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Co se také děje na našich základních školách ?
ZŠ Nýrsko, Školní ulice
Již několik let se snažíme pro žáky
organizovat
poznávací
a
vzdělávací
jednodenní exkurze, které směřují do různých
částí ČR a díky kterým se děti seznamují
s různými zajímavostmi, pamětihodnostmi,
navštěvují muzea, expozice, apod. - např.
Klínovec, lázeňská města, Praha, Šumava,
Chodsko, SOOS, jaderná elektrárna Temelín,
ZOO, kino IMAX apod.
V květnu se žáci 2. stupně poprvé vypravili
nahlédnout do zákulisí politického života
a navštívili Senát Parlamentu ČR –
Valdštejnský palác, aby osobně poznali
prostředí, které znají pouze z televizních
obrazovek nebo sdělovacích prostředků. Všichni postupně prošli krásné historické prostory - Jednací sál,
Rytířský sál, Hlavní sál a Audienční síň. Součástí prohlídky byl instruktážní film o činnosti senátorů „Adam
bude senátorem“. Zážitkem byla i návštěva známé Valdštejnské zahrady.

Základní škola a Mateřská škola Nýrsko, Komenského ulice
Na přelomu dubna a května jsme s našimi současnými i bývalými žáky navštívili hlavní město Velké Británie.
Dny jsme trávili v londýnských ulicích a nasávali atmosféru velkoměsta. Měli jsme možnost obdivovat sídla
britských
panovníků
–
Windsdor
a Buckinghamský
palác,
zhlédli
jsme
korunovační klenoty v Toweru a seznámili se
s prostředím vyhlášené školy v Etonu. Se
slavnými osobnostmi jsme se vyfotili v muzeu
voskových figurín a z „Londýnského oka“ jsme
pozorovali známé budovy a pamětihodnosti.
Večer jsme byli dopraveni do rodin, kde jsme
mohli ochutnat anglická jídla, vyzkoušet si
konverzaci s rodilými mluvčími a poznat jejich
všední život. Přestože nás trápilo typicky
anglické deštivé počasí, zájezd se nám velmi
líbil a doufáme, že se do Londýna zase někdy
vrátíme.
Mgr. Kučírková, Mgr. Křivánková
Ve čtvrtek 15.května 2008 proběhla v Základní škole Komenského ulice zajímavá beseda. Žáci z nejvyšších
ročníků se zde dozvěděli něco více z historie našeho města a vlastně i celé naší země. Paní Vaňkátová vyprávěla
o židovských obyvatelích z Nýrska v době okupace a po ní. Blíže jsme byli seznámeni s osudem jednoho
z nich, panem Samuelem Rudolfem Schwarzem, který dnes žije v Izraeli, ale se svou domovinou je právě díky
paní Vaňkátové stále v kontaktu. Paní Ivicová z Terezínské iniciativy přiblížila posluchačům historické
souvislosti té doby. Nejzajímavějším pro všechny však byly vzpomínky pana Karase, nýrského rodáka, který byl
za války uvězněn v Terezíně. Vyprávění, včetně podrobností, které se běžně člověk nikde nedozví, poslouchali
všichni s velkým zájmem. Prožili jsme dvě hodiny, na které jistě nikdo z nás nezapomene, a které se snad staly
poučením pro všechny, aby se tyto události již nikdy neopakovaly.
J.Vlková

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.

Provoz koupaliště v letošní sezóně
Pro letní sezonu 2008 je k využití pro občany a
návštěvníky Nýrska připraven areál koupaliště.
Před zahájením sezóny se provádí drobné
úpravy v částce cca 60 tisíc Kč. Jedná se o
opravy dna bazénu a ploch v těsném okolí
bazénů, obnovy nátěrů, terénní úpravy,
překontrolování filtračního zařízení apod.
V případě dlouhodobějšího příznivého počasí
bude provoz zahájen již v měsíci červnu.
O bezpečnost návštěvníků se postarají plavčíci a
2 studentky budou prodávat vstupenky, odborný
dozor bude zajišťovat p. Hana Širajová. Kvalitu
vody bude sledovat Centrum laboratoří Klatovy.
Přímo v areálu koupaliště je pro návštěvníky zajištěno v kiosku občerstvení. I v letošní sezoně je možnost
zakoupit měsíční permanentku jak pro dospělé, tak i zlevněnou pro děti, studenty a invalidní spoluobčany.
V následující tabulce jsou uvedeny různé možnosti vstupného.
denní – dospělí
denní – děti, studenti, invalidé
měsíční permanentka – dospělí
měsíční permanentka – děti, studenti, invalidé
sezónní permanentka – dospělí
sezónní permanentka - děti, studenti, invalidé

24,- Kč
12,- Kč
170,- Kč
90,- Kč
320,- Kč
160,- Kč
Z. Holý, ředitel TSM Nýrska

Oslavy osvobození Nýrska
Následujícími fotografiemi Vám chceme připomenout návštěvu Klubu třetí armády Plzeň pod velením pana
Františka Polívky a Lt. Col. Jiřího Vítka jako součást oslav osvobození našeho města.

Senioři na prohlídce areálu
bývalých kasáren
V únorovém čísle jsme naše čtenáře informovali o tom,
že Město Nýrsko se stalo vlastníkem bývalých kasáren
PS v Nýrsku. S dalším využitím tohoto zařízení seznámil
starosta města Ing. M. Rubáš členy Klubu seniorů
v Nýrsku při jejich prohlídce areálu dne 30.4. 2008.

Co se dělo v DDM v květnu ?
V tomto měsíci jsme s našimi příznivci navštívili muzikál Angelika, vystoupili jsme pod sjezdovkou na
zábavném dnu, děti z kroužku „ Pojďte s námi do pohádky „ připravily pásmo krátkých pohádek pro mateřské
školy. Čtenáře chci také seznámit s novou jarní aktivitou pro dívky a ženy – jsou to lekce břišních tanců. Konají
se každý týden v tělocvičně Kulturního domu a jsou velmi hojně navštěvovány. Cvičitelka Míša Kasalická může
být spokojená. Zájmové kroužky pomalu končí svoji činnost a připravujeme se na letní prázdniny.
Poslední zájemci se hlásí na příměstské tábory.
Děti, které ve školním roce 2007/ 2008 navštěvovaly
nejvíce kroužků a měly nejlepší docházku, byly
vybrány na srpnový třídenní česko – německý kemp.
Na české straně budeme akci organizovat my spolu
s Městem Nýrsko, na německé straně je hlavním
organizátorem Bavorský národní park. Děti zahájí
program v Nýrsku a po obědě odjedeme na Velký
Javor, kde jsou zajištěny dva noclehy. Celý program
má jedno jediné téma : příroda Šumavy. I když zde
žijeme a spousty věcí přijímáme jako samozřejmé, jistě
se dozvíme mnoho nového o zdejší fauně i flóře.
Čtenářům přejeme hezké léto, příjemnou dovolenou a
věříme, že se s Vámi setkáme po prázdninách.
Fotografie je z historie DDM. Poznáte se ještě?
Pavlína Karlovská

Dvě výstavy
Ema má mámu, máma má mísu, Nýrsko má dům. Krásnej dům. Moc si s ním neví rady. Tedy s jednou jeho
částí. V květnu se zde uskutečnily dvě výstavy. První uspořádalo Muzeum Královského hvozdu a tématicky se
expozice vztahovala k městu a okolí. Výstava byla naprosto profesionálně instalována. U dveří mne přivítala
usměvavá, příjemná paní. Nikdy jsem neviděl ve zdejších prostorách expozici odbytou. Když si uvědomíme, že
veškerou činnost zajišťují amatéři, je to obdivuhodné. Však si tohoto zařízení MěÚ považuje, uděluje dotace.
SKP 370 000Kč, Tenis club 35 000 Kč, Kynologický klub 25 000 Kč a Muzeum celých 7 841 Kč. Aby bylo
jasno, přeji jim to, jenom mi poměr mezi sportem a kulturou, vzhledem k tomu co Muzeum pro veřejnost dělá,
připadá tristní. I když je pravda, že při střihání pásky na hřišti je člověk vidět víc a turnaj pro podnikatele
v muzeu taky neuděláš.
O patro níž výstava druhá. Nikdo mě nepřivítal, bylo zavřeno. Musel jsem si dojít dolů do knihovny a nechat si
otevřít. Své práce zde vystavovali klienti DOZP z Bystřice nad Úhlavou. K vystaveným pracím chovám velký
obdiv. Míra vkusu a výtvarné invence byla obdivuhodná. Další otázkou byla instalace výstavy. Vzhledem
k tomu, že výstavu pořádá Městská knihovna čili místní oficielní kultůrtrégři, kterých je v Nýrsko dost je to na
pováženou. Není to první odbytá výstava, a tak si říkám, čím to je. Neumění, pohodlnost, snaha v klidu se dožít
důchodu nebo něco jiného. Tak krásný prostor, pro výstavy používaný knihovnou tak málo a tak špatně, a
nápadité práce klientů DOZP si zasloužily určitě víc. Nýrští otcové by se měli zamyslet nad faktem, zda je
normální, když amatéři z muzea jsou schopni odvést lepší práci, než oficielní šiřitelé kulturních hodnot v Nýrsku
a okolí.
Mgr. Vojtěch Bunda

Oddíl malé kopané začal hrát Okresní přebor
24.5. Nýrsko – hřiště Pod sjezdovkou
BUVOLSS Nýrsko – TJ Lorenc Klatovy 04 1 : 1 ( 0 : 0 )

Branky : Vlk Lukáš

Muž zápasu (vyhlášeno direktoriátem Buvolss Nýrsko): Mašek Zbyněk

Krásné sobotní odpoledne a očekávání
dalšího brankového přídělu do domácí
sítě přilákalo do půvabného areálu Pod
Sjezdovkou v Nýrsku velký počet
diváků. Pro poslední tým tabulky bylo
utkání s vedoucím skupiny velkou
zkouškou.
Začátek zápasu se odvíjel dle očekávané
šablony a domácí se uchýlili k urputné
obraně a snaze o rychlé protiútoky. Ty
se mu však, vyjma prvého útoku, celý
první poločas nepovedlo realizovat, a
tak se plně soustředil na obrannou fázi.
V ní se dařilo dobře bránit útoky hostů,
které byly často rozbíjeny výborně pracující obranou. Po hvizdu výtečně pískajícího rozhodčího Ratha skončil
první poločas překvapivou bezbrankovou remízou.
Do druhého poločasu vstoupila obě družstva s cílem prolomit střeleckou smůlu. Překvapivě k tomu měl po
několika dobrých akcích příležitost domácí tým, kterému se také povedlo poprvé rozjásat diváky vstřeleným
gólem. Po ose Trnka, Pavel Vlk se balón ocitl před prázdnou brankou, kde jej do sítě posunul Lukáš Vlk.
Útočnou snahu hostí k vyrovnání se dařilo domácím otupovat rychlými protiútoky, které však hosté dobrou
obranou zvládali odvracet. Smůlu si domácí mužstvo poté vybralo při jednom nešťastném okamžiku, kdy se míč
po odrazu od hostujícího útočníka a poté domácího brankáře ocitl v jejich brance. Po vyrovnání se oba týmy
snažily strhnout vítězství na svou stranu, ale ani jednomu z nich se to nepovedlo. Díky tomuto se zrodil
překvapivý výsledek.
Nakonec není pochyb o tom, že hosté ukázali své kvality, které se však štěstím a velkou bojovností povedlo
domácím udržet na uzdě a urvat cenný bod.

Vzpomene si ještě někdo?
Poslední povoznická kobylka v našem městě.
Před velikonočními svátky letošního roku uhynula náhle majiteli panu Josefu Malátovi v Nýrsku čp.148 poslední
povoznická kobylka Fuksa – známá všem občanům Nýrska a okolí i některým častým návštěvníkům našeho města.
Stávala, podřimovala a trpělivě s hlavou svěšenou čekala u hostince Pod Nádražím nebo u hotelu Radnice, někdy
také pod kaštany naproti hostinci U Jezu, kde se její pán zastavoval na svačiny a malé občerstvení. S vděčným
pohledem doprovázela některého z dárců, který ji obdaroval kouskem chleba nebo rohlíkem. Dožila se 27 let, byla
velký dobrák a mnoho dětí se na voze taženém Fuksičkou, jak ji tituloval její majitel, rádo povozilo. Býval to
pěkný obrázek, pro dnešní dobu již vzácný.
Ve své době majitel povoznictví pan Josef Malát se svoji kobylkou konali záslužnou práci pro občany našeho
města a jeho okolí, jimž dovážel hlavně uhlí, ale i menší množství různého materiálu a provozoval jiné povoznické
služby. Zvláště v době, kdy byly v Nýrsku špatně přístupné cesty k domkům v některých čtvrtích a malé dvorečky u
rodinných domků, kam nemohla zajíždět velká nákladní vozidla s uhlím, byla tato povoznická služba nýrské
veřejnosti velice prospěšná.
Vzácní hosté na řece Úhlavě v Nýrsko
Letošní zima k nám přivedla velice vzácné hosty – labutě bílé, které jsme mohli pozorovat i u nás v Nýrsku
uprostřed města, majestátně plovoucí po řece Úhlavě. Bylo to příjemné překvapení a okamžitě se staly středem
zájmu našich občanů a hlavně dětí. Všichni postávali na břehu řeky, obdivovali jejich krásu a krmili je.
Pro naše město byly opravdovou zvláštností i dříve, bývaly viděny na okolních rybnících v Bystřici a na Cihelně,
ale uprostřed města s rušným silničním provozem téměř nikdy, až letos v počtu asi pěti dospělých ptáků s jedním
ještě mladým, dosud s peřím ještě šedě zbarveným.
Zdržely se u nás asi týden, aby pak pokračovaly v letu na svá hnízdiště v jiných krajích a zemích. Snad někdy opět
na shledanou v Nýrsku

Soutěž ve čtení v Městské knihovně
Dne 21. května proběhl v Městské knihovně v Nýrsku 2.
ročník „Soutěže ve čtení“. V letošním roce své čtenářské
umění předvedlo 19 dětí z 2., 3. a 4. ročníků základních
škol v Nýrsku, Dešenicích a Chudeníně. Soutěžící všem
dokázali, že patří opravdu mezi ty nejlepší a s neznámým
textem si velice dobře poradili. Jejich výkon ohodnotila
nezávislá pětičlenná porota, která měla opravdu těžké
rozhodování.
Kategorie 2. ročník
1. Tadeáš Toman
2. Anna Šafaříková
3. Petra Belfínová

ZŠ Nýrsko, Školní
ZŠ a MŠ Dešenice
ZŠ a MŠ Chudenín

Kategorie 3. ročník
1. Jana Šafaříková
2. Milan Koryťák
3. Jana Burešová

ZŠ a MŠ Dešenice
ZŠ Nýrsko, Komenského
ZŠ Nýrsko, Školní

Kategorie 4. ročník
1. Martin Růžička
2. Roman Šlehofer
3. Sára Kaletová

ZŠ Nýrsko, Komenského
ZŠ Nýrsko, Školní
ZŠ Nýrsko, Komenského

Všem zúčastněným děkujeme za předvedené výkony.

Možná Vás bude zajímat
Pokud i Vás zajímají knížky a jste vášnivými čtenáři, jistě
chodíte do Městské knihovny v Nýrsku. Při mé poslední návštěvě mne napadlo, kolik čtenářů sem občas zajde
pro nějakou knížku, které knihy se nejčastěji vypůjčují a tak podobně. Na mé zvědavé otázky odpověděla paní
Dagmar Hypiusová.
„V letošním roce má knihovna 327 registrovaných čtenářů a z toho jich 316 platilo registrační poplatek. Rozdíl
mezi těmito čísly tvoří děti – malí čtenáři se samými jedničkami na vysvědčení, kterým byl v rámci loňské akce
tento poplatek odpuštěn. Od 1.ledna 2008 přišlo do knihovny již 3 214 návštěvníků a vypůjčilo si 10 317 knih a
2 251 různých periodik. Nejčastěji si samozřejmě půjčovali děti i dospělí čtenáři beletrii. Naučná literatura byla
v menšině, ale stále je žádána.“
Rádi bychom Vám každý měsíc přinášeli seznam nových knih, které rozšířily již stávající seznam více jak 36.000
knih a 24 titulů různých periodik. V květnu přibylo 72 nových titulů knih. Namátkou jmenujme pro dospělé:
Proměny sudetské krajiny ( Antikomplex )
Co v učebnicích dějepisu ( Jan Bauer )
Židovské památky Tachovska, Plánska a Stříbrska ( Jiří Fiedler )
Královský hvozd na Šumavě před třicetiletou válkou ( Vladimír Holý )
Obrazy z dějin českého zvonařství ( Tomáš Chvátal )
Páni ze Švamberka – pětisetletá sága rodu s erbem labutě ( Jiří Jánský )
Na stezkách krále Šumavy ( Jan Jirák )
Putování po zaniklých místech Českého lesa – Domažlicko ( Zdeněk Procházka )
Mládeži zase můžeme nově nabídnout :
Co víme o rytířích ( Reneé Holler )
Druidovo tajemství ( Reneé Holler )
Seznam všech lze najít na stránkách www.knihovnanyrsko.cz, kde najdete i akce, které se zde konaly, a nebo se
teprve konat budou.
A abychom nezapomněli, ještě výčet nejčastěji půjčovaných knih v květnu:
Da Vinciho kód ( Dan Brown )
Srdce z rubínu ( Marie Cordonnier )
Manželské okovy ( Klára Janečková )
Osudová posedlost ( Klára Janečková )

Jitka Vlková

Městská knihovna Nýrsko
telefon: +420 376 571468
e-mail: knihovna@mestonyrsko.cz
www.knihovnanyrsko.cz www.sumavanet.cz/icnyrsko

Městská knihovna Nýrsko pořádá
V prostorách Městské knihovny Nýrsko
od 9. – 15.6. Týden Karla Klostermanna
10.6. od 18,00 hod beseda : Život a dílo Karla
Klostermanna ( Mgr.Karel Mráz ) a beseda o
ochraně CHKO a NP Šumava ( Mgr. Pavel Hubený )
18.6. - od 19.00 hod: kytarový recitál Libora
Janečka , jehož repertoár zahrnuje skladby různých
slohových období se zaměřením na hudbu barokní,
španělskou a jihoamerickou.
Předprodej vstupenek v IC Nýrsko Po- Pá 9,00 – 12,00
13,00-16,00 hodin. Zbylé vstupenky před představením.

V prostorách informačního centra města Nýrska
od 9. – 15.6. Týden Karla Klostermanna
- Výstava CHKO Šumava
- Turistická vycházka – po stopách Karla
Klostermanna

Ostatní akce
14. 6. od 10.00 hod: 1. tattoo from West Bohemia
s bohatým doprovodným programem (soutěže, výstava
minimotorek, různé prodejní shopy).Večer Music
After 25, Veget a další. Akce se koná v sále Kulturního
domu.
22.6. od 14.00 hod.: Rychlé šípy – divadelní
představení ochotnického spolku z Dešenic v areálu Pod
sjezdovkou
28.6. od 10.00 hod.: Běh na Hraničář - start od
Lesního divadla Nýrsko (prezentace od 8,30 hod.)
OZNÁMENÍ: Kulturní dům v Nýrsku přijímá přihlášky
do podzimního tanečního kurzu 2008. Zájemci se
mohou
hlásit
v Informačním
centru
města
Nýrska.Telefon: 376 571 616

Informační centrum města Nýrska
telefon: 376 571 616 , e-mail: ic@mestonyrsko.cz
Po – Pá 9,00 – 12,00 13,00 – 16,00

poskytuje a nabízí: informace týkající se turistiky,
cykloturistiky,
ubytování,
kulturních
pořadů,
autobusových i vlakových spojů, programy kina ve
Kdyni, 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 ubytování a stravování.

ZŠ Nýrsko, Školní ul. srdečně zve na

OKRESNÍ PŘEBOR ŠKOL V SOFTBALLU 2008,
který se koná ve dnech 18. a 19.6.2008, vždy od 9.00 hodin
ve sportovním areálu ZŠ.
Dne 21.6.2008 od 9 hodin se koná 2. ročník MEMORIÁLU MICHAELA
ZÁHORŇANSKÉHO na fotbalovém hřišti v Nýrsku. Tak jako již při prvním ročníku
budou i tentokrát vyhodnoceni jednotlivci.
PŘIJĎTE se podívat na hráče, kteří psali nejslavnější dějiny nýrské kopané ( v té době 3.
nejvyšší soutěž ČSSR! ) na bývalé hráče VIKTORIE PLZEŇ a další osobnosti a samozřejmě
uctít památku bývalého dlouholetého předsedy M. Záhorňanského, který se nesmazatelně
zapsal do dějin nýrské kopané.
Vstup DOBROVOLNÝ – výtěžek po skončení turnaje bude věnován DOMOVU PRO OSOBY SE
ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM v Bystřici nad Úhlavou.

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

NAVÝŠENÍ PŘÍSPĚVKŮ Z FONDU PREVENCE
BONUS 300 Kč PRO KAŽDÉHO POJIŠTĚNCE U
PŘÍLEŽITOSTI 15. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ZP M-A
Délka pojistného vztahu
1. 8. 1993 – 31. 12. 1994
1. 1. 1995 – 31. 12. 1997
1. 1. 1998 – 31. 12. 2000
1. 1. 2001 – 31. 12. 2005
1. 1. 2006 – 31. 12. 2007
od 1. 1. 2008

Platné do
30. 4. 2008
600 Kč
550 Kč
500 Kč
450 Kč
400 Kč
300 Kč

Od 1. 5. 2008
600 Kč + 300 Kč
550Kč + 300 Kč
500 Kč + 300 Kč
450 Kč + 300 Kč
400 Kč + 300 Kč
300 Kč + 300 Kč

Akce klient přivede klienta
- poukázka 900 Kč pro nového i stávajícího klienta
(platnost od 1. 5. 2008)

K 15. výročí rozšiřujeme možnosti příspěvků z FP na:
www.zpma.cz

rovnátka (pevná i snímatelná)
sportovní chrániče, autosedačky
očkování proti meningokoku (do 20let)
očkování PREVENAR
očkování proti klíšťovce (všechny dávky)
nákup optických pomůcek
www.sumavanet.cz

info@zpma.cz
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