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Jedna připomínka
V květnových dnech vzpomínáme výročí konce největšího válečného konfliktu
v lidských dějinách, konce 2. světové války. Je třeba si připomenout, že Nýrsko
se v této době stalo dějištěm největší masové vraždy na klatovském okrese.
V posledních měsících války prováděli nacisté přesuny vězňů z koncentračních
táborů, tak jak ustupovala německá armáda před frontou. Koncem února roku
1945 se dostal takový pěší transport žen do Nýrska od Všerub přes Pláně a
Chudenín, aby dále pokračoval směrem na Hojsovu Stráž. Z tohoto transportu
zemřely dvě ženy vysílením přímo v ulicích města a byly pohřbeny na nýrském
hřbitově.
V dubnu 1945 zůstal na nádraží v Nýrsku transport vězňů, který byl
dopravován vlakem od Klenčí přes Domažlice a Janovice nad Úhlavou a dále
měl pokračovat do Železné Rudy a Bavorska. Protože v této době byly
železniční tratě na mnoha místech přerušeny vlivem náletů hloubkařů, byla trať
ze Železné Rudy směrem do Bavorska rovněž poničena a vlak s vězni zůstal
v Nýrsku stát. Podle vzpomínky pana Karla Ginsla, předsedy místní organizace
Svazu protifašistických bojovníků, kterou zaznamenal roku 1962, byli vězňové několik dní ve stanici a zůstávali ve
vlaku a v dřevěné boudě na nádraží.
„Vězňové byli následkem hladu a nedostatečným oblečením tak vysíleni, že úmrtnost v jejich řadách byla veliká.
Několik obyvatel, kteří zde byli zaměstnáni, jim pokoutně nosilo potravu na nádraží... Vagóny se plnily mrtvolami, a
bylo proto 82 mrtvých zakopáno ještě schopnými vězni v jámě v dolině nedaleko nádraží za strážním domkem směrem
k Janovicím. Toto provedla skupina pravděpodobně 26 vězňů, kteří byli po práci druhého dne kolem 3 hod. ráno na
židovském hřbitově u zdi postříleni a nedbale do jámy zaházeni. Zbytek vězňů byl odveden směrem k měšťanské škole.
O osudu těchto není nic známo.“
K hromadnému pohřbu a následné popravě dalších vězňů došlo pravděpodobně 25. a 26. dubna 1945.
Celkem zahynulo v Nýrsku 108 lidí z tohoto transportu, z toho 11 žen. Jejich jména nejsou dodnes známa až na tři
muže, jejichž úmrtí zaznamenal matriční úřad v Hodousicích. 11. dubna zemřel Josef Vari, starý 24 let, 15. dubna
zemřel Pavol Torsik, jemuž bylo 31 let a 22. dubna dvaatřicetiletý Stephan Tóth. Proč matriční úřad zaznamenal úmrtí
právě těchto třech mužů není jasné, avšak dle dat úmrtí si můžeme udělat alespoň rámcovou představu, jak dlouho
setrvával vlak s transportem v prostoru nádraží.
Po příchodu amerických vojáků do města bylo 31. května všech 108 mrtvých exhumováno a 2. června v neděli
pohřbeno na nýrském hřbitově. „V Nýrsku byly u všech truhlářů zabaveny všechny rakve a pokud se nedostávaly,
musely být během dvou dnů zhotoveny alespoň z nehoblovaných prken, zároveň s jednoduchými nosítky. Rakve byly
vystaveny na náměstí, čestnou stráž před nimi stáli tři důstojníci a velitel naší posádky, velitel americké armády a
četnický velitel z Klatov. V rozích náměstí stály americké tanky. Smuteční proslov měl předseda ONV s. Čermák,
načež civilní hudba zahrála státní hymny. Po přehrání hymen čestná rota našeho vojska vypálila salvu s ostrými
náboji.“ Takto zapsali své vzpomínky členové Svazu protifašistických bojovníků v roce 1967. Hroby byly opatřeny
bílými kříži a péči o ně převzal později národní výbor ve spolupráci
se svazem protifašistických bojovníků. Z pramenů této organizace se
dále dozvídáme, že údržbu hrobů prováděli pionýři z nýrských škol.
Na počátku 60. let se jevila údržba velmi nákladná a přes
několikaleté úsilí členů svazu došlo nakonec ke zrušení hrobů
v původní podobě a vybudování památníku celkem 112 obětem
nacismu v Nýrsku (včetně dvou žen zemřelých při únorovém
transportu a dvou polských válečných zajatců, kteří v Nýrsku
zemřeli během války.) U tohoto památníku se pak každoročně
konaly oslavy Dne osvobození 5. nebo 9. května a vzpomínkové
oslavy výročí VŘSR 6. listopadu, jak konstatoval pan Bytel z místní
pobočky svazu protifašistických bojovníků v roce1972.
Dr. Lenka Sýkorová

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.

Konzumace alkoholu na veřejnosti
V předcházejících vydáních Nýrských novin jsme několikráte informovali o problémech s konzumací alkoholu
na veřejnosti. Dosud platná legislativa neumožňovala vydat obecně závaznou vyhlášku města, která by pomohla
situaci vyřešit. Teprve v počátku kalendářního roku 2008 se situace změnila. Proto Zastupitelstvo města Nýrska
na svém posledním veřejném zasedání dne 16.4.2008 vydalo obecně závaznou vyhlášku č. 2/2008 o zákazu
požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích. Tato vyhláška umožní Městské policii Nýrsko
postihovat konzumaci alkoholu na vymezených veřejných prostranstvích jako přestupek. Při vymezení
dotčených veřejných prostranství byly ve spolupráci s městskou policií stanoveny tři oblasti, ve kterých již
docházelo nebo by mohlo docházet k narušování veřejného pořádku nebo ke škodám na majetku způsobeným
osobami pod vlivem alkoholu. Ve vymezených oblastech bylo pamatováno na zajištění provozu předzahrádek za
předem stanovených podmínek. Tato vyhláška je platná od 2.5.2008.
Celé znění vyhlášky včetně přesného vymezení třech oblastí, kde je konzumace zakázána, naleznete na adrese
http://www.sumavanet.cz/munyrsko v odkaze „Vyhlášky“.

Poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení
Město Nýrsko vyhlásilo opakovaně pro rok 2008 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 4. 4. 2008 podalo žádost o půjčku pět žadatelů, a to na celkovou částku 310.000,-Kč. Komise posoudila
žádosti z hlediska formální správnosti a úplnosti, z výběrového řízení nevyloučila žádného žadatele. Vzhledem
k požadovaným finančním prostředkům a možnostem fondu navrhla komise poskytnout půjčky všem pěti
žadatelům v celkové částce 310.000,-Kč. Výši půjček z FRB schválilo Zastupitelstvo města Nýrska na svém
veřejném zasedání dne 16.4.2008.

Přidělené dotace sportovním a kulturním organizacím
Město Nýrsko vyhlásilo podle stanovených pravidel výběrové řízení na příjemce dotace v oblasti sportu a kultury
pro rok 2008. Komise posoudila oprávněnost jednotlivých žádostí a doporučila starostovi a zastupitelstvu města
schválit dotace následujícím organizacím:
SKP Okula Nýrsko
ve výši 370.000,- Kč
Tenis klub Nýrsko
ve výši 35.000,- Kč
Kynologický klub Nýrsko
ve výši 25.000,- Kč
TJ Nýrsko Klub českých turistů
ve výši 10.000,- Kč
TJ Volejbal Nýrsko
ve výši 10.000,- Kč
Muzeum Královského hvozdu
ve výši 7.841,- Kč

Návrat umělce do našeho města
V pátek 18. dubna jsme ve společenském sále městské
knihovny měli potěšení přivítat herce, který v Nýrsku
častokrát vystupoval, Miroslava Gabriela Částka. Po
krásném představení Citadela umělec zavzpomínal na
časy před 20 lety, kdy vystupoval v Kulturním domě
v Nýrsku v komorních večerech na pozvání pana
Václava Pavlíka. Pan Částek dokázal, že i po tak
dlouhé době si jmenovitě vybavoval nýrské diváky,
kteří rádi na jeho představení chodili. O to více nás
mrzí skutečnost, že byla na představení účast jen 12
skalních příznivců, kterým tímto děkujeme. Dokázali
panu Částkovi, že také Nýrsko na jeho kvalitní kulturní
představení nezapomíná.
MěK

V ZŠ NÝRSKO, ŠKOLNÍ ULICE jsme letos rozhodně nenaplnili známou pranostiku:
BŘEZEN – ZA KAMNA VLEZEM, DUBEN – JEŠTĚ TAM BUDEM!
 V březnu nám velkou radost udělalo umístění Kristýny Němcové, žákyně VI.A, která se v okresní soutěži
z anglického jazyka umístila na 1. - 2. místě, a dále velmi dobrá reprezentace naší školy v okrskovém i okresním
kole recitační soutěže: okrskové kolo – 4krát 1. místo z 5 kategorií (N. Vlčková, I.A; B. Idlbeková, III.A; J.
Slezáková, V.A; K. Kováčová, IX.A); okresní kolo – 3. místo Gustav Böhm, IX.A.
 Duben jsme přivítali tradičním „Aprílovým dnem“,
který byl tentokrát ve znamení pohybových dovedností netradičních sportovních disciplin, např.běh do
schodů, chůze na chůdách, plížení, hod čepicí na cíl,
kuličkiáda - slalom s klasickými cvrnkacími kuličkami, páka, apod. Velký úspěch sklidily mezi žáky souboje tříd – na 1.stupni to byla skoro bitva tříd „Vzteklý
veverčák“ a na 2. stupni souboj nejsilnějších, který
napodoboval „sumo“. Výkony žáků doplnili profesionálové – skupina „VARIETE SHOW FLEMINGS“
předvedla několik artistických vystoupení. Někteří
žáci prokázali i smysl pro humor a recesi, protože
Aprílový den oslavili i neobvyklými kostýmy a
převleky. Nejoriginálnější nápady a módní kreace
předvedla třída VIII.B.
 22.4.2008 se žáci 1. stupně vypravili na vzdělávací
exkurzi do Chudenic a Kolovče, aby poznali nedaleké
okolí, které má bohatou historii i řadu zajímavostí. Při
prohlídce chudenického zámku děti nejvíce zaujala
„modrá komnata“ a tajemná pověst o zjevení anděla.
V kolovečském muzeu si prohlédly starodávné
řemeslné dílny – řeznickou, pekařskou, kožešnickou,
ze živností se nejvíce líbilo kadeřnictví a zařízení
hostince, zajímavé byly sbírky hodin, kočárků a hraček
a samozřejmě „kolovečský mlýn“, který je známý
přemíláním starých bab na mladá děvčata, letos prý
v poměru 7 :1. Součástí prohlídky je i stále vyrábějící
hrnčířská dílna, kde žáci obdivovali
práci na
hrnčířském kruhu. I přes nepřízeň počasí se všichni
vrátili obohaceni novými zážitky a dojmy.
Mgr. Alena Linhartová

 OZNÁMENÍ TERMÍNU VOLEB ČLENŮ ŠKOLSKÉ RADY 
Volby členů Školské rady na další tříleté období proběhnou 21.5.2008
v době od 16.00 do 17.30 hodin v budově školy v rámci třídních schůzek a konzultací o prospěchu.

Jarní závod psů
První dubnovou sobotu se na nýrském kynologickém cvičišti
konal Jarní závod. Při účasti 23 závodníků se v kategorii ZM na
prvním místě umístila Martina Augustinová s fenou Fidorkou
z Plzně. V kategorii ZVVZ zvítězila Dana Zahutová se psem
Borisem a v další kategorii IPO1 pak Jiří Hladík se psem
Kernem. Na první příčce v kategorii s označením IPO3 stanul
Jindřich Pekárek a jeho pes Lerry. Také v závodě družstev se
nám dařilo. Naše trojice ve složení Josef Baláž, Tomáš Králík a
Jiří Hladík porazila všechny soupeře a obdrželazlatou medaili.
Martina Korbelová

Zápis do Základní umělecké školy Nýrsko
Vážení rodiče,
v týdnu od 12. do 16. května 2008 proběhne zápis dětí do Základní umělecké školy Nýrsko pro školní rok
2008/2009, kdy bude na naší škole organizována výuka v těchto oborech:
Hudební - výuka zobcové flétny, příčné flétny, klarinetu, klavíru, akordeonu, keyboardu (elektronické klávesové
nástroje), žesťových nástrojů, kytary, houslí , zpěvu a sborového zpěvu.
Taneční – výuka v přípravném a základním studiu pro děti (základy společenského, klasického a moderního tance).
Výtvarný - výuka v přípravném a základním studiu ( výroba keramiky, kresba, grafika, malba a dekorativní činnost).
Do všech oborů jsou přijímány děti od 6-ti let.
Zápis se koná v budově ZUŠ Nýrsko ulice Čsl.legií 373 v době od 13:30 do 17:30. Bližší informace o výuce na naší
škole Vám budou poskytnuty na telefonních číslech 376 571 159, 604 446 480 nebo přímo v budově školy.
Luboš Vacek, ředitel školy

Co se dělo v dubnu v DDM ?
Duben je každoročně měsíc, kdy se naše děti připravují na
přehlídku Domu dětí a mládeže v Nýrsku. Letos jsme se sešli 20.
4. v kulturním domě a všem našim rodičům, přátelům, známým a
dalším zájemcům jsme předvedli, co děláme ve svých
zájmových kroužcích.
Program zahájila batolata z kroužku cvičení rodičů a dětí paní
Kalné. Společně všichni recitovali a cvičili jógu. Pokračovaly
čtyřleté děti, Pimprlata paní Hoškové. Zacvičily prvky
pohádkové jógy a společně zatančily Ptačí tanec. Děvčata
z kroužku hry na zobcovou flétnu „ Píšťalka „ zahrála lidové
písně. Vystoupení se povedlo. A jak pokračoval program, zvyšoval se i věk našich účinkujících. Děti z kroužku
konverzací v německém jazyce zahrály vtipný skeč z lékařské ordinace. Paní učitelka Dana Kučírková pracuje s tímto
kroužkem již několik let a na dětech je tato skutečnost velmi dobře vidět. Své první krůčky aerobiku předvedla
děvčata, která ještě v předškolním a mladším školním věku začala navštěvovat kroužek miniaerobiku paní Hoškové.
Až děvčata vyrostou a pokud vydrží cvičit, předvedou pak sestavy plné aerobních kroků, tak jako dívky z kroužku
aerobiku paní Karlovské. Sportovní gymnastika předvedla své kousky ve třech blocích – nejmenší dívky na koberci se
sestavou „ Koťata „ ,větší dívky pak měly připravené sestavy s hudebním doprovodem. Vystoupení završila nejstarší
děvčata cvičením na koberci a kladině. Vystoupení připravily cvičitelky paní Pavlína Karlovská, paní učitelka
Blažena Kučírková, paní Andrea Rosová a paní Jana Hošková. Divadelní kroužek paní Kalné originálně předvedl
jazykovou průpravu. Celou pohádku předvede v mateřských školách 20. 5. 2008. Slečna Marta Melicharová
předvedla se svými žáky, jak se dá zajímavě zpestřit hodina anglického jazyka. Ve své práci bude pokračovat i příští
školní rok a nabídne i hodiny konverzací. Děti, které mají rády pohyb, se mohou připojit ke kroužku míčových her,
který vede paní Hošková. I ten se nám ukázal na přehlídce. Vedoucí pan Jan Lucák přivedl početnou skupinu
florbalistů a společně na malém prostoru divákům ukázali, jak vypadá přihrávka a nájezd na branku. „ Jasná zpráva „ ,
kdo by neznal píseň skupiny Olympic. Zazněla i na naší přehlídce v podání kytarového kroužku, který se sehrál
zásluhou Romana Wernera.
Celou přehlídkou nás provázely roztleskávačky. Uváděly každé další vystoupení. Přísálí vyplnil svojí výstavou pan
Miroslav Miškovič. Modely z kroužku plastikových modelářů zaujmou vždy širokou veřejnost. Připojili se i malí
výtvarníčci a novinkou byla nabídka her manželů Čermákových. Ti se v našem zařízení celý školní rok věnují
deskovým hrám. Doufáme, že vystoupení všech účinkujících se líbila a mezi dětskými diváky se našli i tací, kteří si
vybrali kroužek na příští školní rok.
Rádi bychom pozvali širokou veřejnost na 2. ročník „Divadla v zahradě“. Akce se uskuteční 29. 5. 2008 od 14.00
hod na zahradě u domu dětí, za nepříznivého počasí se přesuneme do tělocvičny kulturního domu.
V našem středisku též vrcholí přípravy na letní prázdniny. V červenci i v srpnu jsme pro děti připravili příměstské
tábory buď se všeobecným zaměřením, nebo se zaměřením na cyklistiku. Po loňském úspěchu budeme na kolech
jezdit 3 týdny. Letos prvně naši letní nabídku obohatí pan Jan Lucák s florbalovým soustředěním v prvním a druhém
červencovém týdnu. Další termíny příměstských táborů uvádíme níže. Uzávěrka přihlášek a úhrada na letní tábory je
v sobotu 31.5.2008.
30.6 – 4.7.2008
všeobecný PT
florbalové soustředění
7.7. – 11.7.2008
cyklistický PT
florbalové soustředění
14.7. – 18.7.2008
cyklistický PT
11.8. – 15.8.2008
všeobecný PT
18.8. – 22.8.2008
všeobecný PT
25.8. – 29.8.2008
cyklistický PT
Za DDM Nýrsko Pavlína Karlovská, Jana Hošková

Dovolte, abych Vás seznámila s dalšími občánky z Nýrska a okolí

Alžběta Beková

Magdalena Kindlmannová

Petr Pojžárek

Michal Bovan

Zdeněk Mareš

Jakub Šála

Jan Chalupský

Nela Olšanová

Tadeáš Válek

Jarní soutěž dětí v požárním sportu
V sobotu 12.4.2008 pořádal Sbor dobrovolných hasičů v Nýrsku v areálu
bývalých kasáren XII. ročník Jarní soutěže dětí v požárním sportu.
Tříčlenná družstva byla rozdělena podle věku do tří kategorií ( 1.kategorie
1.-4. třída, 2.kategorie 5.-7.třída a ve 3.kategorii byli žáci 8.a 9.tříd). Děti
plnily různé dovednostní a vědomostní úkoly – překonání překážky po
vodorovném laně, hod hadicí na cíl, znalost vázání uzlů, štafetový běh,
určování jednotlivých prostředků, které hasiči používají, hadicová štafeta a
také střelba ze vzduchovky, což si dnes děti jen tak někde nezkusí. Všech
168 účastníků v 56-ti družstvech bojovalo, co jim síly stačily, ale zvítězit
mohl v každé kategorii pouze jeden. Mezi těmi nejmladšími to bylo
družstvo Strážov II ( Nýrsko získalo 11. a Bystřice 5., 12., 15. a 22.místo).
Ve 2.kategorii byli opět nejlepší požárníci ze Strážova ( Nýrsko obsadilo znovu 11. a Bystřice 9. příčku). Nejstarší
kategorii vyhrála Bystřice, Nýrsko bylo 5. Putovní pohár si odvezla Čihaň
a speciální Putovní pohár nejrychlejší štafety požárních trojic obdrželo
družstvo Chodské Lhoty I.
Musíme poděkovat organizátorům i sponzorům, bez nichž by se toto
soutěžní odpoledne nemohlo uskutečnit. Tento rok přálo i počasí, všichni
se dobře bavili a snad se tady sejdeme za rok zase.
Jak jsme při soutěžích mohli vidět, děti zde uplatnily získané znalosti a
mají možnost i sportovního vyžití. Pokud by některé z Vašich dětí mělo
zájem, těší se na něj ostatní mladí požárníci každý čtvrtek od 16.00 hodin
ve zbrojnici.
J.Vlková

Nýrští fotbalisté dokončili výstavbu svého zázemí
Nového zázemí se dočkali nýrští fotbalisté. Dílo, které stálo přes dva miliony korun, slavnostně otevřeli v pátek
18.4.2008 odpoledne a po celý víkend si jej zájemci mohli prohlédnout při dnech otevřených dveří. „V nové
přístavbě jsou hráčské kabiny, šatny pro rozhodčí, sociální zařízení. Po rekonstrukci stávajícího objektu jsme se
dočkali i tolik očekávané klubovny,“ představil moderní prostory předseda SKP Okula Nýrsko Karel Kalivoda.
Stávající prostory, které v sedmdesátých letech nahradily dřevěné kabiny postavené po roce 1946, kdy klub vznikl,
už byly nevyhovující. „Měli jsme tady pouze čtyři malé šatny a to máme devět týmů, sedm žákovských a dva
dospělých. Teď už se kluci můžou po zápase nebo tréninku vysprchovat v teplé vodě bez ohledu na to, kolik jich na
trénink přijde,“ pochvaloval si předseda klubu s více než
dvěma sty členy a dlouholetou fotbalovou tradicí.
Nýrští se do práce pustili už přede dvěma roky a po několika
etapách dílo, kde první etapa byla finančně pokrytá ze
státního rozpočtu a druhá svépomocí a za velké podpory firmy
Lesní stavby Nýrsko, zdárně dokončili. „Velkou podporu jsme
měli ze strany nýrského městského úřadu a hlavně Lesních
staveb Nýrsko, bez nich si toto dílo nedokážu představit.
Výrazně přispěl také pan Jiří Hvězda, který zainvestoval
nemalé prostředky do vybavení. Ovšem hodně jsme si udělali
i svépomocí, kluci z A týmu i staré gardy si tady ve svém
volnu dost mákli. Všem za to patří dík,“ dodal Karel Kalivoda,
který věří, že si nových prostor budou nejen Nýrští, ale i
všichni hosté vážit a šetřit je.
„Víme, že ve sportovních výsledcích, především v kategorii dospělých máme velké rezervy, ale hrajeme, na co
momentálně máme. Soustřeďujeme se především na mládež, chceme si vychovat vlastní fotbalisty, nemíníme
investovat do nákupu hráčů. Raději vložíme peníze do svého, to nám nikdo nevezme,“ přiblížil politiku nýrského
fotbalového klubu jeho šéf. Dostatečným příkladem je květnová účast na mezinárodním turnaji Eurosportringu
v italské Brescii. „ Jedeme tam se třemi žákovskými mužstvy. Náklady na takový turnaj je až hrozivý, více jak
150 000 Kč. Přesto nás takové peníze nemrzí, děti zažijí neopakovatelné zážitky, setkávají se s hráči různých
národností, hrdě reprezentují Českou republiku i naše město“. A že investice do mládí se vyplácí, se Nýrští už
několikrát přesvědčili. Nejednou si už totiž jejich fotbalovou naději vyhlédly kluby hrající vyšší mládežnické
soutěže. „Jsme na ně pyšní, věříme, že na své fotbalové začátky u nás nezapomenou“ potvrdil Karel Kalivoda..

Auto za deset korun
Tak to už je opravdu historie. Nejen proto, že už se snad ani
neprodává tak levný los. V roce 1957 rodina Velkoborských
vyhrála auto Poběda na výherní knižní poukázku, kterou
paní Chroustová, prodavačka v Knize, doslova paní
Velkoborské, jako jednu z posledních dvou vnutila. Auto
dlouho po Nýrsku jezdilo, protože jej koupil pan Babka,
čalouník, pozdější místostarosta Městského úřadu v 90.
letech. Něco se ovšem z této události přece jen dnešních dnů
dotýká. Má to na svědomí Československý filmový týdeník,
který událost zaznamenal. Části té spoustě dětí, které se
slávy zúčastnily, je vidět do tváře. A tak můžeme vidět
desetiletého Slávka Jaklů, Danu Andrlovou - Šmídovou,
Josefa Ženíška, Ivu Vlčkovou – Suchanovou, Pepíka Jindru, Zdenu Theimra, bratry Růžičkovi a jiné. Jenže kdo je
pozná? Kdo se pozná? Proto tento článeček, proto zveřejněný záběr z týdeníku, který Vám na požádání průvodkyně
v našem muzeu pustí. Chcete se vidět, jak před padesáti lety radostně tleskáte výherkyni auta? Tak se v našem
muzeu zastavte a shlédněte tento film.
A ještě trochu něco navíc. Pokračujeme v tradici promítání historických filmových záznamů z Nýrska. Tentokrát
nabízíme reportáž z Okuly z roku 1955. A nenechte si ujít také další připravovanou výstavu. Bude věnována Bitvě
u Nýrska, která se odehrála 22. září 1467. Zahájíme ji 3. 5. 2008 ve 14.00 hodin ukázkou dobového boje na
ostrově mezi náhonem a řekou. V muzeu pak bude k vidění soubor nálezů z bojiště a replik tehdejších zbraní a
výstroje. Srdečně všechny zveme.
Karel Velkoborský

Turnaj vozíčkářů ve stolním tenise
Sportovní klub vozíčkářů západočeského regionu, pobočka Klatovy ve spolupráci s TJ Sokol Pocinovice uspořádal
v sobotu 5.dubna v Klatovech 11.ročník turnaje vozíčkářů ve stolním tenise Cena Klatov. Na první turnaj
z celkového počtu jedenácti bodovaných turnajů českého poháru přijelo celkem 40 vozíčkářů z celé republiky. Do
Klatov přijeli také naši reprezentanti, kteří zvedli úroveň turnaje. Soutěž zahájili přátelským utkáním žáci z TJ Sokol
Pocinovice, kteří změřili své síly s nejlepšími vozíčkáři. Soutěžilo se ve třech výkonnostních kategoriích, ve skupině
A hrálo 16 vozíčkářů, B 11, C 13 hráčů. Skupinu A vyhrál bez porážky René Tauš z Liberce. O umístění na druhém
až čtvrtém místě rozhodoval poměr vzájemných
zápasů, nejlépe na tom byl Lubomír Trčka
z Otrokovic před Karlem Zmrzlým z Brna, až
bramborová medaile proto zbyla na úřadujícího
mistra ČR Františka Glazara z Prahy. Největším
překvapením turnaje bylo vítězství libereckého
Jiřího Suchánka ve skupině B, Jiří přitom ještě
v minulém roce hrál o třídu níže a v Klatovech to
byla jeho premiéra ve vyšší soutěži. Z domácích se
vedlo nejlépe Janu Kubaňovi, ten se umístil na
třetím místě v B skupině. Svoji premiéru si zde také
odehrál Honza Vaněk ze Strážova, podařilo se mu
vybojovat 7.místo ve skupině C. V nejprestižnější
skupině A soutěžil Miloš Kalousek, který se umístil
na patnáctém místě.
Turnaj se konal za podpory Plzeňského kraje, Města Nýrska, Klatov, Svazu paraplegiků a řady sponzorů, bez jejichž
pomoci by tento turnaj nebylo možné uskutečnit. Stalo se již pravidlem, že na klatovském turnaji nechybí studenti
střední zdravotnické školy, kteří sbírají soutěžícím míčky, za což ji děkujeme.
M.Kalousek

BONSAI MERKLÍN 2008
VÝSTAVA BONSAJÍ PŘEDNÍCH ČESKÝCH PĚSTITELŮ

Zámek v Merklíně u Přeštic
17.května – 18.května 2008
9.00 hod – 18.00 hod
VENKOVNÍ EXPOZICE SE SUCHOU JAPONSKOU ZAHRADOU „KARE-SANSUI“

DOPROVODNÉ AKCE:
17.5.2008
9.30 hod - 12.30 hod, Tvarování bonsají - L.Slatinka a M.Ašenbrenner
13.00 hod – 14.30 hod, Přednáška o umění SUISEKI - K.Šerák
14.30 hod – 16.30 hod, Aranžování květin – H.Hourová a J.Pešička
18.5.2008
9.30 hod - 12.30 hod, Tvarování bonsají - L.Slatinka a M.Ašenbrenner
13.00 hod – 14.30 hod, Aranžování květin – H.Šebestová
15.00 hod – 16.00 hod, Japonská specialita – ukázka přípravy sushi vč.ochutnávky
Po dobu konání výstavy v prostorách zámku:
- Vám bude Japonská čajovna nabízet nejen japonské čaje.., J.Kocourek,
ROSTETO s.r.o. a Dobrá čajovna Praha
17.5. a 18.5. vždy od 14.00 hod do 15.00 hod - Ukázka Čajového obřadu

- Výstava fotografií Václava Křepelky na téma „Japonské prvky
v českých zahradách“
- Prodej bonsají, bonsajových misek a dalších potřeb pro pěstitele

Pojďte s námi přivítat jaro !
Nemáte ještě program na sobotu 10.5.2008 ? Co takhle strávit den na hřišti pod sjezdovkou ? Tento den TJ Nýrsko
oddíl malé kopané zpřístupní svůj sportovní areál široké veřejnosti. Je tu hřiště s prolézačkami, můžete si prohlédnout
tee-pee, pro děti budou připraveny sportovní hry a soutěže. Ve 13.00 a 15.00 hodin bude předvedena poslušnost koní
a jejich jízda mezi barely. Ve 14.00 hodin se můžete těšit na vystoupení taneční skupiny Ponpon z Domu dětí a
mládeže. Po celý den lze pro dobrou náladu poslouchat reprodukovanou hudbu a pochutnat si na připraveném
občerstvení. Od 16.00 hodin bude sehráno utkání v malé kopané mezi domácím týmem Buvolss Nýrsko a fotbalisty
Fireballs Klatovy.
Zároveň s tím bude po celý den probíhat Den s Husquarnou. Zástupci firmy představí a předvedou veškerou techniku
( raidry, traktůrky, sekačky, křovinořezy a pily ), ale budete si moci tyto výrobky i sami vyzkoušet. Také si budete
moci prohlédnout zemědělský a zahradní traktor John Deer a traktůrek Masey Ferguson.
Prostě bude na co se dívat. Už si můžeme jen přát hezké počasí. Přijďte se bavit, hrát si a fandit. Těšíme se na Vás.

Městská knihovna Nýrsko
e-mail: knihovna@mestonyrsko.cz
e-mail: rjirikova@mestonyrsko.cz

telefon: +420 376 571468

www.knihovnanyrsko.cz
www.sumavanet.cz/icnyrsko

Městská knihovna Nýrsko pořádá
V prostorách Městské knihovny Nýrsko
12.5. – 16.5. Prodejní výstava prací klientů Domova pro osoby se zdravotním postižením v Bystřici nad Úhlavou,
výstava bude přístupná Po- Pá 9,00 – 12,00 13,00 – 16,00, St - Zavřeno
V sále Kulturního domu Nýrsko
23.5. – od 19,00 hod. Penzion Ponorka – Francouzská komedie nás zavede do prostředí jihu Francie, kde ve vile na
pobřeží tráví léto filmový režisér se svou milenkou, jejíž manžel je věčně nepřítomný kapitán ponorky.
Nebezpečí prozrazení mileneckého vztahu způsobí , že …..
Hrají: Lukáš Vaculík, Jan Révai, Roman Štolpa, Andrea Traganová, Lenka Lavičková a další herci Docela
velkého divadla z Litvínova
Ostatní akce
17. 5. - od 20.00 hod: Rocková zábava – Kečup, v sále Kulturního domu
OZNÁMENÍ: Kulturní dům v Nýrsku přijímá přihlášky do podzimního tanečního kurzu 2008. Zájemci se mohou
hlásit v Informačním centru města Nýrska.

Informační centrum města Nýrska
telefon: 376 571 616

e-mail: ic@mestonyrsko.cz

Po – Pá 9,00 – 12,00 13,00 – 16,00hod.

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.

Nabídka :
Velká cestovní kniha - Kniha obsahuje podrobné mapky turistických okruhů a nejrůznějších zajímavostí z celých
Čech, Moravy a Slezska. Součástí 2. vydání je soubor volných vstupenek a poukázky na slevu v celkové hodnotě 10
000 Kč. Platnost poukázek na slevu a aktuálnost nabízených tras je až do 31.12. 2010.
Klatovsko - turistický průvodce s volnými vstupenkami cena: 149,- Kč ( vstupenky lze uplatnit do konce r. 2009 )
Šumava bez hranice - v českém (199,- Kč) i německém (349,- Kč) jazyce
Nýrské noviny – nezávislý měsíčník
Řídí redakční rada. Redakce: Jitka Vlková., kontakt na telefonu 606 781 104, kontaktní email: vlkovi.nyrsko@seznam.cz.
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DOZP Bystřice nad Úhlavou, přísp. organizace přijme do pracovního poměru
POMOCNOU KUCHAŘKU do dvousměnného provozu
Zájemci se mohou hlásit osobně v DOZP Bystřice nebo na tel. 376 571 270,
případně písemné nabídky zasílejte na adresu:
Domov pro osoby se zdrav. postiž., Bystřice nad Úhlavou 44,
340 22 Nýrsko, e-mail: k.simkova@dozpbystrice.cz

Pronajmu 2 byty 1 + 1 v Nýrsku. Tel. 776 566 195

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

OD 1. 5. 2008
NAVÝŠENÍ PŘÍSPĚVKŮ Z FONDU PREVENCE
BONUS 300 Kč PRO KAŽDÉHO POJIŠTĚNCE U PŘÍLEŽITOSTI 15. VÝROČÍ
ZALOŽENÍ ZP M-A
Délka pojistného vztahu

Platné do 30. 4. 2008

Od 1. 5. 2008

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

600 Kč
550 Kč
500 Kč
450 Kč
400 Kč
300 Kč

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

NOVINKY V ROCE 2008
Příspěvek na očkování proti papilomaviru – až 4.000 Kč
Příspěvek na vstup do solné jeskyně, sauny
Příspěvek na očkování proti příušnicím vakcínou Priorix
Příspěvek na zakoupení helmy
V platnosti i nadále příspěvky na cvičení, masáže, ozdravné pobyty, očkování,
hodiny plavání zdarma, program pro ženy a dívky – poukázky do lékárny

www.zpma.cz

www.sumavanet.cz

info@zpma.cz

