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A NOVÝ ŠKOLNÍ ROK ZAČÍNÁ …….
Zavzpomínejme spolu na prázdniny. Moře, hory,
tábory, to vše děti mohly zažít v nejkrásnější
části roku. Jsme rádi, že 154 dětí strávilo část
prázdnin v týdenních turnusem příměstských
táborů. Organizovali jsme klasické všeobecné,
cyklistické, jeden florbalový, tábory pro
nejmenší děti a už tradiční česko - německý.
Třináct dětí z Nýrska a okolí, které velmi dobře
pracovaly v zájmových kroužcích DDM Nýrsko,
bylo pozváno na třídenní přírodovědný česko
německý kempink na Velkém Javoru. Při
přípravě kempinku jsme spolupracovali zejména
se strážkyní Naturparku Caroline Stautner a
s tlumočnicí Katrin Wachter. My všichni jsme
zajistili program organizačně i finančně.
Zatímco v minulých letech jsme navštěvovali
Ostrý, letos jsme měli možnost vidět Šumavu
z jejího nejvyššího vrcholu. Celá akce začala 19.
8. 2008 v DDM, kde jsme vyráběli typického
obyvatele šumavských lesů – sovu. Po obědě
jsme odjeli do německého Brenesu. Odtud jsme
vyrazili po značené turistické trase na Velký
Javor. Cesta trvala dvě hodiny a byla plná
zajímavých vyhlídek. Na vrcholu jsme se
ubytovali v horské chatě ve výšce 1456 metrů
na Gipfelriegelu. Na chatě děti sami
připravovaly stravu z připravených surovin,
sami si uklízely. Program byl celý zaměřen na
poznání přírody Národního parku Šumava a
jejích zajímavostí. Druhý den děti přivítaly
pracovníky horské služby a dozvěděly se, v čem
je jejich hlavní úloha. Vyzkoušely si prvky první
pomoci pro zraněné návštěvníky. Vlastními
silami pak vyplely louku od náletových stromků.
Německý revírník připravil besedu v českém
jazyce. Večer organizátoři překvapili noční hrou.
Třetí den děti sešly zpět do Brenesu a
odcestovaly autobusem do Nýrska. Dodělali
jsme sovy a celá akce slavnostně skončila. Jsme
rádi, že se vše podařilo. Děti navázaly nová
přátelství, poznaly nová místa Šumavy. Určitě
budeme rádi na tuto akci vzpomínat.
Pavlína Karlovská

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.

Upozornění v souvislosti s konáním voleb do zastupitelstev krajů
ve dnech 17. - 18.10.2008
Každá politická strana, politické hnutí a koalice, jejíž kandidátní listina byla zaregistrována pro volby do
zastupitelstva kraje, může delegovat nejpozději do 17.9.2008 jednoho člena a jednoho náhradníka do okrskové
volební komise v každém volebním okrsku, ve kterém se do příslušného zastupitelstva kraje volí, a to pro město
Nýrsko prostřednictvím MěÚ Nýrsko. Není-li takto
dosaženo nejnižšího stanoveného počtu členů okrskové
volební komise deleguje před jejím prvním zasedáním členy
na neobsazená místa starosta.

Pečovatelská služba
Obědy našim seniorům začal na místo dosluhující Škody
Forman rozvážet zcela nový ROOMSTER. Město jej
zakoupilo v polovině roku za částku cca 330 tis. Kč. Krajský
úřad Plzeňského kraje poskytl na nákup dotaci ve výši
200 tis. Kč.

Výměna některých občanských průkazů

Co jsme zažili v MŠ ul. Práce
Čeká nás nový školní rok. Dříve, než začne, ohlédneme
se za tím minulým.
K podzimu neodmyslitelně patřila tradiční Drakiáda a
soutěž ve sběru kaštanů. V období Adventu čekala děti
návštěva čertů a Mikuláše, vystoupení pro rodiče a také
ozdobený stromeček s nadílkou. Atmosféra Vánoc
dýchala i z vystoupení dětí pro seniory, zaměstnance
MěÚ a sponzory.
Každoročně se děti moc těšily na karneval a čarodějnický
rej. Pohádkovou atmosféru umocnila četná divadelní
představení, která prolínala celým školním rokem.
Návštěva zajíčka s velikonoční nadílkou předznamenala
příchod jara. Starší děti absolvovaly plavecký kurz
v Klatovech, navštívily koncert v ZUŠ, podívaly se do
prvních tříd ZŠ. Své poznatky a dovednosti děti využily
při oslavě Dne matek – vyrobily dárečky a předvedly
vystoupení pro své blízké.
Fantazii a zručnost našich dětí mohli obdivovat během
měsíce června také návštěvníci hradu Švihov. Na
samostatné výstavě byly k vidění výtvarné a prostorové
práce na téma : „Hrad očima nejmenších“. Odměnou

autorům prací byla speciální prohlídka hradu spojená
s hledáním pokladu.
Konec školního roku byl ve znamení sportování. Zapojili
jsme se do Sportovních her plzeňského kraje. Oslava
MDD proběhla ve spolupráci MŠ a hasičů z SDH
Nýrsko, kteří připravili ukázku požárního útoku a
zajímavé soutěžní disciplíny. Techniku mohly děti
obdivovat při exkurzi v hasičské zbrojnici. Tečkou za
oslavami svátku dětí byl výlet do ZOO a Dinoparku
v Plzni. Autobus na tuto akci zaplatila společnost Okula
Nýrsko a. s.
Před prázdninami proběhlo slavnostní pasování
předškoláků na školáky. Kromě vzpomínek na školku si
odnesli také pamětní list a knihu.
Aby byl výčet akcí úplný, nesmíme zapomenout také na
účast našich dětí při vítání občánků, ve výtvarných
soutěžích, návštěvy výstav v městském kulturním centru
a možnost docházet do kroužku angličtiny.
Děkujeme všem, kdo se podíleli na úspěšném a
rozmanitém průběhu školního roku 2007/2008 (rodičům,
sponzorům…).
p.Kolářová, p.Kiewegová – učitelky MŠ

Co nového u hasičů…………………
Jako každý rok nastává s příchodem léta hlavní sezona
hasičských soutěží. I v letošním roce se do soutěží
zapojila dvě družstva mužů. Družstvo číslo I tvoří mladší
hasiči a družstvo číslo II tvoří ti zkušenější. Obě družstva
již na jaře postoupila přes okrskové a vyřazovací kolo do
okresního kola soutěží dle pravidel platných
v Klatovském okrese. Zde pak v silné
konkurenci
obsadili muži z družstva Nýrsko II celkové 5.místo
a muži I byli hned za nimi na 6.místě. Ženy z Nýrska
skončily na výborném 2.místě. Obě družstva se také
zúčastňují série soutěží zařazených do Pošumavské ligy.
Ta se letos opravdu daří družstvu Nýrsko II, které i přes
to, že se nezúčastnila všech kol soutěže, přesto se drží na
výborném 4. průběžném místě. Všichni věříme, že další
body přidáme při tradičním memoriálu Václava
Nejedlého, který pořádáme v Nýrsku v sobotu 30.srpna.
Ale hlavním úspěchem našeho soutěžního družstva je
vítězství v okresním kole požárního sportu mužů a tím
vybojovaný postup do krajského kola, které se uskuteční
v Karlových Varech.
I přes uvedené úspěchy v hasičských soutěžích jsou ale
samozřejmě naší hlavní náplní zásahy u požárů,
dopravních nehod a technických zásahů. Do 18. srpna
zatím naše jednotka provedla celkem 34 zásahů.
K požárům z toho naše jednotka vyjela 4x a k dopravním
nehodám 10x. Zbytek tvoří výjezdy k technickým
zásahům, které pravidelně každý rok převažují. Z požárů
bych především připomněl ten z 2. července. Zásah u
požáru lesního porostu ztěžovalo výrazné tropické vedro.

I tak se podařilo společně s dalšími zasahujícími
jednotkami zabránit rozšíření plamenů do blízkého
vysokého lesa. Náročným měsícem na zásahy byl také
červen, kdy v rozsahu několika málo dnů došlo ke čtyřem
dopravním nehodám.
U třech nehod naši hasiči pomáhali zdravotní službě
zajistit a naložit zraněné osoby. Čtvrtá z nich se naštěstí
obešla bez zranění.
Abychom mohli účinně zasáhnout u všech typů
možných situací, je nutné neustále cvičit a pečovat o
svěřenou techniku. A také je samozřejmě zapotřebí mít
k dispozici potřebné vybavení, výstroj a techniku pro
širokou škálu možných zásahů. V letošním roce se
podařilo dovybavit další část jednotky zásahovými
kabáty FIREMAN.
Pokračování na následující straně

Pokračování z předchozí strany

Pro technické zásahy jsme nedávno dokoupili motorový
vysavač. Za uplynulé dva roky se také podařilo
podstatnou část jednotky vybavit novou zásahovou
obuví, přilbami a zásahovými rukavicemi. V dalších
letech by stejně tak měla být jednotka vybavena
zásahovými kalhotami a s ohledem na prudký rozvoj
průmyslu se v nejbližší době jeví jako nutný nákup
nových obleků proti sálavému teplu.
Tak postupně dochází ke kompletní obnově
zastarávajících prostředků výstroje zasahujících hasičů.
Bohužel, roky stárnutí se nevyhýbají ani našemu
vozovému parku. V současné době řešíme především
rychle se zhoršující stav cisterny CAS 24 LIAZ 101,
která je stará přes 20 let. Zde se zatím jeví jako velmi
nadějné řešení rozjednané ve spolupráci s městem, které

by dokonce ani nezatížilo rozpočet. Druhým problémem
jsou rychle zastarávající vozidla AVIA DA 12. Jedno
z nich používáme jako vozidlo určené na technické
zásahy. Právě toto vozidlo bychom rádi co nejdříve
vyměnili za menší dodávku typu Ford Transit (nebo něco
obdobného). Výhodou bude jak menší spotřeba
pohonných hmot, tak i to, že toto vozidlo může řídit
osoba s řidičským oprávněním skupiny B. Pevně věříme,
že se nám co nejdříve podaří společně s městem najít
řešení této situace. V budoucnosti bychom rádi
obdobným vozidlem nahradili i další vozidlo Avia, které
se používá na přivezení požární stříkačky a další posádky
při větších požárech, ale využívají ho také děti při cestách
na soutěže. A bez podpory nejmladších hasičů se naše
budoucnost neobejde.
Jan Kolář

MLADŠÍ PŘÍPRAVKA – kopaná
Po úspěšné sezóně se naši nejmladší zúčastnili
celostátního finále, které se konalo 25.6. – 26.6.2008
v Holešově na Moravě. Účast na tomto finále si zajistili
výhrou na krajském finále. V celostátním finále sehráli
celkem 6 utkání s přípravkami ligových mužstev. První
den sehráli ve skupině tři vyrovnaná utkání, ve kterých
bohužel doplatili na tzv. „úzký kádr“ neboli menší
počet hráčů, kteří mají odpovídající věk a kvalitu.
Všechna tři utkání prohráli, a to s Českými
Budějovicemi 1:0, s Třebíčí 2:1 (Bureš) a s Hradcem
Králové 3:0. Druhý den nejdříve vyhráli s Holešovem
2:0 (Böhm, Pavlík) a prohráli s Teplicemi 9:0 a se
Vsetínem 4:1 (Vávra) a skončili celkově na 15. místě.
V každém případě už samotný postup byl velkým
úspěchem.
Finále se zúčastnili tito hráči: Böhm Sebastien, Brož Michael, Bureš David, Hoidn František, Koryťák Milan, Mašek
Zbyněk, Novák Jakub, Pavlík Jakub, Svoboda Václav, Vacek Adam, Vávra Dominik, Vlček Michal.
Chtěli bychom touto cestou poděkovat rodičům a příbuzným dětí, kteří se s námi tohoto finále zúčastnili a zároveň
zajistili dopravu dětí.

Chceš se stát fotbalistou? Střílet góly jako Jan Koller, umět kličky jako Tomáš
Rosický nebo chytat jako Petr Čech? Přijď mezi nás! Ročník narození 2000 – 2003.
Trénujeme každou středu a pátek vždy od 16.00 hod.

SKP OKULA NÝRSKO – oddíl kopané
Ve dnech 9. – 11.5.2008 se zúčastnily naše mládežnické týmy 10. ročníku mezinárodního turnaje Euro-sportingu
ve Valtenesi del Garda v Itálii za účasti týmů z Nizozemí, Rakouska, Francie, Německa, Švýcarska a Itálie. Do
Itálie vyjeli starší žáci (U15), mladší žáci (U13) a starší přípravka (U11). Starší ani mladší žáci nepostoupili ze
skupiny, o to víc se dařilo přípravce.
Starší přípravka sehrála 4 zápasy v základní skupině s těmito výsledky:
N – FC Entfelden (Švýc.)
3 : 1 (Toman 2x, Čanecký)
N – FC Meyrin (Švýc.)
1 : 2 (Vacovský)
N – AS Valtenesi (It.)
2 : 2 (Kněz, Toman)
N – SV Donaustauf (Něm.)
5 : 0 (Trefanec 2x, Čanecký, Toman, Vacovský)
Ze základní skupiny postoupili do finálové skupiny, kde už docházeli síly, ale přesto 4. místo je velikým
úspěchem.

Výsledky ve finálové skupině:
N – FC Meyrin (Švýc.) 0 : 1
N – EB Achenheim (Fr.) 0 : 2
N – FC Entfelden (Švýc.) 1 : 3 (Toman)
Sestava: Zdeněk Jára, Ondřej Němec, Filip Vacovský,
Petr Kněz, Václav Kaas, Václav Svoboda, Jaroslav
Toman, Michal Trefanec, David Bureš, Jan Čanecký,
Dominik Vávra, Josef Kubečka, Sebastien Böhm
Trenéři: Josef Juraši, Miloš Vávra; Masér: Jaroslav
Toman
Všichni hráči si zaslouží velikou pochvalu za
předvedenou hru a bojovnost v 7 zápasech během dvou
dnů. Zápasům na tomto turnaji byli rovněž přítomni a
podpořili naše mužstva starosta města pan Rubáš a
zástupce hlavního sponzora zájezdu Lesní stavby p.
Svoboda. Oddíl kopané jim touto cestou děkuje.

Nabídka zájmových kroužků DDM Nýrsko pro školní rok 2008/ 2009
Pimprlata / p. Hošková /
Miniaerobik / p. Hošková /
Sportovní gymnastika / kolektiv /
Pohybové hry / p. Hošková/
Míčovky / p. Hošková /
Florbal / kolektiv /
Aerobik / p. Karlovská /
Pon pon / kolektiv /
Batůžek / p. Hošková /
Angličtina /sl. Melicharová/

Angličtina /Mgr. Švarcová /
Němčina /kolektiv /
Výtvarné kroužky / sl. Melicharová /
Kytara / sl. Kalistová /
Veselé pískání / sl. Melicharová /
Hravé varhánky / sl. Melicharová /
Rybáři / p. Liebzeit /
Plastikový modelář / p. Miškovič /
Šachy / p. Polomis /
Klub deskových her / manželé
Čermákovi /
Počítače / p. Hošková /
Pusinka /p. Hošková /
Pojďte s námi do pohádky!
/ p. Kalná /
Reportér /p. Hošková /
Cvičení rodičů a dětí /p. Kalná /
Sluníčko / kolektiv /
Čekárna
Aerobik pro dívky a ženy
Step aerobik

Sportovní školička pro děti 4 – 6 let
Kroužek pro holčičky od 5 let, které chtějí
vyzkoušet první kroky aerobiku
Pro šikovné malé neposedky!
Sportovní hry pro školou povinné děti
Míčové hry pro všechny
Hra pro soutěživé kluky
Pro školní děvčata se zájmem o rytmus a pohyb
Aerobní cvičení s třásněmi
Kroužek pro malé turisty / pěší i na kole /
Noví žáci z MŠ
Pokračující žáci / 2. tř. ZŠ /
Konverzace / 3.–5. tř. ZŠ/
Konverzace / 6.- 9. tř. ZŠ/
Konverzace / stř. školy/
Dospělí - pokročilí
Pokračující výuka
Výuka jazyka pro děti i dospělé

450,- ročně
500,- ročně
600,- ročně
450,- ročně
450,- ročně
500,- ročně
500,- ročně
550,- ročně
450,- ročně
450,- ročně
450,- ročně
450,- ročně
450,- ročně
450,- ročně
700,- ročně
700,- ročně
450,- děti ročně
900,- dospělí
450,- ročně

Výtvarničení pro malé i velké děti, různé
skupiny
Hra a zpěv
Hra na zobcovou flétnu s trochou teorie
Zkusme si spolu první krůčky
Pro děti se zájmem o přírodu a rybolov
Kroužek pro zručné děti
Hra, která neztratí nikdy smysl
Zkus si s námi něco nového!

450,- ročně
450,- ročně
450,- ročně
200,- ročně
400,- ročně
400,- ročně
450,- ročně

Pro ty, kdo nechtějí hrát jen hry
Kroužek pro malé cukráře
Divadelní kroužek vás baví!

450,- ročně
450,- ročně
450,- ročně

Práce malých novinářů
Společná cvičení rodiny
Baby klub pro nejmenší
Otevřený klub pro každého

450,- ročně
400,- ročně
50,- dopoledne
0,- podpořeno
Plzeňským krajem
20,- hodina
600,- permanentka na
rok

Cvičení pro každou ženu

Přednáška Bitva u Nýrska
15. října si připomínáme 540. výročí tzv. bitvy u Nýrska, v níž se střetli bavorští křižáci pod vedením Albrechta
Nothafta von Wernberg s vojsky pana Janovského z Janovic, za účasti okolních šlechticů a hotovosti měst Klatovy a
Domažlice. Bitva se vymykala poměrně častým přeshraničním střetům svým rozsahem, uvádí se okolo třech tisíc
bojovníků na bavorské straně, české vojsko bylo rozsahem zřejmě menší, nicméně v bitvě zvítězilo.
27. září v 15 hodin zveme všechny zájemce o tuto událost na přednášku pana Jiřího Jánského, mj. autora rozsáhlé
publikace Kronika česko-bavorské hranice, na téma této památné události.
Vlastivědné muzeum v Nýrsku připravilo k výročí bitvy také výstavku, kterou ještě můžete navštívit v prostorách
muzea.
Lenka Sýkorová

Z dopisů našich čtenářů
A léta běží ....
Když sleduji současný vývoj společenských vztahů kolem nás – zejména nebývalou brutalitu a vulgaritu mezi
lidmi, honbu za mamonem a dravost za každou cenu se vyšplhat do dobře placených a lukrativních funkcí, přiznám
se, že je mi často velice smutno. Cožpak lidé už zapomněli na předsevzetí a hesla, když v roce 1989 i zde na náměstí
cinkali klíči? V této souvislosti se mi často vrací vzpomínky na školní léta a mého profesora dějepisu, který při výuce
antické historie často nám studentům připomínal moudrá slova řeckého filozofa Platona – žáka Sokratova a učitele
Aristotela, který žil 400let před naším letopočtem a již tenkrát prohlásil známou, ale stále aktuelní větu, že totiž je
velikou chybou, když při změnách režimů bývá snaha „ s vaničkou vylévat i dítě“. Tímto rčením dostatečně naznačil,
že bychom sice měli odmítnout chyby a omyly, ale naopak zanechat, přebírat a rozvíjet pozitiva, kterých bylo naší
společnou prací dosaženo. A mne velice mrzí, že dnes prožíváme euforii, kdy jsou zatracovány všechny hodnoty,
které byly naší společnou prací vytvořeny a velice dobře sloužily naprosté většině společnosti.
Nebylo tolik vulgarity, násilí a nevraživosti mezi lidmi. nebylo bezdomovců, žebráků i takové množství
drogově závislých – především mladých lidí atd.
Žila jsem zde v Nýrsku 17 let a dokonce krátký čas ve funkci tajemnice MěNV, a proto vím, o čem píši.
V šedesátých až osmdesátých letech naše město prožívalo nebývalý rozkvět jak po ekonomické, tak po kulturní i
sportovní stránce, o čemž svědčí zápisy v místní kronice a ti, kteří nepodlehli současnému vymývání mozků, mně jistě
pochopí.
O historických úspěších našeho města svědčí i významné ocenění, kdy v tehdejší soutěži mezi městy a obcemi jsme
byli několikrát vyhodnoceni a tehdejší předseda MěNV Josef Veselák převzal v Praze čestný titul „ Vzorné město“ a
dokonce 13.7.1984 čestný titul „ vzorné hraničářské město“ a tehdy získala ocenění i sousední obec Chudenín!
A proto, ať se to dnes komu líbí nebo ne, i na tyto úspěchy bychom neměli tak lehkovážně zapomínat a zatracovat je.
Považuji proto za svoji povinnost otevřeně se k této problematice vyjádřit, zejména v současné době, kdy jsme si
11.7.08 připomněli na různých místech naší republiky, zejména v příhraničních oblastech, 57. výročí přijetí Zákona o
ochraně státních hranic tehdejším NS ČSR a tudíž i „Den pohraniční stráže“.
Na léta prožitá zde v Nýrsku velice často a ráda vzpomínám, a protože miluji Šumavu, rádi se s manželem do
těchto míst vracíme. Máme zde mnoho dobrých a věrných přátel, se kterými se velice rádi scházíme a vzpomínáme
v dobrém na dobu zde prožitou a jsme rádi, že i v současné rozporuplné době naše město dále rozkvétá do krásy a žije
plnohodnotným životem.
A tak pamětníci jistě ocení dobrou spolupráci našich pohraničníků s městem, TJ – RH Okula, se školami i dalšími
organizacemi. Každoročně se podíleli na veřejně prospěšných pracích, zejména při jarních úklidech města, v
šedesátých letech při výstavbě kulturního domu, pomáhali nezištně v zemědělství, lesnictví při kalamitách i dalších
akcích. Velkou zásluhu měli i na poli sportovním, kdy se velkou měrou podíleli na umístění v divizní soutěži
fotbalového oddílu TJ - RH Okula v celostátním klání.
A když už jsem v tom vzpomínání, s velkou úctou oceňuji dobrovolnou a nezištnou práci nýrských občanů i
přilehlých obcí při budování a vylepšování jejich prostředí, ať už to byla úprava a údržba veřejných prostranství, akce
pro děti, pomoc při výstavbě prodejen a dalších užitečných prací v akcích „Z“. Myslím si ale, že nemá smysl všechny
akce zde vyjmenovávat, vždyť stačí se podívat nezaujatě a objektivně kolem sebe a poctivě ocenit to dobré, co bylo
pro občany vykonáno!
Jsem přesvědčena, že až časem opadnou emoce, že i našim pohraničníkům se dostane uznání a místo, které
jim právem náleží a to jak v rozvoji našeho města, ale především za čestné plnění vlasteneckých úkolů při ochraně
naší státní hranice podle tehdy platných zákonů a vojenské přísahy. A v žádném případě bychom neměli zapomínat na
skutečnost, že mnoho z nich zanechalo na hranicích i to nejcennější, co každý z nás má – své životy a zdraví a to
proto, abych my mohli v klidu pracovat a žít.
Věra Michálková, Blovice

Už je to tak dávno !
Při procházce Lesní čtvrtí podél krásné řeky a
bývalého kláštera stojí obrovské lipové stromy.
Vzpomínám si, jako děti jsme chodily v létě na
koupaliště a k večeru domů (je to více jak 65
let). Lipové stromy tehdy nebyly tak vysoké a u
každého stromu stály alespoň dvoje štafle a lidé
do košíků trhali lipové květy. Všude to cestou
krásně vonělo, tehdy nejezdila žádná auta ani
motorky. Nyní neujdete ani deset kroků, aby
neprojela některá motorová vozidla. K lesnímu
divadlu to byla pro rodiny s dětmi nejmilejší
procházka. Cestou jste mohli potkat zmrzlináře
na kole se zvláštním pultíkem, ve kterém byly
zapuštěné nádoby, z nichž nabíral do kelímků
zmrzlinu. Když mu došla, jel pro další do své cukrárny u nás
v městečku. To zopakoval několikrát. V tom horku byla zmrzlina
osvěžující jak pro děti, tak pro dospělé. Našel by se teď tak obětavý
zmrzlinář?
Ještě se chci zmínit o jedné vysoké lípě. Stojí u nás v Komenského
ulici ( ta se před lety jmenovala Chudenínská ). Pod ní také stály štafle
a lidé si květy trhali do košů na čaj, který v zimě přišel obzvláště vhod.
Škoda, že kvůli bezpečnosti se některé stromy (na vzhled ještě krásné),
a u nás v Nýrsku je jich hodně, budou muset jednou odstranit.
Ráda bych napsala také o stromech – kaštanech, které stojí podél řeky
Úhlavy na hlavní třídě, které budou muset být též časem poraženy, což
nám starším lidem přijde líto. Pro bezpečnost to ale bude nutné. Já se
toho snad už nedožiji. Bez nich by pro mne Nýrsko nebylo Nýrskem.
Pro starousedlíky ty stromy hodně znamenají. Tak už to ale v životě
chodí, že staré nahradí nové.
Erika Kožená

Quo vadis Městská policie
Pro nelatiníky Quo vadis znamená „Kam jdeš?“ Jsem si jist, že v
současné době to u MP neví nikdo. Hlavně ne její velení. Jak to vlastně
s velením je. Ze zákona je šéfem MP starosta města. Na velení má lidi.
To však starostu nezbavuje odpovědnosti za její stav. Trošku si to
rozeberme. Chce bejt starosta starostou? Jasně že chce! Chce šéfovat
MP? Nejspíš ne, ale má smůlu. Ze zákona musí. Chce bejt starosta starostou znovu? Jasně, že chce. Moc je droga,
která funguje spolehlivě. Co dovede udělat za paseku, netřeba vykládat. Na MěÚ je zaměstnána i jeho žena. Nevím,
zda je to nezákonné, asi ne, vhodné to ale určitě není. Bude asi vysvětleno něco v tom stylu, že paní Rubášovou
vlastně nezaměstnává starosta, ale v podstatě tajemník. Vraťme se k policii. Když bude policie laxní, budou lidi řvát,
když bude přísná, budou řvát taky. Asi trochu víc. Horší je tedy spíš druhý případ. Strážníci si myslí svoje, ale znáte
to. Čí chleba jíš, toho píseň zpívej. Maléry v Nýrsku utěšeně rostou u dospělých i u dětí. Celkem nic se však
neděje.Sáhnout do této oblasti znamená problémy a na lístku ve volební urně se nepozná, kdo ho hodil dovnitř.
Hlavně, že je zaškrtnutý pravý jméno. Zkušenosti je třeba zúročit v rámci kraje. Situace v Nýrsku je přeci na
háku.Soudnost je vzácná vlastnost.
Nějak se nám z toho vytratil velitel, v současné době pan Kolář. Stejné jméno se objevuje v zastupitelstvu. Znám ho
ze školy, byl to poctivej kluk. Z poctivýho kluka asi vyrost poctivej chlap. Pro velitele MP je to ale poněkud málo.
Pokud vím, pan Kolář nikdy ničemu nevelel, až MP. Tato práce má pro něj asi mnohá tajemství. Je to civil, který se
najednou stal šéfem poldíků. Když to převedu na své řemeslo, je to stejné, jako kdyby ředitel školy nikdy neučil. V
tom je asi zakopanej pes. Dosažitelnost a mobilita strážníků. Další problém Pevná linka je na houby. Čím víc strážníci
slouží, tím méně jsou dosažitelní. Každý má asi služební mobil, ale má to háček. Nikdo nezná číslo a i kdyby, je to
čísel pět. Když budu strážníka potřebovat, může být až páté číslo to pravé. Problém by vyřešil mobil, který by měl
vždy sloužící strážník a tohle číslo by každý znal. Co tak koupit strážníkům dvě festovní kola. Když to MěÚ udělá,
přidám na ně litr ze svýho. Přímo už slyším, jak strážníci řvou, nebudem celou šichtu na kole. Nebudete. Co teď
obejdete pěšky, odjedete rychleji na kole. Když potkám strážníka, jak jde pěšky z Bystřice, je mi ho líto. Co vy na to,
pane Kolář? Položíte-li čepici na stůl, zasalutuje a půjdete dělat něco jinýho, bude to čin hodnej chlapa. Vybírat
pokuty od řidičů a vytahovat závoru je přeci jen trochu málo. Když kůň špatně táhne, musí se vyměnit a je jedno, je-li
to ten úplně vpředu, nebo úplně vzadu.
Mgr.Vojtěch Bunda

Představení projektu KLOKÁNEK – zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc v Janovicích nad
Úhlavou, Rozvojová zóna 514 – Janovice nad Úhlavou.

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ NA POMOC OPUŠTĚNÝM, TÝRANÝM A ZANEDBÁVANÝM DĚTEM

Barrandova 8, 326 00 Plzeň, tel./fax: 377 455 132, www.fod.cz, e-mail: fod.plzen@fod.cz

___________________________________________________________________________
Toto zařízení bude přechodným domovem pro děti, které se ne vlastní vinou ocitnou v nepečujících podmínkách. Terénní
pracovníci Fondu ohrožených dětí, ve spolupráci s odborem sociálně právní ochrany dětí, nacházejí v rodinách děti, které např. i
dnes celodenně trpí hladem, jsou nuceni dospělými vykonávat těžké, fyzicky náročné práce, jsou fyzicky, současně však i
psychicky týrány.
Pokud se dítě z takového prostředí dostane do dětského domova, je znovu potrestané. Ztratí i tak špatnou rodinu a zájem o svou
osobu, ať už byl jakýkoliv. Nedávno zveřejněné statistiky tvrdě potvrzují skutečnost, že děti opouštějící DD se stávají trvalými
delikventy, lidmi bez rituálů, pocitu zodpovědnosti, soucitu a porozumění.
Pokud chceme toto změnit, děti musí poznat prostředí důvěry, pohody, lásky, samozřejmě také pocit své vlastní důležitosti a
sebevědomí. Toto vše poskytujeme dětem v zařízení Klokánek. Do klokánčí kapsy se dostanou děti buď na žádost rodičů nebo na
základě soudního rozhodnutí nebo na doporučení odboru sociálně právní ochrany dětí. Občas se stane, že k nám dítě uteče samo,
tedy je zde chráněno zákonem do doby, nežli soud vydá předběžné opatření. Klokánek v Janovicích má kapacitu pro 54 dětí. Ve
14ti bytech budou bydlet max. 4 děti s jednou „profi“ tetou nebo strýcem. Pokud se k nám dostanou sourozenecké
skupiny,necháváme je společně,i když přesáhnou počet 4.
Věkově je Klokánek omezen od 0 do 18 roků. V Janovicích však pomýšlíme i na projekt Střecha, který by navazoval. Je to
důležité v případě, když někdo ze sourozenecké skupiny dosáhne zletilosti, může bydlet v samostatné garsoniéře, v těsné blízkosti
svých sourozenců, kteří zůstávají dále u tety na bytě.
V naší republice již poskytujeme bezpečí dětem ve12ti takovýchto zařízení Fondu ohrožených dětí.V Západních Čechách bude
tento Klokánek první, v pořadí třináctý a hned také největší ze všech. Občanské sdružení – Fond ohrožených dětí je nezisková
organizace, která je závislá na grantech a dotacích od státu, měst a krajů. Pomáhají nám i různé nadace a sbírky, které od vzniku
našeho sdružení pořádáme.
Děti v janovickém KLOKÁNKU budou vděčni za každý sponzorský dar. Děkujeme proto všem, kteří přispějí na účet našeho
Klokánku a urychlí tak dřívější pobyt dětí v zařízení, kde je čeká jen to, na co mají ve svém věku nárok.
Zároveň Vás zveme na návštěvu a seznámení se osobně s lidmi a chodem zařízení. Pokud je pro Vás důležité znát číslo účtu,
který je samostatně zřízen jen pro Klokánek v Janovicích, je zde: 44314431/0300. Sponzoring pro Klokánek v Janovicích má ve
své kompetenci paní Renata Černá tel. 724 667 631.
Miloslava Malíková

Městská knihovna Nýrsko
Městská knihovna Nýrsko pořádá
18. 8. – 8.9.
17. 9. - 17:00
29. 9. – 19.10
3.10. - 18:00
6.10. - 10.10.
8.10. - 13:00
10.10. - 19:00

v sále městské knihovny

Putovní výstava věnovaná Karlu Klostermannovi (Po- Pá 9 – 12 13 – 16 St – zavřeno)
Veřejné zasedání Zastupitelstva města Nýrsko
Výstava dětských prací „Hrad očima nejmenších“
Tvořivá dílna „MONOTISK (otisk dlaždice) NA TEXTIL“
„Týden knihoven“
– 16:00 KNÍŽNÍ BLEŠÁK
Divadlo „PENZION PONORKA“ – Francouzská komedie nás zavede do vily na pobřeží jihu Francie,
kde tráví léto filmový režisér se svou milenkou, jejíž manžel je věčně nepřítomný kapitán ponorky …
(Hrají – Lukáš Vaculík, Jan Revai, Roman Štolpa a herci Docela velkého divadla z Litvínova)

OZNÁMENÍ: Kulturní dům v Nýrsku přijímá přihlášky do podzimního tanečního kurzu 2008. Zájemci se mohou
hlásit nejpozději do 19. září v Informačním centru města Nýrska .Telefon: 376 571 616

Informační centrum města Nýrska
Nabídka :
Velká cestovní kniha - POZOR SLEVA AŽ O 27 % Kniha obsahuje podrobné mapky turistických okruhů 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.
Nýrské noviny – nezávislý měsíčník
Řídí redakční rada. Redakce: Jitka Vlková., kontakt na telefonu 606 781 104, kontaktní email: vlkovi.nyrsko@seznam.cz.
Inzeráty příjímá Ladislav Janoušek – Městský úřad, Náměstí 122, Nýrsko, kontakt 376 377 811. Povoleno pod č.j.NŽO 238/96/253/1.
Redakční uzávěrka vždy do 25-tého každého měsíce. Nevyžádané rukopisy se nevracejí. Za původnost a obsahovou správnost
jednotlivých příspěvků ručí autor, za obsahovou stránku inzerátů zadavatel. Podepsané články i zkratkou nemusejí vyjadřovat
shodné názory s názory redakce.

Sbor dobrovolných hasičů v Nýrsku
zve všechny děti
na kroužek mladých hasičů

•
•
•

KDY? od září každý čtvrtek od 16. do 18. hod.
KDE? v hasičské zbrojnici v Nýrsku
CENA? roční poplatek činí 70,-- Kč.
V ceně je zahrnuto pojištění pro případ úrazu (tj. jak na cvičení tak
na soutěžích) a dále je zde zahrnuta doprava na soutěže.

NOVINKY V ROCE 2008

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 do 30. 9. 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 …..

K 15. výročí rozšiřujeme možnosti příspěvků z FP na:
-

rovnátka (pevná i snímatelná)
sportovní chrániče, autosedačky
očkování proti meningokoku (do 20let)
očkování PREVENAR
očkování proti klíšťovce (všechny dávky)
nákup optických pomůcek (sluneční brýle)

Plavání ZDARMA – od října
Klatovský bazén:
SOBOTA: 14-15 hod
Horažďovický bazén: SOBOTA: 9-22,
STŘEDA: 13-22 1 hod.
www.zpma.cz

info@zpma.cz

DOMOV PRO OSOBY S E ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM
BY STŘICE NA D ÚH LAVOU , příspěvk ová o rga nizace

po řádá pod záštitou čle na Ra dy Plzeňského kraje Mgr. Ing . Pavla Kar píška
a v e spolupráci s Městs kým kulturním s tř edisk em Klatovy

3. regionální přehlídku činností

ŽIJEME SPOLU
30. září 2008 od 10.00 hodin
ve velkém sále kulturního domu v Klatovech
K TANCI A POS LE CHU ZAHRAJE HUDE BNÍ SKUPINA MIKEŠKA ,ZATANČÍ
SK UPINA BYSTŘINKA A
VYS TOUPÍ DALŠÍ ÚČASTNÍCI PŘEHLÍDKY
( DOZP STOD, LIBLÍN, HORNÍ BŘÍZA, DOMOV PRO SENI ORY KDYNĚ,
DOMAŽLICE, TACHOV, ŽINKOVY, JEDLI ČKŮ V ÚSTAV L IBERE C A DALŠÍ.

PRO GRAMEM PROV ÁZÍ HEREC - MODERÁTOR JA N ČENSKÝ .
měks

