek je datován z r.1715. Nápisy na hrobech
bývaly až do pol. 19. století pouze hebrejské,
potom dvojjazyčné (hebrejsko – německé). Téměř
vždy tvoří poslední řádek pět hebrejských písmen
TNCBH, jež jsou zkratkou této věty z hebrejské
Bible: „Ať je jeho (její) duše zahrnuta do svazku
živých.“ V horní části starých náhrobků často vidíme drobná plastická vyobrazení – symboly tradiční rodové
příslušnosti zemřelého, jeho jména nebo povolání. Tak například dvojice žehnajících rukou je symbolem potomků
kněží v jeruzalémském chrámu zvaných
kohenové. Konvice na míse zase symbolizuje
tzv. levity – rovněž potomky starověkých
duchovních. Podle starého židovského zvyku
se na hřbitov nenosí květiny, ale na náhrobky
se pokládají kamínky. Tento zvyk připomíná
pohřby ve starověkém Izraeli, kdy byly hroby
pokrývány velkými kameny na ochranu proti
zvěři. Poprvé byl hřbitov rozšířen r. 1750 a
podruhé r. 1924, směrem k východu do
současné velikosti 1 308 m2 a opatřen novou
vstupní bránou. Dochováno je kolem 350
náhrobních kamenů, přičemž mnoho desítek
historických stél bylo použito jako krytina
hřbitovní zdi po celém jejím obvodu. Po
zániku židovské obce v Nýrsku v roce 1938
byl hřbitov devastován. Situace se radikálně
změnila až po roce 1989. Hřbitov převzala do
správy Federace židovských obcí v Praze. Hřbitov je udržován a kompletně zdokumentován v digitální podobě a
také se pracuje na překladu náhrobků do češtiny. Nová vstupní brána je z bezpečnostních důvodů uzamčena a klíče
je možné si na požádání zapůjčit v nedaleké hospůdce Zemance.

Nýrský židovský hřbitov s dochovanými náhrobky představuje památku umělecké a historické hodnoty.
Je zde např. pohřben Wilhelm Eckstein, zakladatel optické továrny v Nýrsku. Je to i místo obzvláštního
pietního významu. Připomíná nám dávné i nedávné obyvatele tohoto kraje, muže, ženy a děti, kteří byli
z velké většiny vyvražděni nacisty během druhé světové války. Jména těchto obětí jsou zapsána
v památníku „Jad vašem“ v Izraeli – Jeruzalém a v Pinkasově synagoze v Praze.
Irena Vaňkátová
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Rekonstrukce Komenského ulice
V polovině dubna byla zahájena II. etapa rekonstrukce průtahu městem. Jedná se o část komunikace 190 / II v úseku
Komenského ulice včetně mostu u Okuly. Jde o poměrně rozsáhlou akci, na jejímž financování se podílí vlastník
komunikace Plzeňský kraj částkou 14 mil. Kč a město Nýrsko částkou 5, 5 mil. Kč. V rámci rekonstrukce
komunikace bude opraven chodník od mostu až na křižovatku s ulicí P. Bezruče. Odtud bude nově vybudován
oboustranný chodník až ke sportovnímu stadionu a následovat bude jednostranný chodník až k pozemku, na kterém
v brzké době zahájí výstavbu firma Greiner s. r. o. V celé délce komunikace bude změněn i podélný profil
komunikace s ohledem na okolní zástavbu a celkové odvodnění komunikace. Generálním dodavatelem akce jsou
Meliorace a. s. a Strabag a. s., subdodavatelem akce jsou Lesní stavby Nýrsko s. r. o. Oprava bude dokončena do 31.
8. 2007. Stavebních úprav se dočká rovněž plocha kolem kašny v horní části města a vlastní kašna. Termín pro
zakončení úprav je stanoven do 8. června.
Součástí rekonstrukce bude rovněž výměna částí vodovodního řadu a rekonstrukce kanalizačního potrubí a jeho
dobudování v místech, kde kanalizace nebyla řešena v letech 1995 – 97. Celkové rekonstrukce se dočká rovněž
veřejné osvětlení podél celé komunikace. Finanční náklad těchto částí rekonstrukce inženýrských sítí představuje
částku 6, 3 mil. Kč. Dodavatelem této části stavby je Vodospol s. r. o. Klatovy. Vzhledem k tomu, že financování
provádí město ze svého rozpočtu, požádalo o finanční dotaci Plzeňský kraj, který rozhodne v měsíci dubnu příp.
květnu o případném příspěvku.
V úvodu článku bylo uvedeno, že se jedná o rekonstrukci průtahu městem. Průtah významným způsobem ovlivňuje
dopravní situaci. Proto je zřejmé, že i dopravní omezení jsou rozsáhlá a omezují mnoho našich spoluobčanů a
motoristů. Bohužel tomu nelze zabránit. Již v předchozích článcích jsem na tuto skutečnost upozorňoval a žádal o
vstřícnost a trpělivost. Město nemá nástroj jak postihnout všechny, kteří nerespektují nové dopravní značení a z něj
vyplývající omezení. Nejen pro mnohé z Vás jsou nepochopitelné průjezdy kamionů Baarovou ulicí, stání
v protisměru v ulici prap. Veitla a další přestupky.
starosta města

Poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení
Město Nýrsko opakovaně vyhlásilo pro letošní rok výběrové řízení na poskytnutí půjček z FRB. Poskytnutí těchto
půjček je jednou z možností, jak pomoci občanům ve zlepšování úrovně jejich bydlení. Ve stanoveném termínu, tj. do
konce měsíce března, podalo žádost o půjčku 6 žadatelů, a to na celkovou částku 380.000,-Kč. Komise posoudila
žádosti z hlediska formální správnosti a úplnosti, z výběrového řízení nevyloučila žádného žadatele. Vzhledem
k požadovaným finančním prostředkům a možnostem fondu navrhuje komise poskytnout půjčky všem 6 žadatelům
v celkové částce 380.000,- Kč.

Přidělené dotace sportovním a kulturním organizacím
Město Nýrsko vyhlásilo výběrové řízení na příjemce dotace pro rok 2007, a to vyvěšením na úřední desce MěÚ a
zveřejněním na www stránkách města. Komisí jmenovanou starostou města bylo doporučeno přidělit dotace
následujícím organizacím:
SKP Okula Nýrsko
ve výši 291.000,-Kč,
TENIS KLUBu Nýrsko
ve výši 24.000,-Kč,
Kynologickému klubu
ve výši 41.000,-Kč,
TJ Nýrsko – Klubu českých turistů
ve výši 13.000,-Kč,
TJ Nýrsko – oddílu lyžování
ve výši 6.000,-Kč,
TJ Nýrsko – oddílu volejbalu
ve výši 8.000,-Kč,
občanskému sdružení Muzeum Královského hvozdu
ve výši 3.124,-Kč.

Kontrola evidence psů
V měsíci červenci a srpnu letošního roku bude Městská policie Nýrsko provádět kontrolu evidence psů a úhrady
místního poplatku z jejich držení. Do konce června mají občané možnost případné nedostatky odstranit bez postihu.
Připomínáme oznamovací povinnost vyplývající z Čl.4, odst.1 obecně závazné vyhlášky č.1/2004 o místních
poplatcích, kde je mimo jiné uvedeno: „ Poplatník je povinen oznámit správci poplatku písemně do 15 dnů vznik své
poplatkové povinnosti, tj. dovršení stáří psa tří měsíců nebo započetí držení psa staršího. Stejným způsobem a ve
stejné lhůtě je poplatník povinen oznámit zánik své poplatkové povinnosti.“
Bližší informace lze získat na MěÚ Nýrsko v kanceláři č.6, tel.: 376377814. Celé znění obecně závazné vyhlášky
č.1/2004 o místních poplatcích je k také dispozici na adrese www.sumavanet.cz/munyrsko/ - Vyhlášky.

Co se děje v Domě dětí a mládeže ?
„Pojďte s námi do pohádky“
Divadelní kroužek vedený paní Leonou Kalnou si na 4. 4. 2007
připravil už druhé vystoupení pro děti z mateřských a základních škol.
Pásmo pohádek bylo možno shlédnout v budově městské knihovny. Na
programu byly tyto pohádky : „ Pyšný banán „ , „ První školní den „ a
pohádka „ Jak si pejsek s kočičkou pekli dort „. Malé herečky svoje
úlohy zvládly na výbornou a dobře pobavily diváky. Zejména povídání
o Pyšném banánu děti rozesmálo. Těšíme se na další veřejnou produkci
divadelního kroužku. I Vás čtenáře si dovoluji pozvat na 23. 5. 2007 na
zahradu u DDM Nýrsko, kde budeme poprvé organizovat festival
divadla „ V zahradě „. Podrobnosti budou uvedeny na letácích.
Přehlídka DDM
Jarní počasí nás v posledních dnech přesvědčuje o tom, že školní rok se už zase blíží do finále. Pro dům dětí je to termín
každoroční přehlídky. Cílem akce je ukázat rodičům, prarodičům, přátelům a kamarádům, jaké volnočasové aktivity
nabízíme. A tak jsme i letos v sobotu 21.4.2007 mohli posoudit, jak se zlepšily naše gymnastky, dívky z kroužku
aerobiku a ponponu, co zvládli malí muzikanti, děti z jazykových
kroužků a z kroužku dramatiky a podobně. Interiér kulturního domu
zkrášlily výrobky plastikových modelářů, malých výtvarníků a práce
batolat z klubu Sluníčko. Je ještě mnoho dalších zájmových útvarů,
které svoji práci těžko prezentují – například rybáři, šachisté, klub
deskových her a nebo útvaru pro dospělé.I na jejich schůzky Vás
srdečně zvu.Přehlídka byla úspěšná, závěrečné soutěže pobavily děti i
jejich rodiče. A teď se s dětmi těšíme na setkání o prázdninách.
Nabídku zájmové činnosti pro následující školní rok obdrží děti ve
svých mateřských a základních školách, k dispozici budou koncem
srpna v DDM.
Na fotografii Mgr. Kateřina Beková s dětmi – kroužek angličtiny.
Florbal v DDM ve školním roce 2006/2007
Stejně jako v předchozích letech pracuje i v současnosti při DDM
Nýrsko kroužek forbalu. Vede jej Ing. Milan Kříž spolu s instruktorem
Honzou Lucákem. Kluci hrají ve dvou kategoriích. Tvoří výborný
kolektiv, který se během školních prázdnin zúčastňuje turnajů
pořádaných klatovským domem dětí. Obsazujeme téměř všechny
kategorie. Nejstarší kluci v kategorii středních škol od října do dubna
hrají „ Amatérskou florbalovou ligu „ – dvoukolovou soutěž, velmi
dobře obsazenou družstvy celého okresu. Samostatně se na soutěž
dopravují, sami trénují i mimo dobu kroužku. A možná i proto se ji
hráčům letos podruhé podařilo vyhrát. Finále bylo napínavé a nikdo
nedostal nic zadarmo. K úspěchu blahopřejeme !
Jmenovitě těmto hráčům : Pavel Špaček, Tomáš Fazekaš, Jaroslav Bečka, Jan Lucák, Martin Kubát, Pavel Nový,
Karel Haas, Erich Franko, Jan Valeček, Ondřej Baroch, Tomáš Fiala, David Kieweg, Luboš Lev, Martin Novotný,
Roman Werner.
Pavlína Karlovská, ředitelka DDM

Zápis do Základní umělecké školy Nýrsko
Vážení rodiče,
v týdnu od 14. do 18.května 2007 proběhne zápis dětí do Základní umělecké školy Nýrsko pro školní rok
2007/2008. Ve školním roce 2007/2008 bude na naší škole organizována výuka v těchto oborech.
Hudební-výuka zobcové flétny, příčné flétny, klarinetu, klavíru, akordeonu, keyboardu (Yamaha,Casio), žesťových
nástrojů, kytary, houslí , zpěvu a sborového zpěvu. Do přípravného oddělení jsou přijímání žáci od 5-ti let.
Taneční –výuka v přípravném a základním studiu pro děti od 6ti do 11ti let (základy společenského, klasického a
moderního tance).
Výtvarný-výuka v přípravném a základním studiu od 6ti do 11ti let (výroba keramiky, kresba, grafika, malba a
dekorativní činnost).
Zápis se koná v budově ZUŠ Nýrsko ulice Čs.legií 373 v době od 13:30 do 17:30. Bližší informace o výuce na naší
škole Vám budou poskytnuty na telefonních číslech 376 571 159, 604 446 480 nebo přímo v budově školy.
Luboš Vacek , ředitel školy

_____________________________________________________________________________________

se představuje….
Domov pro osoby se zdravotním postižením je
příspěvkovou or ganizaci zřízenou P lzeňským krajem.
Zařízení poskytuje komplexní sociální služby dětem i
dospělým osobá m se zdravotním postižením, u kterých je
nezbytná speciální péče s ohledem na jejich duševní
onemocnění: zejména sociální, zdravotní, r ehabilitační a
výchovně - pedagogická péče pro osoby na různém stupni
mentálního a kombinovaného postižení. Služby jsou
zajišťová ny for mou celoročního pobytu. Podle stupně
postižení a pohlaví jsou klienti rozděleni do zdravotních
nebo výchovných oddělení. Péči o naše klienty zabezpečuje
kvalifikova ný personál, který se skládá z vychovatelek,
instruktor ek, zdravotních a rehabilitačních sester a sociálních pracovnic v přímé obslužné péči. Snahou všec h
zaměstnanců zařízení je, aby každodenní život našich klientů co nejvíce odpovídal běžnému životu spoluobčanů,
kteří žijí v našem okolí.

V sociálních službách zajišťujeme tyto činnosti :

ubytování v jednolůžkových, dvoulůžkových nebo
vícelůžkových pokojích. Obyvatelé si mohou pokoje
zařizovat dle svého vkusu.
stravování probíhá na základě předem zveř ejněného
jídelního lístku a podle vnitřních pravidel zařízení (v
případě potř eby zajistíme i stravová ní podle
individuálního dietního režimu klienta – sezna m diet je
uveden v ceníku poskytovaných služeb).
úkony péče : pro klienty s těžkým stupněm mentální
retardace, s vážnějšími zdravotními problémy a výraznější
potřebou asistence je zajištěna základní zdravotní péče a
individuální pomoc při nejběžnějších denních činnostech a
potřebách. Zařízení zprostředkovává sociálně terapeutickou činnost (klienti pomá hají při nejrůznějších činnostech:
v kuchyni, prádelně, v údržbářské dílně, uklízejí apod. Zařízení klientů m
pomá há při uplatnění práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních
záležitostí (zařizování průkazů ZTP, žádostí o invalidní důchod,
opatrovnictví apod.).
Samozřejmostí je vhodná nabídka aktivizačních a sociálních
podnětů nebo výchovných a zájmových programů a zprostředkování
kontaktu se společenským prostředím: Ergoterapeutická dílna, hudební
skupina Mikeška, taneční skupina Bystřinka, umožnění návštěvy školy
v objektu zařízení, koupání v bazénu budovy, který slouží i k rehabilitačním
účelům, ná vštěva kina, kulturní, společenské a sportovní a kce, ozdravné
pobyty v tuzemsku i v zahraničí. Možnost zajištění vhodné pracovní
aktivity pro klienty v regionu.

Možnost zajištění i tzv. fakultativních činností

Jedná se o činnosti nad rámec základních činností (cena za tyto činnosti se
řídí platným ceníkem poskytovatele): poskytnutí osobního počítače,
doprovod do školy a zpět, koupá ní ve vnitřním bazénu, doprava na přání
uživatele…..

Nabízený druh pobytu

Celoroční pobyt poskytuje klientům progra m, stravu a ubytování 24 hodin denně i v době víkendového volna,
prázdnin, svátků apod. Mimo to je tu zajištěna veškerá zdravotní péče (doprovod k lékaři, speciální vyšetření,
sledování zdravotního stavu) atd.

Ergodílna

K plnohodnotnému životu lidí s mentální r etardací přispívá vhodné
začlenění do pracovních činností. Také právě v našem zařízení tomu
není jinak a ná mi získané zkušenosti dokazují, že možnost volby
těchto činností ze strany obyvatel vede k zvyšová ní kvality jejic h
života v našem domově.
V ergoterapeutické dílně probíhají v průběhu dne pracovní činnosti
pod vedením vychovatelek-terapeutů, které s ohledem na stupně
postižení pomá hají našim klientům
a
pracovat
výrobcích
na
nejschopnější si svá díla navrhují i
vytvářejí sa mi. Naše výrobky si
můžete zakoupit nejen zde, ale i ve vybraných prodejnách v Domažlicích,
Klatovech, Železné Rudě. S naší prací se můžete setkat i na různých pr odejních
výstavách například v Nýrské knihovně, Klatovském muzeu. Jinak se připravujeme
na výstavu v synagoze ve Kdyni.
Více na www.uspbystrice.cz.
Ing. Kateřina Š imková , ředitelka orga nizace

Cena Klatov 2007
Velikonoční sobota se stala dějištěm jubilejního desátého ročníku
nominačního turnaje. Do klatovské sportovní haly se sjeli vozíčkáři
ze všech koutů Čech a Moravy, za účasti reprezentantů naší vlasti.
Hrálo se ve třech výkonnostních kategoriích A, B, C, v celkovém
počtu 44 hráčů. Ve skupině A soupeřilo 14 účastníků, B 15, C 15.
Západočeský kraj reprezentovalo osm hráčů, ve skupině A Jaroslav
Hadrava , Miloš Kalousek, Ing. Tomáš Harant, skupina B Jan Kubáň,
skupina C Miroslav Hrbek, Petr Janoušek, Dana Jelínková starší,
Dana Jelínková mladší.
Zahájení turnaje se zúčastnili významní představitelé Plzeňského
kraje Ing. Vladislav Vilímec, Mgr. Olga Kalčíková a zástupci města
Klatov starosta města - Mgr. Rudolf Salvetr a Mgr. Jaromír Veselý.
Řízení turnaje v pozici hlavního rozhodčího a pomocného byli Jan Tureček a Dan Javorský. Prezenci hráčů
zapisovaly p.Zdena Babková, Hanka Příborska, Jana Steiningerová a Bc. Kateřina Marcinkiewiczová, která zároveň
byla i rehabilitační pracovnicí tohoto turnaje. Dále se o hráče, a nejen o ně, starali manželé Kalouskovi, kteří
zajišťovali občerstvení. Aby hráči měli dostatek míčků při hře, o to se postarali studenti střední zdravotní školy. Také
jim patří obdiv za sportovní výkon při podávání míčků.
Skupinu A při neúčasti Michala Stefanu vyhrál bez problémů Renda Tauš. Výborného výsledku dosáhl pátým místem
loňský vítěz skupiny B Vráťa Hudeček, který hned na prvním turnaji
získal cenné skalpy Karla Zmrzlého a Bohouše Ribky. Frantu
Glazara až na čtvrté místo odsunul při rovnosti bodů horší poměr
setů s Lubošem Trčkou a Jardou Hadravou. Úspěšně vstoupil do
skupiny A i Honza Suja, při své premiéře za sebou nechal dlouholeté
hráče Áčka Standu Navrátila a Tomáše Haranta.
Ve skupině B zvítězil největší favorit – Martin Zvolánek – o jehož
sestupu v minulém roce rozhodl pouze nízký počet odehraných
turnajů. Jemu ve výborném finále podlehl 2:3 vítěz loňského céčka
Vojta Procházka. Pěkné čtvrté místo obsadila nová posila SKV
Otrokovice Pavel Novák, který na turnaj dorazil přímo
z tréninkového kempu ve Zruči u Plzně.
Skupinu C vyhrál stále se lepšící liberecký Jiří Suchánek.
Sbor dobrovolných hasičů v Nýrsku
Vás srdečně zve na
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
který se koná v sobotu 5. května
od 13.00 do 16.00
v Hasičské zbrojnici
a na cvičišti u hasičské zbrojnice

Pronajmu na prázdninové pobyty garsonku pro max.
4 osoby ve Francii u Atlantického oceánu (městečko
Les Sables d'Olonne).
Více informaci : SMS 0033608481522
(zavolám zpět) nebo
denis.jacquenoud@club-internet.fr

Březen měsíc internetu – ohlédnutí
Je všeobecně známo, že veřejné knihovny v posledních letech nejsou jen místem, kde se půjčují knihy a poskytují
základní informační služby, ale stále více se věnují i kulturně vzdělávací a výchovné činnosti. To představuje
především pořádání besed, organizování soutěží, veřejných a autorských čtení, knihovnických lekcí a dalších akcí pro
nejširší okruh uživatelů - od dětí po seniory.
Letošní již 10. a zároveň poslední ročník celostátního projektu Březen-měsíc internetu využila Městská knihovna
v Nýrsku a nabídla občanům řadu akcí. Senioři mohli využít možnosti naučit se základům práce s internetem (využili
3 občané) zdarma, dětem byla určena přednáška o vzniku, rozšíření a využití internetu ( využil 1 účastník), knihovna
uspořádala Den otevřených dveří (0 zájemců) a žádný zájemce nevyužil možnosti hledat si práci po internetu.
V měsíci březnu jsme v knihovně tuto možnost nabídli všem nezaměstnaným na 1 hodinu zdarma.
Březen byl také měsíc, kdy mohli občané hlasovat v celostátní anketě Magnesia Litera o knihu roku. Průběh
slavnostního vyhlášení všech kategorií Litery jsme sledovali v přímém přenosu ČT 2. Z naší knihovny jsme ze 100
rozdaných odeslali do losování pouze 3 vrácené hlasovací lístky za naše město.
Protože hlavním bodem měsíce března byl internet, vyhlásila MěK literární soutěž na téma Co mi internet dal a vzal.
Z této soutěže nakonec přece jen vzešla dvě malá literární dílka, která otiskujeme.
Co mi internet dal a vzal
Jdu s duchem doby a mým nejlepším přítelem není kamarád, pes ani kniha, nýbrž počítač. Nic mi nevyčítá,
nemusím ho venčit ani krmit a nepadá mi před usnutím z rukou. Stojí tiše na stole a vyčkává, až ho zapnu. Vždy, když
přijdu ze školy a mám vypracovat nějaký referát nebo domácí úkol, zasedám ihned k počítači. Ne však hrát hry, ale
vyhledávat informace o daném tématu, protože je to právě internet, který mi pomáhá vzdělávat se.
Internet – obrovský zdroj informací z různých odvětví (přírodopis, věda, hobby, hudba…) a spojení s okolním
světem. Před několika lety jsem toho o internetu ještě moc nevěděla. Stačily mi knížky a encyklopedie, ze kterých
jsem se také mnohé dozvěděla, ale ne vždy to, co jsem potřebovala. Postupem času jsem se ale s internetem ,,
skamarádila “ a dodnes jsou z nás výborní ,, parťáci. “
Díky internetu jsem získala spoustu nových přátel, to hlavně zásluhou služby e-mail, nových poznatků, ale
hlavně více času, který mi umožnil vykonávat i jiné činnosti, než jen učení. Vyhledávání v učebnicích a
encyklopediích mi ještě před pár lety zabralo i několik hodin denně. Dnes můžu sedět doma u počítače a nemusím
kvůli každému úkolu běhat do knihovny pro nové a nové knížky. Možná jsem také kvůli internetu trochu zlenivěla. To
však nemění můj názor na to, že internet lidem opravdu hodně pomáhá. Ať už v oblasti zaměstnání nebo učení, ale
také v oblasti zájmů.
Já například hrozně ráda poslouchám muziku, a proto se také stane, že po vypracování všech úkolů, se ,, mrknu
“ i na stránky z oblasti hudby. Někteří třeba internet k učení nevyužívají, ale slouží jim jen k zábavě (hraní her,
prohlížení fotografií, poslouchání hudby apod.). To vše není můj případ. Snažím se řídit heslem ,, Nejdřív práce –
potom zábava. ,,
Internet má ale i záporné vlastnosti. Mezi ty nejhorší řadím hlavně závislost na internetu. Mě se to naštěstí
netýká, znám ale ze svého okolí spoustu lidí, kteří s tímto problémem mají zkušenosti. Takový člověk stráví klidně i
čtrnáct hodin denně koukáním do obrazovky monitoru. A to má určitě vliv i na jeho zdraví. Vzhledem k tomu, že mám
internet doma, získám více času na své koníčky a zájmy, zejména na čtení knížek, při kterém si velice odpočinu. To
mi žádný internet nedokáže nahradit. Shrnu –li tedy své pro a proti internetu, řekla bych, že internet je dobrý
pomocník, ale špatný pán.
Michaela Voláková
Co mi internet dal či vzal.
Snad každý v dnešní době se tímto fenoménem už určitě setkal či alespoň o něm slyšel. Internet se prostě rozšířil do
našeho podvědomí rychlostí amerického sprintera, leč horší je to s jeho rozšířením do našich domácností, tam se
jeho rychlost pohybuje v mezích keňského lyžaře /3 x ZDAR keňskému lyžařskému svazu/. A tak , ačkoliv ne každý
může říci, že je vlastníkem připojení na „síť“, může každý alespoň povrchně říci, o čem že ten Internet vlastně je, co
nám přináší,, či co nám umožňuje. Velké procento lidí určitě popíše jak je skvělé, že se může lehce nakupovat/a to od
dudlíku až po zbraně hromadného ničení /; vyhledávat všelijaké informace;poslouchat a stahovat hudbu, filmy
/pokud možno legálně, že /;komunikovat s úřady/za předpokladu že na druhé straně „barikády“ je úředník k této
komunikaci svolný/atd.. Jde zde snad úplně všechno. Může se zde realizovat úplně každý, vládne zde relativní
svoboda, kdy věci na „netu“ si jdou svým vlastním životem dál, nezávisle na dění v normální společnosti a to mi
připadá správné. Pravdou však je, že se zde mohou realizovat i různá pochybná individua a velmi často překračují
etické , morální a někdy i ty zákonné hranice, ale tak už to na světě bývá… . Osobně za největší plus , já považuji
maximálně zrychlenou komunikaci s kýmkoliv na světě. Ať už použijete e-mail, či jakýkoliv jiný komunikační kanál,
trvá vše vteřiny a to je prostě, alespoň pro mne neuvěřitelné. Snad jen věčně romantické duše si stýskají po návratu
pohlednic, či ručně psaných dopisů, kdy je v každém slovíčku, písmenu rozpoznatelné v jakém citovém rozpoložení
dotyčný psal. A musím přiznat, že takovéto dopisy plné smutku, lásky, bolesti, nadšení, štěstí mají opravdu něco do
sebe a toto nám asi Internet nenávratně vzal, protože další generace je už „odkojená“ klávesnicí a na plnicí pero se
Pokračování na následující straně

dívají jako na prehistorický aparát na kdoví co a kdoví k čemu/a soudě dle stylu jakým píši tuto úvahu, jsem i já svým
způsobem“poznamenaný“/. A taky nám vzal věc asi nejdražší, a tou je čas. Čas, který máme na tomto světě každý
pečlivě vymezen a určen nějakou „vyšší mocí“ a který tak lajdácky promrháme u blikajících monitorů. O tom by
mohl vyprávět můj kamarád, který donedávna nevlastnil ani počítač, a před měsícem toto své „pochybení“ napravil,
a už dlouhou dobu chodí do zaměstnání s podivně zarudlým zrakem a věčně nevyspalý řkouc, že se od toho zase
nemohl odtrhnout. No tak snad aby ho to konečně pustilo, jen nerad bych o něj přišel. A vlastně to bych měl přát i
nám všem. Internet je jistě skvělé médium, ale všeho s mírou. Ač bych nechtěl nijak moralizovat, je OPRAVDU lepší
žít skutečný život se skutečnými lidmi a skutečnými problémy, než ten virtuální, jakkoliv se nám líbí a připadá nám
snadnější.
David Svoboda /DavidFree@post.cz

Každoročně tvoří závěr měsíce března oslava mezinárodního dne knihy, spojená s narozením dánského pohádkáře
H.Ch.Andersena. Podruhé jsme v Městské knihovně připravili Noc s Andersenem. Vybraní dětští čtenáři prožili ve
své knihovně kouzelnou pohádkovou noc. Ošetřili jsme strom „pohádkovník“, který zasadili účastníci této akce
v roce 2005 a který nám letos ulomil a poté ještě ukradl neznámý vandal. ( Přejeme, ať mu přinese tolik radosti, jako
dětem, které ho zasadily.) Nýrští kynologové předvedli práci svých čtyřnohých kamarádů, opekli jsme si buřtíky, za
setmění vyzkoušeli svou odvahu a nebojácnost. Až do samého rána se četly pohádky, příběhy, jedly se Honzovy
pohádkové buchty makovky a tvarohovky, děti si na chatu posílaly zprávy s dětmi z dalších více než 500 knihoven
v Česku, Maďarsku a Polsku, které se v stejnou dobu také setkaly ve svých knihovnách. Všichni se už zase těšíme na
příští kouzelnou a dobrodružnou noc.
hjp

Neházejte zářivky do popelnic
Nefunkční zářivky a výbojky nepatří do kontejneru se směsným komunálním odpadem, protože z nich
mohou při rozbití unikat nebezpečné látky.
Správným místem pro vyřazené světelné zdroje (trubicové zářivky, kompaktní úsporné zářivky a výbojky) je
sběrný dvůr ve Srážovské ulici, který slouží jako místo bezplatného zpětného odběru elektrozařízení z domácností.
Mimo vysloužilých televizí a ledniček tady můžete bezplatně odevzdat i zářivky nebo úsporky. Najednou lze
přinést maximálně třicet kusů, ale po předchozí dohodě s provozovatelem sběrného dvora jich můžete vrátit i více.
Tyto světelné zdroje však musí být celé a nepoškozené. Jinak nepodléhají bezplatnému zpětnému odběru a město
je likviduje za poplatek jako odpad. Místa zpětného odběru mohou bezplatně využívat i právnické a fyzické osoby
oprávněné k podnikání, aniž by se musely v případě odevzdání zářivek a výbojek prokazovat speciální kartou nebo
jiným dokladem.
Dalším místem, kde je možné zdarma odevzdat použité zářivky, jsou prodejny, ve kterých tyto výrobky
nakupujete. V prodejně vám vezmou zpět tolik kusů použitých světelných zdrojů, kolik kupujete nových. Při
nákupu musí být zákazník informován o způsobu a možnostech zpětného odběru použitého elektrozařízení.
V případě, že zákazník v obchodě tuto informaci nedostane, je prodejce povinen od něj stará elektrozařízení
odebrat v neomezeném množství, aniž by jejich odběr vázal na nákup nových výrobků. Poslední prodejci pak
mohou tyto odebrané světelné zdroje odevzdat v nejbližším sběrném dvoře.
Systém bezplatného odběru použitých elektrozařízení, který zajišťují společnosti EKOLAMP, Asekol a
Elektrowin, snižuje počet černých skládek a šetří obcím peníze. Kolektivní systém EKOLAMP vybavuje sběrné
dvory speciálně označenými kovovými nádobami a zajišťuje jejich výměnu za prázdné. Nepoškozené světelné
zdroje jsou pak na náklady EKOLAMPu přepravovány k recyklaci.
Město Nýrsko má zájem, aby se množství odevzdaných použitých lineárních a úsporných zářivek stále zvyšoval.
Proto uzavřelo smlouvu o zpětném odběru s kolektivním systémem EKOLAMP. Pomoci můžete i vy - žádnou
zářivku ani úsporku neházejte do popelnice nebo do kontejneru. Tam se s největší pravděpodobností rozbijí. Pokud
se však v nepoškozeném stavu dostanou k recyklaci, bude možné z nich více než devadesát procent materiálu
(sklo, hliník) využít .

Májové oslavy 2007

-

4. května

oslava výročí osvobození Nýrska americkou armádou, vzpomínka obětí 2. světové války
od 10:30 – 11:00 hodin - oslava osvobození u pamětní desky na budově MěÚ Nýrsko
od 10:30 – 11:00 hodin - Klub 3. armády Plzeň představí americká historická vozidla na náměstí v Nýrsku
v 11:30 hodin
- položení věnce u památníku obětí fašismu na městském hřbitově
v 11:30 hodin
- položení kytice u památníku obětí fašismu za tratí u Bystřice nad Úhlavou

Městská knihovna Nýrsko pořádá
Ve společenském sále Městské knihovny Nýrsko
 7. - 11.5. 2007 Prodejní výstava prací klientů Domova pro osoby se zdravotním postižením Bystřice nad
Úhlavou , Po - Pá 9,00 – 12,00 13,00 – 16,00 St – zavřeno
V sále Kulturního domu
 25.5.2007 od 10,00 hod. Zvířátka a loupežnice - pohádka v podání Docela velkého divadla z Litvínova
 25.5.2007 od 19,00 hod Když kočky nejsou doma – O tom co se může stát, když dvě sestry odjedou na
společnou dovolenou a jejich muži zůstanou v Londýně bez dozoru. Anglická
komedie. Hrají: Lukáš Vaculík, Roman Štolpa, Jana Galinová, Lenka Lavičková a
Daniela Urbánková. Předprodej vstupenek: Informační centrum města Nýrska
Ostatní akce
1. 5. 2007 - od 10,30 hod - Jarní přespolní běh , 28. ročník (Informace p. Mayer tel: 376571450)
8. 5. 2007 - od 7,00 hod - Z Plzně do Otepää na 10. Olympiádu IVV, Nýrské vycházkové okruhy – IVV,
předání olympijské štafety do Německa, start u Kulturního domu (KČT oblast
Plzeňského kraje)

BONSAI MERKLÍN 2007
Líbily se Vám předchozí ročníky bonsajové výstavy v Merklíně nebo Vám unikly pro
nedostatek času? Máte starosti se svými bonsajemi, chcete poradit či se jen podělit o
své radosti a úspěchy v této zálibě? Pro Vás všechny připravujeme 4.ročník BONSAI
MERKLÍN 2007 a věřte, že i v letošním roce na Vás čeká mnoho krásných bonsají,
několik doprovodných akcí a také pěstitelé, toužící se s Vámi podělit o zkušenostmi
s pěstováním bonsají. Výstava bude probíhat o prvním červnovém víkendu 2.6. – 3.6.
2007, vždy od 9.00 hod do 18.00 hod v Merklíně u Přeštic v areálu Merklínského
zámku.
V sobotu 2.6.2007 od 11.00 hod předvede ukázku aranžování květin Hana Šebestová,
trojnásobná vítězka na mistrovství ČR ve floristice. Její originální aranžmá zdobí
mnoho svateb, interiérů, dokáže však také modelky či nevěsty ozdobit květinovými
šperky. Od 13.00 hod Vás čeká ukázka tvarování Martina Ašenbrennera, absolventa
japonské bonsajové školy, známého demonstrátora a zkušeného pěstitele bonsají.
V neděli od 11.00 hod bude probíhat společná dílna, která bude zaměřena na tvorbu
„mrtvého dřeva“.Chcete-li poradit s Vaší bonsají či jejím pěstováním, přijďte i s Vaší
bonsají.Výstavou Vás budou provázet pěstitelé z Plané u Mariánských Lázní, Plzně,
Libochovic, Holýšova, Staňkova, Sušice i Merklína a bude zde opět možné zakoupit
bonsaje i pomůcky k jejich pěstování, které Vám doveze L.Kotál, M.Ašenbrenner a J.Glaser.
Srdečně Vás zveme na relaxování mezi krásnými bonsajemi a setkání s lidmi, kteří mají stejně zajímavou zálibu jako Vy.
Za pořadatele Karel Vošahlík

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

www.zpma.cz

info@zpma.cz

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.










NOVINKY PRO KLIENTY
Poukázky do lékáren (možno i na antikoncepci)
Příspěvky na očkování
Ozdravné pobyty pořádané MŠ, SŠ, ZŠ, 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
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