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Vážení spoluobčané,
poslední měsíc každého roku pro většinu z nás znamená nástup do finiše, který spočívá v obstarání a zajištění celé
řady činností. Na jedné straně jednotliví zaměstnavatelé dohánějí ekonomické výsledky svých podniků, na druhé se
domácnosti připravují na příchod svátečních dnů, oslav konce roku a přivítání roku nového. Zatímco při naplňování
prvního nám nezbývá čas prakticky na nic, dny sváteční slouží k odpočinku, bilancování a přijímání předsevzetí, jak
osobních, tak pracovních.
Dovolte mi, abych v tomto okamžiku trochu předběhl čas a zrekapituloval období právě se naplňující.
Po velmi mírné zimě zasáhl celou republiku orkán Kiril. Nevyhnul se ani našemu městu. Zasaženo bylo několik
nemovitostí ve vlastnictví města i ve vlastnictví našich spoluobčanů, výrazně byly zasaženy lesní porosty. Přijetím
okamžitých opatření ze strany správců lesa se podařilo vzniklé škody minimalizovat. V jarních měsících byla
rozpracována druhá etapa průtahu městem. Tato poměrně organizačně a finančně náročná akce zasáhla do rozpočtu
města a do života velké části našich spoluobčanů. Nejvýznamnější přilehlou stavbou realizovanou v rámci opravy
průtahu byla rekonstrukce Pomníku padlým v první světové válce. Přítomnost pana biskupa Radkovského ještě
umocnila slavnostní rámec celé akce. Kromě této investice byly realizovány drobnější, ale stejně významné akce.
Opravena byla náves v Hodousicích, provedeno bylo napojení Starého Lázu na skupinový vodovod a další. Ještě
rychlejší rozvoj města byl poznamenán nemožností čerpání finančních prostředků z Evropské unie, protože nebyly
vyhlášeny jednotlivé dotační programy.
Kromě investičních akcí byly zahájeny příp. již dokončeny projekční práce
pro celou řadu budoucích akcí. Zpracovány jsou dokumentace na
rekonstrukce Hadravské čtvrti, vodovodní řad Pod Lesem, pokračování
jednotlivých částí příjezdů ke garážím a další. Díky dobrému hospodaření
s financemi byla samozřejmostí finanční podpora sportovních organizací a
ostatních spolků, které na území města velmi dobře fungují. Pro místní
organizaci svazu chovatelů jsme koupili pozemky areálu, na kterém léta
působí.
V letošním roce se podařilo po sedmi letech jednání smluvně připravit
převod areálu PS útvaru. Zastupitelé města jednoznačně rozhodli o koupi
tohoto zařízení zejména s ohledem na další rozvoj města v bytové oblasti.
Nákup nemovitosti nenaruší finanční stabilitu města, která má zásadní vliv
na další celkový rozvoj.
K finanční stabilitě města velmi výrazně přispívá nebývalý ekonomický růst
jednotlivých firem a drobných živnostníků. Věřím, že se podaří místním
investorům podchytit zájem nových pracovníků o bydlení v našem městě, a
tím se podaří postupně rozšířit počet kmenových zaměstnanců firem. To ve
svém důsledku přinese snížení počtu lidí bez vztahu k městu a nejbližšímu
okolí a vytvoří se předpoklad ke snížení počtu prohřešků na veřejnému
majetku a pořádku.
Dalším stabilizujícím prvkem bylo zachování vysoké úrovně a rozsahu lékařské péče. Velice oceňuji postoj našich
lékařů při zajišťování služeb LSPP, které každý z nás ocení z okamžiku nejtěžším, při zdravotních obtížích a
v okamžicích přímého ohrožení života.
Vedle všech těchto aktivit jsme dle názoru našich nadřízených úřadů velmi dobře zajistili služby v oblasti státní
správy. Jednotlivé kontroly upozorňovaly především na drobná pochybení nemající zásadní vliv na rozhodnutí
učiněná našimi pracovníky. Na druhé straně jsem zaznamenal i oprávněnou kritiku některých postupů a rozhodnutí ze
strany Vás občanů, která musela být následně přehodnocena a změněna.
Vážení spoluobčané, tyto řádky jsou krátkou rekapitulací právě končícího roku. Hodnocení je na každém z nás.
Osobně jsem přesvědčen o tom, že zastupitelé města a zaměstnanci, včetně zaměstnanců organizací městem
zřizovaných, přistupovali k plnění všech povinností veskrze svědomitě a s plnou zodpovědností.
Závěrem mi dovolte pozvat Vás všechny na již tradiční zpívání u vánočního stromu, které se uskuteční ve středu
19.12.2007 v 17.00 hod. Zároveň mi dovolte, popřát Vám klidné prožití svátků vánočních, pokud možno v kruhu
svých nejbližších, hodně zdraví, štěstí a osobní spokojenosti do nového roku 2008.
Ing.Miloslav Rubáš, starosta města Nýrska

Informace z radnice
Městský úřad Nýrsko, Náměstí 122, 340 22 Nýrsko; tel.: 376 377 811, fax: 376 571 959, e-mail: info@mestonyrsko.cz
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.

Uzavření Městského úřadu v Nýrsku
Město Nýrsko oznamuje všem občanům, že dne 31. prosince 2007 bude uzavřen provoz na MěÚ Nýrsko.

Zpívání u vánočního stromu
Dovolujeme si pozvat všechny občany našeho města na tradiční zpívání u vánočního stromu na náměstí. Touto akcí
bychom rádi navodili atmosféru předvánočního času. Akce bude zahájena 19.12.2007 v 17 hodin. O program se i
v tomto roce postarají žáci obou základních škol v Nýrsku, děti ze Základní umělecké školy Nýrsko a vystoupí i taneční
skupina Domova pro osoby se zdravotním postižením v Bystřici. Technické služby města Nýrska postaví a ozdobí na
náměstí strom, který se od počátku prosince rozzáří vánočním osvětlením. Po celou dobu vystoupení je zajištěno
občerstvení.

Upozornění bytové komise
Bytová komise Města Nýrska upozorňuje všechny žadatele o nájem bytu, že jsou povinni vždy na další kalendářní rok
obnovit svoji žádost písemným prohlášením doručeným do kanceláře Technických služeb města Nýrska, Strážovská
529 v termínu do 31.12. 2007. V případě, že žadatel neobnoví svoji žádost, bude v seznamu žadatelů přeřazován vždy
na konec seznamu uchazečů. Žadatel neobnovuje žádost v roce podání. Zároveň jsou žadatelé povinni aktualizovat
všechny údaje v žádosti (uzavření manželství, narození dítěte, změna bydliště) nejpozději do 1 měsíce od data, kdy ke
změně došlo.
za bytovou komisi D. Marková

Odbor sociální a zdravotní, pečovatelská služba
Již téměř rok je v platnosti nový zákon o pomoci v hmotné nouzi. Tento zákon zrušil řadu zákonů, dle kterých se
vyplácely dávky sociálně potřebným občanům. Zákon o pomoci v hmotné nouzi vychází z principu, že každá osoba,
která pracuje, se musí mít lépe než ta, která nepracuje, případně se práci vyhýbá. Informace o podmínkách nároku na
jednotlivé dávky a formuláře žádostí získáte při osobním jednání na sociálním odboru ve Strážovské ul. 529, Nýrsko
(tel. 376571366).
Město Nýrsko poskytuje služby sociální péče prostřednictvím pečovatelské služby dle zák.č.108/2006 Sb. o sociálních
službách. Potřebné informace získáte na výše uvedené adrese a nebo přímo na pracovišti Pečovatelské služby
v Jiráskově ul. 742 v Nýrsku, tel. 376571215. Svými sociálními službami město napomáhá řešit obtížnou sociální
situaci občanů. Nově poskytovaná dávka „příspěvek na péči“ slouží k tomu, aby si občan našeho města mohl uhradit
služby, které mu usnadní překonat dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav. Nárok na příspěvek má přitom osoba, která
z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebuje pomoc jiné fyzické osoby při péči o vlastní osobu a při
zajištění soběstačnosti. Příspěvek na péči je určen těm, kteří potřebují k lepšímu životu pomoc druhých. Zájemci o
příspěvek na péči se mohou obrátit na pracovnice našeho odboru, které jim pomohou s podáním žádosti.
Jana Pohanková, vedoucí odboru

Kontrola evidence psů
Jak bylo v květnovém vydání NN avizováno, provádí Městská policie Nýrsko kontrolu evidence psů a úhrady místního
poplatku z jejich držení. Do konce června měli občané možnost případné nedostatky odstranit bez postihu. Z důvodu, že
do kontroly byly v letošním roce vůbec poprvé začleněny i spádové obce, byla v samotném Nýrsku kontrola zahájena až
koncem října.
Opět 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.

O tom, jak občané respektují platnou vyhlášku města, svědčí dílčí výsledky probíhající kontroly. Mnozí z hříšníků si
ani neuvědomují, že porušováním platné vyhlášky města se dopouštějí přestupku, za který mohou dostat pokutu až do
výše 1000,- Kč nebo s nimi může být zahájeno správní řízení s následným postihem.
Obec

počet evidovaných

neevidovaní

Obec

počet evidovaných

neevidovaní

Blata

3

7

Bystřice

40

23

St. Láz

5

4

Hodousice

19

13

16

4

Zel. Lhota

37

10

St. Lhota

Protože počet občanů nedodržujících vyhlášku je alarmující, bude MP jako kontrolní orgán nucena k
uvedeným postihům přikročit a hříšníkům jejich povinnosti nejen připomínat, ale již je i sankcionovat.
Kontrola evidence psů v Nýrsku bude tedy pokračovat průběžně v celém katastru města.. Občané, kteří
nemají evidenci svého psa v souladu s vyhláškou, mají ještě poslední možnost zjednat nápravu bez
případného postihu.
S kontrolou evidence psů byl zjištěn další, zvláště ve spádových obcích velmi často rozšířený nešvar. Jedná
se o neoznačení obytných domů číslem popisným dle § 32, odst.1 Zákona o obcích - vlastník nemovitosti je
povinen na svůj náklad označit budovu čísly určenými obecním úřadem a udržovat je v řádném stavu.
I v tomto případě se nedodržení zákona kvalifikuje jako přestupek s následným postihem dle přestupkového
zákona.
Jménem pracovníků městské policie Nýrsko i jménem svým přeji Vám všem klidné a spokojené prožití
vánočních svátků a do nového roku 2008 hodně osobních i pracovních úspěchů.
Milan Kolář, velitel MěP Nýrsko

Podzimní taneční kurzy
Dne 26.10.2007 úderem 19.00 hodiny začala v Kulturním domě v Nýrsku 1. lekce kurzu tance a společenské
výchovy. Pod vedením pana Parláska a paní Pánové, z taneční školy Rytmus Klatovy, čeká na 28 účastníků kurzu
celkem 6 lekcí plných tance a závěrečný věneček.
Z toho vyplývá, že se jedná o taneční rychlokurz, kde se ale všichni v tříhodinových lekcích naučí základní tance :
polku, valčík, waltz, blues, tango,chachu i jive.
O hudbu se výborně stará pan Horčičák a vyprahlým tanečníkům i rodičům je k dispozici bar s občerstvením.
Společenskou atmosféru a pěkné posezení, hlavně pro doprovod, zpříjemnily i nově zakoupené čalouněné židle.
Taneční kurzy se konají převážně v sobotu od 19.00 hodin a navštěvují je mladí z Nýrska,Hodousic, Dešenic, Hamrů,
Chudenína,Janovic, Běhařova, ze Stražova i z Koryt.
Rádi bychom otevřeli taneční kurzy i příští rok, přihlášky bude možno podávat od měsíce května v Informačním
centru v Nýrsku. V poslední době začíná být problém spíše s děvčaty, dokladem toho je rok minulý, kdy se nám sešlo
10 přihlášek chlapců a pouze jedna přihláška od děvčete a tím pádem se taneční kurzy nekonaly.
Přeji všem účastníkům kurzu, aby jim zůstaly na taneční samé pěkné vzpomínky a ať se jim tancování zalíbí natolik,
že ho využijí na plesech i jiných společenských akcích. Předem děkuji DDM Nýrsko za připravované překvapení na
závěrečný věneček, který proběhne v sobotu 8.12. od 20.00 hodin.
Výsledek snažení absolventů kurzu můžete přijít sami posoudit, jste srdečně zváni.
za KD Nýrsko-Burešová M.

Žáci ZŠ Nýrsko, Školní ul. navštívili podzimní Anglii
Pokud vás zajímá, jak vypadá Londýn na podzim, zeptejte se některého z žáků naší školy, kteří se tam vypravili letos
v říjnu (od 20. do 26. října 2007).
ZŠ Školní ul. pořádala již druhý poznávací zájezd do
Anglie. Jeho cílem bylo navštívit centrum hlavního města
a některá další zajímavá místa této ostrovní země.
Pěšky jsme se vydali od známého Big Benu přes
londýnské parky k Buckinghamskému paláci, zastavili
jsme se v Hyde Park Corner a spěchali přes Piccadilly
Circus na Trafalgar Square, dál přes Leicester Square do
China Town a Covent Garden. Obří rozhledna „London
Eye“ nás vynesla do výše 135 m, abychom se mohli na
Londýn podívat pěkně shora. Obdivovali jsme nádherné
gotické katedrály v Cantenbury, Salisbury a Winchesteru,
pradávnou megalitickou stavbu ve Stonehenge a
univerzitní město Oxford. Prošli jsme celým komplexem
královského letního sídla ve Windsoru, nevynechali jsme
samozřejmě ani Tower. Bloudili jsme bludištěm u Leeds
Castle a krev nám tuhla v žilách při návštěvě London Dungeon. Moře a vše, co s ním souvisí, jsme zkoumali
v National Maritime Museum. Poslední okamžiky patřily nultému poledníku v Greenwichi a pak už hurá domů.
Přivezli jsme si spoustu dojmů, zážitků a fotografií, ale i chuť do dalšího cestování. Vždyť jsme si právě v praxi
ověřili, že se dokážeme anglicky domluvit! Hodně nám přitom pomohl kontakt s rodilými mluvčími v hostitelských
rodinách. Teď už zase chodíme normálně do školy a „šprtáme“ se slovíčka, protože čím víc se jich naučíme, tím víc
se nám bude v Londýně líbit, až tam pojedeme potřetí.
Mgr. Hana Švarcová, organizátor zájezdu

Český pohár vozíčkářů ve stolním tenise v roce 2007
Brno bylo dějištěm posledního turnaje vozíčkářů ve stolním
tenise v sezóně 2007. Letošního ročníku se zúčastnilo 89
hráčů z Čech a Moravy, kteří jsou rozděleni do třech
výkonnostních kategorií A, B, C. Odehrálo se 11 bodovaných
turnajů, mistrovství ČR jednotlivců a družstev. Tyto turnaje
se konaly po celém území naší republiky od Chebu až po
Ostravu, z toho jeden se konal v Klatovech. Letos již po
desáté.
Naše umístění:
Miloš Kalousek (Nýrsko) - 15. místo, skupina A
Jan Kubaň (Červené Dřevo) - 10. místo, skupina B
Soutěže se zúčastnili i další hráči z našeho sportovního klubu
vozíčkářů. Ing. Jaroslav Hadrava (Zruč u Plzně) - 5. místo ve skupině A, který je jediným hráčem sportovního klubu
vozíčkářů západočeského regionu s účastí na mezinárodních soutěžích. Ing. Tomáš Harant (Cheb) - 14. místo ve
skupině A, a dalších 11 hráčů ve skupině C.
Pro sezónu 2008 se počítá s mezinárodní účastí. V Českém
poháru budou mít zastoupení i hráči z Německa a Slovenska.
Věříme, že do Klatov přijedou, a obohatí tuto soutěž. Turnaj
je naplánován na 5. dubna 2008. Konání turnaje je z velké
části závislé na účasti sponzorů a partnerů, mezi které patří
také město Nýrsko. Předpokládané náklady Českého poháru
vozíčkářů 2008 se pohybují v částce cca 120 000,-Kč.
Více informací o stolním tenise vozíčkářů naleznete na
internetové adrese: http://stpara.naurovni.cz
Za sportovní klub vozíčkářů
Miloš Kalousek (ředitel pobočky Klatovy)

Simona Koblerová

Tomáš Kratochvíl

Lucie Petrželková
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Karolína Mašková

Jan Voráček

Dominik Sedláček

Ondřej a Štěpán Vyskočilovi

Anna Wnendt

a
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foto Martina Korbelová
Klára Čudová

Jan Hrdlička

Nela Kopřivová

Mikuláš Karlovský

Adéla Svobodová

Pavel Dvořáček

Kateřina Kopová

Natálie Šotová

NÝRSKO A ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST V GVD 2007/08
Tak jako každoročně, vstupuje i letos v první polovině prosince v platnost nový grafikon vlakové dopravy. GVD
2007/2008 bude platný od 9. 12. 2007 do 13. 12. 2008. V současné době je k dispozici tzv. konečný návrh jízdního
řádu, který si lze prohlédnout např. na webových stránkách Plzeňského kraje: „http://www.plzenskykraj.cz/article.asp?itm=32302“ nebo na adrese: „http://www.gvd.kvalitne.cz/konecny-navrh-gvd.html“. Podívejme se
tedy stručně na předpokládané změny v osobní železniční dopravě, které se od 9. prosince dotknou obyvatel našeho
města. Nutno však podotknout, že výsledná podoba GVD se může od konečného návrhu ještě lišit; to závisí na
dohodě mezi objednavatelem (Plzeňský kraj – vlaky kategorie Os a Sp, resp. stát – vlaky kategorie R) a dopravcem
(ČD, a.s.). Finální verze jízdního řádu by pak měla být k dispozici měsíc před počátkem jeho platnosti.
Dobrou zprávou je, že je od prosince plánováno větší množství spojů, včetně dvou a půl páru přímých rychlíků Praha
hl. n. – Železná Ruda-Alžbětín. Zároveň lze v návrhu vysledovat snahu o alespoň částečné zavedení taktové dopravy
i na úseku trati č. 183 z Klatov do Železné Rudy (mezi Plzní a Klatovami již několik let vlaky v taktu jezdí). Mezi
Železnou Rudou a Špičákem zůstává zachováno zajíždění přímých vlaků společnosti Regentalbahn z Plattlingu, na
české straně i dále vedených jako spoje ČD. Na druhou stranu již není počítáno s půlnočním spojem z Klatov do
Nýrska a jeho časně ranním návratem zpět.
Stručný přehled plánovaných spojů je uveden v následujících tabulkách:
Č. vlaku
Klatovy
Nýrsko
Ž.Ruda
Pozn.

7500
4.36
4.52
5.36

Č. vlaku
Klatovy
Nýrsko
Ž.Ruda
Pozn.

7562 17542/754
4.59
6.16
5.20
6.38

7502
6.50
7.06
7.52
Plz

Sp 1960
8.02
8.22
9.15
6+7; Plz

7540
8.02
8.22
9.15
X

7504
9.21
9.37
10.30
Plz

7566
19.17
19.35

7552
20.24
20.48
21.35

X

6+7

7542
12.02
12.22
13.12

R 852
14.02
14.22
14.16
Pha

7546
15.00
15.21
16.11
X

7548
16.28
16.46
17.37

7550
18.07
18.26
19.13

Č. vlaku
Ž.Ruda
Nýrsko
Klatovy
Pozn.

7541
4.03
4.55
5.17
Hor

7563

7543
6.18
7.08
7.27
X1

R 855
8.40
9.39
9.56
Pha

7547
10.40
11.35
11.53

Č. vlaku
Ž.Ruda
Nýrsko
Klatovy
Pozn.

R 852
12.40
13.35
13.52
Pha

7565

7501
15.18
16.09
16.26
Plz

R 859
16.40
17.35
17.52
Pha

7549
19.40
20.25
20.43

5.43
6.00
X

14.23
14.41
Hor

R 850
10.02
10.22
11.16
Pha

Vysvětlivky:
X
jede jen v pracovní dny
Plz
jede z/do Plzně hl. n.
6+7
jede v sobotu a svátek
Pha
jede z/do Prahy hl. n.
X1
Ž.Ruda – Nýrsko jen
v prac.dny
Hor
jede do Horažďovic předm.

Zpracoval: Tomáš Michálek

Staré domácí stroje
Muzeum Královského hvozdu zahajuje 1. 12. novou výstavu nazvanou Staré domácí stroje. Díky mnoha dárcům
z Nýrska i okolí, kteří rozmnožili naše sbírky a také díky Muzeu Dr. Hostaše v Klatovech, můžeme vystavovat více
než dvacet nejrůznějších mechanismů, které usnadňovaly našim předkům těžkou práci. Některé jsou pochopitelně
více známé, jako třeba kolovrátek, ale jestlipak jste, milí čtenáři, někdy viděli kosu na hnůj, nebo štípačku na louče
ke svícení? A co takhle dřevěný zámek? No ovšem, nezbývá, než se na to přijít podívat.
Ale tentokrát pro Vás máme přichystáno ještě jedno lákadlo. Během výstavy bude promítána část Československého
filmového týdeníku, v němž paní Ida Velkoborská před padesáti lety přebírá za Výherní knižní poukázku osobní
automobil. Na chodníku přihlíží spousta dětí i dospělých. Nebyli jste mezi nimi?
Karel Velkoborský

ŽÁCI ZÁKLADNÍ ŠKOLY KOMENSKÉHO ULICE V NÝRSKU A
DĚTI Z VÝTVARNÉHO OBORU
ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY V NÝRSKU
ZVOU DO SPOLEČENSKÉHO SÁLU MĚSTSKÉ KNIHOVNY NA

VÁNOČNÍ VÝSTAVU
VE DNECH 10.- 21.PROSINCE 2007

Západočeské sběrné
suroviny, a.s.
oznamují,
že od prosince 2007
je znovu otevřena
provozovna výkupny
ve stávajících prostorách
v Chodské ul. v Nýrsku.
Provozní doba
každé úterý a čtvrtek
od 14 do 17 hodin,
jiné termíny po domluvě
na tel. čísle 724 432 757

Vídeňská 181, Klatovy, tel. 376 324 094
Náměstí 767, Nýrsko, tel. 376 570 022

ZP METAL-ALIANCE

přeje všem svým klientům a partnerům
klidné Vánoce a mnoho zdraví
v novém roce 2008

Novinky pro klienty
Klient přivede klienta
Pokud přivedete nového klienta, získáte poukázku do lékárny
v hodnotě 300 Kč a nový klient v hodnotě 600 Kč.
I každý samostatně nově zaregistrovaný klient
získá poukázku v hodnotě 300 Kč.
Příspěvek na masáže
Nabízíme vám příspěvek na masáže
podle délky trvání pojistného vztahu 300 - 600 Kč.
Očkování proti papilomaviru (rakovině děložního čípku)
dívky 12 - 17 let příspěvek 2 000 Kč.
Příspěvek pro děti na kurzy plavání
Příspěvek na rehabilitační cvičení
(dle délky pojistného vztahu 300 - 600 Kč).

Co už bylo a také co je na prosinec připraveno v DDM Nýrsko ?
Na konci října se konal turnaj ve vybíjené, o kterém jsme se ještě nezmínili. 31 hráčů
změřilo své síly. V listopadu se v DDM Nýrsko uskutečnilo odpolední pečení dukátových
buchtiček. Co si pekaři upekli, to ihned snědli.
24. 11. 2007 přijali členové kroužku plastikových modelářů pozvání na soutěžní výstavu
modelů do Klatov. Utkali se s ostatními příznivci tohoto koníčku z celého okresu.
Absolutním vítězem soutěže se stal Miroslav Miškovič, dlouholetý člen kroužku DDM
Nýrsko ! Na krásném pátém místě skončil Josef Kubečka. Celou reprezentaci kroužku
připravil vedoucí pan Miroslav Miškovič.
Veškeré naše přípravy teď směřují k několika významným předvánočním akcím. Na
přelomu měsíců listopadu a prosince proběhla výstava „ Podzim očima dětí „ , která bude
ukončena v den konání akce Den pro dětskou knihu. Děkujeme školám za účast na výstavě
a dětem za snahu při výrobě prací. Na Dni pro dětskou knihu vystoupí děti z dramatického
kroužku „ Pojďte s námi do pohádky „ . Pohádka „ Vašek cestovatel „ se Vám jistě bude
líbit. A my už se těšíme na anděla, čerty a Mikuláše. Mikulášská merenda je připravena na 2. 12. 2007. V neděli 9.
12. 2007 zveme děti na výlet do plzeňského kina CineStar. Adventní čas strávíme společně s dětmi při přípravě
vánočního cukroví a se starým rokem se rozloučíme 28. 12. 2007 tradičním silvestrovským Mecheche. Součástí
večírku bude turnaj ve vybíjené. Spolupořadatelem sportovní akce je zdravotní pojišťovna Metal Aliance a po
skončení turnaje nás čeká občerstvení a ohňostroj.
Pavlína Karlovská
Všem čtenářům Nýrských novin přejeme příjemné rozjímání v době adventní, hezké vánoční a novoroční svátky a
úspěšné vykročení do roku 2008.

Městská knihovna Nýrsko
telefon: +420 376 571468
e-mail: knihovna@mestonyrsko.cz
e-mail: rjirikova@mestonyrsko.cz
www.knihovnanyrsko.cz
www.sumavanet.cz/icnyrsko
Městská knihovna Nýrsko pořádá
V prostorách Městské knihovny Nýrsko
1.12. od 10.00 do 15.00 hod Den pro dětskou knihu
6.,13. a 20.12. od 16.30 hod Adventní čtení pro děti
V prostorách Informačního centra
3.12. Výstava – Himaláje 2007 – foto Petr Bechyně. Výstava bude přístupná vždy v otvíracích hodinách
Infocentra
12.12. – od 17.00 hod. - Veřejné zasedání zastupitelstva města Nýrska
Ostatní akce
1.12. - od 19.00 hod: 6. lekce podzimního tanečního kurzu 2007, v sále KD
2.12. - od 15.00 hod: Mikulášská merenda, v sále KD
8.12. - od 20.00 hod: závěrečný věneček podzimního tanečního kurzu 2007, v sále KD
19.12. - od 17.00 hod: Zpívání u vánočního stromu, na náměstí v Nýrsku
25.12. - od 20.00 hod: Vánoční rokotéka, v sále KD

Informační centrum města Nýrska
telefon: 376 571 616 , e-mail: ic@mestonyrsko.cz

Po – Pá 10 – 12,00 13,00 – 15,00

poskytuje a nabízí: informace týkající se turistiky, cykloturistiky, ubytování, kulturních pořadů, autobusových i
vlakových spojů, programy kina ve Kdyni i Klatovech atd. Nabízíme prodej různých turistických map, průvodců,
pohlednic, letecké snímky Nýrska. V případě zájmu umístíme na webové stránky města sportovní, kulturní akce
pořádané místními zájmovými organizacemi a poskytneme jejich zveřejnění v Informačních centrech (v Železné
Rudě, Horažďovicích , Klatovech ....) Kdo má zájem, může si u nás vystavit propagační materiál - zdarma.
Uvítali bychom zejména nabídky z oblasti ubytování a stravování.

Vánoční slevy na vybrané druhy zboží!
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