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DÍVKA   ROKU   2009 
 
Půvab, inteligence a šarm, to jsou 
neodmyslitelné vlastnosti úspěšných 
dívek. Dívky, které v sobotu 31. 1. 
2009 soutěžily o titul Dívka roku 2009 
a Dívka Města Nýrska roku 2009, je 
beze zbytku splňují. Poprvé v historii 
Města Nýrska byla tato akreditovaná 
soutěž představena našim divákům.  
Soutěžní odpoledne uspořádal pro 
diváky Dům dětí a mládeže v Nýrsku. 
A byla to atraktivní podívaná, která 
hlavně v účinkujících zanechala 
nezapomenutelné zážitky. Organizace 
soutěže byla dokonale zvládnutá a vše jelo „ jako na drátku „. 
Celým programem nás provázel moderátor Richard Jandovský. O hudební doprovod se postarala 
skupina The Shower, program zpestřili i další vystupující. Ale v hlavní roli byly soutěžící dívky. 
Absolvovaly šest soutěžních disciplin, ve kterých se snažily přesvědčit diváky i porotce o tom, že jsou 
nejlepší. Mezi nejemotivnější zážitky programu patřila módní přehlídka svatebních šatů klatovské 
firmy Orchidea. V těchto modelech byly dívky dekorovány. Na závěr soutěže po opadnutí soutěžního 
napětí měly dívky své první taneční sólo.  
A jak to celé dopadlo?  
Dívkou Nýrska pro rok 2009 se stala Natálie Jonášová. 
Na druhém místě skončila Kateřina Kupková. 
Na třetím místě se umístila Nela Rynešová. 
Na čtvrtém místě se umístila Jennifer Ciulli. 
 

Dívkou roku 2009 se stala Simona 
Krákorová. 
Na druhém místě skončila Dominika 
Šimčáková. 
Na třetím místě skončila Michaela 
Hošková. 
Na čtvrtém místě skončila Zuzana 
Machová. Blahopřejeme! 
 
Za celý organizační tým děkuji porotě, 
která se dobře zhostila svého náročného 
úkolu vybrat vítězku a dekorovat 
nejlepší. Dívkou diváků se stala Simona 
Krákorová. Dále děkuji všem 
sponzorům akce a to firmám: Lesní 
stavby Nýrsko, praktický lékař Václav 

Urbánek, Firma B+ M zemní a stavební práce, Greiner Purtec Nýrsko, Město Nýrsko, Pojišťovna Metal 
Aliance,  Coop  Jednota  Nýrsko, Zlatnictví pan  Veselák, firma Uvex, firma Marpa, Lékárna Nýrsko,  
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I n f o r m a c e  z  r a d n i c e  
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. 

 
 

Půjčka na obnovu bytového fondu 
 
Na veřejném zasedání zastupitelstva dne 18.2.2009 bude vyhlášeno výběrové řízení na poskytnutí 
půjček z „Fondu rozvoje bydlení Města Nýrska“ (dále jen „FRB“). Půjčka je výhodná pro svou nízkou 
úrokovou sazbu. Využít ji lze např. na obnovu střechy starší 10 let, zřízení plynového nebo elektrického topení, 
dodatečné izolace domu proti spodní vodě, obnovu fasády domu, zateplení obvodového pláště domu, výměnu 
oken a balkónových dveří v domě, vybudování nebo modernizaci koupelny, vestavbu bytu do půdního prostoru, 
vybudování přípojek plynu nebo vody, rekonstrukci rozvodů vody, kanalizace nebo plynu, rekonstrukci 
bytového jádra, rekonstrukci výtahu atd. Podrobnější informace naleznete na adrese 
http://www.sumavanet.cz/munyrsko/dalsi.asp. Informace a tiskopis žádosti o poskytnutí půjčky obdržíte také po 
18.2.2009 na finančním odboru MěÚ Nýrsko (tel.: 376 377 813). V případě zájmu je potřeba vyplněnou žádost o 
poskytnutí půjčky z FRB odevzdat do 31. března 2009. Všechny žádosti posoudí komise jmenovaná starostou 
města a rozhodne, kterým uchazečům a v jaké výši bude půjčka z FRB poskytnuta. 

 
 

Dotace do sportu a kultury v Nýrsku 
 
Zastupitelstvo města opětně vyhlásí na svém zasedání dne 18.2.2009 možnost předkládat žádosti o 
poskytnutí dotací na zajištění činnosti  pro sportovní organizace a vybrané kulturní akce. Dotace lze 
využít na údržbu nemovitostí, na zajištění pravidelné činnosti, na zajištění jednorázové reprezentace 
města v ČR a v zahraničí. Součástí je i možnost získání dotace na granty při pořádání výstav a 
divadelních představení.  Žádosti je možno podávat do 31.3.2009 na MěÚ Nýrsko. Podrobné informace 
je možno získat na adrese http://www.sumavanet.cz/munyrsko/dalsi.asp. (prováděcí směrnice č.22/2008) a také 
na finančním odboru MěÚ Nýrsko (tel.: 376 377 812) 

 

 
 

VZPOMENE   SI   JEŠTĚ   NĚKDO   ? 
 

Rádi bychom Vás 
postupně seznámili 
s fotografiemi z mi- 
nulosti, které se 
týkají života v našem 
městě.  Tentokrát  se 
jedná o havárii auto- 
busu na lince Nýrsko 
– Želená Ruda. 
Bohužel se nám 
nepodařilo zjistit 
bližší podrobnosti. 
Pokud by si někdo 
z našich čtenářů  
vzpomněl na tuto 
událost nebo o ní 
zaslechl z  vyprávění 
pamětníků, rádi se o 
tyto podrobnosti 
podělíme s ostatními 
čtenáři.  
 

Fotografii nám poslal pan Karel Velkoborský, ředitel OS Muzeum Královského hvozdu v Nýrsku . 
 

 



      
 

ZÁKLADNÍ  ŠKOLA  NÝRSKO, ŠKOLNÍ  ULICE 
srdečně zve na 

 
DEN  OTEVŘENÝCH  DVEŘÍ, 

 
který se koná   28. března 2009 od 8.00 hodin jako součást oslavy 

 
80. VÝROČÍ  OTEVŘENÍ  ŠKOLY. 

 
Program: prohlídka školy, ukázková výuka, sportovní akce v tělocvičně školy, 
                kulturní vystoupení žáků, výstava učebnic, fotografií i prací žáků, 
                posezení a beseda s hosty, bývalými učiteli i žáky. 

 

      
 
 
Lyžařský výcvik jak má být, aneb v ZŠ Nýrsko, Školní ul. přibylo  27  nadšených lyžařů 
 
Tentokrát se plánovaný termín lyžařského výcviku skutečně povedl. Ideální sněhové podmínky 
a počasí, za které by se nemuselo stydět leckteré alpské středisko, vytvořily pro naše žáky tu 
nejlepší atmosféru a zbytek už byl jen na nich samotných – mít trochu odhodlání, sportovního 
ducha a pevnou vůli a využít zkušeností učitelů, aby se z nich stali milovníci zimních sportů. 
„Investikativně“ jsem se zeptala některých účastníků: 
Jaké máte dojmy a zážitky z letošního lyžařského výcviku? 
Patrik: Nejlepší vzpomínky mám na rozjezdy a „cukání“ vleků. A potom na to, že jsme chvíli 
            měli „praštěného“ pan ředitele; bouchl se totiž do hlavy o zárubně dveří. 
Kristýna: Super výuka s p. Vopaleckým a „karbanické“ zážitky z karetních her s učiteli. 
Radek: Legrace v průběhu prvního dne, „dlouhá“ první noc a úžasné pády. 
Jaruška: Objednané pizzy s dovozem a zážitky s kamarádkami. 
Co byste nejvíce pochválili? 
Jaruška: Počasí. 
Patrik: Výbornou kuchyni a super obsluhu. 
Kristýna: Dobré lyžařské podmínky. 
Radek: Pomoc a ochotu vlekařů. 
Našlo by se něco, co by bylo třeba příště vylepšit? 
Patrik: Asi úroveň ubytování a nižší ceny lanovky, abychom mohli víc jezdit. 
Jaruška: Já bych si přála, aby byl výcvik delší než týden. 
Kristýna: Možná by se mohlo příště i hodnotit a odměňovat za zvládnutí lyžování. Potom by se  
                  někteří ještě více snažili a dávali si pozor na chyby. 
Radek: Aby se lyžovalo celý den a lanovka a vleky fungovaly neomezeně, 24 hodin. 
Můžeme takhle veřejně pochválit pedagogy, kteří se vám věnovali? 
Všichni: Ano!!! Lyžují dobře, ALE ať se naučí lépe hrát karty! 
A na závěr – pojedete příští rok zase? 
Všichni: Že se ptáte! 
                                                                                      Díky za rozhovor! Mgr. Alena Linhartová 

 



PŘEBORY  RADNIC  KLATOVSKA 
 

Dne 10. ledna 2009 se uskutečnil v Sušici II. ročník „Přeborů radnic Klatovska“. První ročník se konal 
v loňském roce v Nýrsku v sálové kopané. Vítězem bylo družstvo Sušice. Letos byl přebor rozšířen o 
volejbal smíšených družstev. Soutěže se zúčastnila družstva městských úřadů Klatovy, Horažďovice, 
Nýrsko, Janovice a samozřejmě Sušice. Družstva byla složena z úředníků, zastupitelů a zaměstnanců 
zřizovaných organizací měst. Úřednice a úředníci ukázali, že jim to jde dobře nejen v kancelářích, ale i 
na sportovištích.  
Sálová kopaná se konala v hale TJ. Turnaj zahájil starosta Sušice Bc. Petr Mottl. Zvítězilo družstvo 
Nýrska a tím oplatilo sušickému družstvu jejich loňskou výhru v Nýrsku. Na dalších místech se umístila 
družstva v pořadí Klatovy, Horažďovice a Sušice. Pro domácí družstvo je to velká výzva do 3. ročníku. 
Nebyla nouze o kvalitní výkony. Především boj o vítězství v turnaji mezi Nýrskem a Klatovami byl ke 
koukání. Výrazně do vítězství zasáhl brankář Nýrska, který vstřelil dva góly. Nebyl jim nikdo jiný než 
sám starosta Nýrska Ing. Rubáš. Po zásluze byl vyhlášen nejlepším brankářem. Nejlepším střelcem byl 
K. Steininger z družstva Klatov.  
Volejbal se konal v ZŠ Lechova. Tuto část turnaje organizoval ředitel ZŠ Lechova Mgr. Kříž. Nejlepší 
družstvo postavil MěÚ Janovice pod vedením starosty Mgr. Linharta. Turnajem prošlo bez prohry a 
pouze družstvo Sušice mu statečně odolávalo. Janovice zvítězily, následováni Sušicí, Nýrskem a 
Horažďovicemi.  
Vyhodnocení turnaje a předání cen proběhlo v restauraci Sporthotel Pekárna. Zde se starostové již 
domluvili na 3. ročníku, který se bude konat v lednu příštího roku v Nýrsku a Janovicích.  

 
 

UŽ  SE  NÁM  TO  ZASE  BLÍŽÍ  ! 
 

Je tady zima, i když ne taková, jakou by jistě chtěly děti – plnou sněhu, aby mohly stavět sněhuláky, 
jezdit z kopce dolů na saních nebo lyžích, prohánět se po zamrzlých rybnících. To by bylo něco. Ale je 

to jen přání. Sníh není, klouzačka sice občas 
ano, ale jen na silnicích nebo chodnících, a tak 
máme spíš strach z  případné zlomeniny. Aby 
nebyla pouze šedivá nálada jako je nyní obloha, 
pořádá Základní organizace Českého 
zahrádkářského svazu již tradiční veselí, letos 
pod názvem Pohřbívání masopusta. V sobotu 
14. února můžete spolu s nimi za doprovodu 
kapely a průvodu masek projít Nýrsko i blízké 
okolí. Sraz je ve 14.00 hodin u moštárny. A na 
koho by bylo venku přece jen velká zima, může 
se přijít pobavit od 16.00 hodin do sálu 
hasičské zbrojnice v Nýrsku, kde nakonec celý 
průvod včetně hudby  skončí svoji masopustní 
cestu. Všichni jste srdečně zváni. 

Jitka Vlková 
 

 

Poděkování 
Touto cestou chceme poděkovat strážníků MěP Nýrsko, kteří nám v počátku měsíce ledna pomohli 
vrátit ztraceného psa, který se zatoulal v průběhu vánočních svátků. 

        P. Ďuriš, Bystřice nad Úhlavou 
 

 

Oznámení 
sportovním nadšencům, účastníkům lyžařských škol a jejich zákonným zástupcům, kteří v areálu 
Belveder v Železné Rudě hodlají využívat vleky a sjezdové tratě Engadin I a Engadin II: Počínaje 
lyžařskou sezonou 2008/2009 neuzavřel Sportovní klub Špičák, o.s. ani p. Václav Topol smlouvu o 
možném užívání našich pozemků v areálu Belveder.  
Z tohoto důvodu oznamujeme zákaz vstupu jakýchkoli osob na naše pozemky v tomto areálu a žádáme, 
aby naše práva k pozemkům byla respektována. 

      Majitelé pozemků - Burianovi 



 
 

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  
 
Ve společenském sále MěK :  
 
4. 2. 2009 od 19.00:  Klarinetové kvarteto JUNIOR -  V programu zazní skladby od českých i 
světoznámých autorů barokní, klasické i populární tvorby, ale také písně ze swingové éry v zajímavém 
spojení zpěvu a klarinetového kvarteta v roli doprovodu. 
 
19.2.2009 od 19. 00: ASTROVEČER se Soňou Křečanovou – Chcete vědět, jak se věci mají? 
Přednáška o světě neviditelných sil s vědmou a výtvarnicí Soňou Křečanovou 
 
Připravujeme: 21.3. 2009 – IDEÁLNÍ MANŽEL - Autobusový zájezd do Divadla na Vinohradech na 
komedii Oskara Wilda. 
 
Ostatní akce  
 
14. 2. 2009  od 16.00:  Pohřbívání  MASOPUSTA  -  v sále hasičské zbrojnice v Nýrsku. Hudba a průvod masek 
od 14.00 hodin 
 
21. 2. 2009   od  20.00: RYBÁŘSKÝ PLES – v sále Kulturního domu Nýrsko. K tanci a poslechu zahraje 
Stavovanka. Připravena je bohatá tombola!!   
 

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

Po – Pá  10,00 – 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. 
 
Nabídka : 
nově v prodeji  

Klatovsko - turistický průvodce s volnými vstupenkami cena: 149,- Kč (volné vstupenky lze uplatnit do 
konce r. 2009 ) 
Šumava bez hranice - v českém (199,- Kč) i německém (349,- Kč) jazyce 

knihy:  
Bavor v rohu aneb kronika hradu Pajrek 
Šumava - Rozkvetlá  (očima fotografa Jana Kavaleho ) ,  
Nýrsko ve století proměn  (vydalo: Občanské sdružení Vlastivědné muzeum v Nýrsku) 
Nýrsko toulky minulostí města – Martin Kříž 
Velký atlas rybářských revírů ČR 
V prodeji dřevěná turistická známka města Nýrska  No. 886, štítek na hůl s motivem hradu Pajrek, 
 suvenýr z Nýrska v podobě keramické píšťalky. 
 

 
 



 
 

ELEKTROSPOTŘEBIČE   DO   VÝKUPNY   NEPATŘÍ 
 
Stále více odpadů nachází využití v novém kabátě. Prvotního materiálu je stále méně a méně a každý se 
snaží využít, co se dá. Musí to 
však mít svá pravidla, aby 
nikdo nebyl ohrožen na zdraví 
a abychom si neznečistili 
prostředí, ve kterém žijeme. 
To, co jsme byli léta zvyklí 
vyhazovat, má najednou 
význam pro výrobu, to, co jsme 
byli léta zvyklí prodávat do 
sběrny surovin, najednou nejde. 
Všechno má svůj určený 
postup, aby bylo možné využít 
opravdu maximum. Ve 
výkupnách surovin nastávají 
převratné změny – některé 
předměty nelze vykupovat 
vůbec, pro jiné je třeba přesné 
evidence osob. Za všechno se platí bezhotovostně.  

 

Ani elektrozařízení do výkupny nepatří 
Pro vysloužilá elektrozařízení jsou určena místa, kam 
je nutné je odevzdávat – jsou to buď místa určená 
obcí, místa zpětného odběru, která se nacházejí ve 
sběrných dvorech obcí či u posledních prodejců, nebo 
přímo zpracovatel, který je k tomu oprávněn – tedy 
má souhlas krajského úřadu k jejich zpracování. 
Porušení této povinnosti občanem může být podle 
zákona sankcionováno až do výše 20 000 Kč. 
Vysloužilé elektrozařízení obsahuje nebezpečné látky, 
které mohou ohrozit zdraví a životní prostředí, proto 
je nutné postupovat při jeho demontáži ve 
zpracovatelském zařízení přísně podle zákona. Tím, 
že je elektrozařízení předáváno do místa zpětného 
odběru, odpadají obci náklady na jeho odvoz ke 
zpracovateli a také na jeho recyklaci. Tato úspora je 
patrná zejména u takových spotřebičů, jako jsou 
chladničky, ale pro obecní pokladnu jsou rovněž 
zajímavé motivační odměny za ostatní spotřebiče. 
Motivace od kolektivního systému ELEKTROWIN, 
který za výrobce zajišťuje zpětný odběr některých 
druhů elektrozařízení, pokrývají např. náklady na 

manipulaci ve sběrném dvoře. Tyto náklady ani náklady na dopravu a recyklaci se tak již nemusejí 
promítat do poplatků za odpady.  
Při nákupu spotřebiče si všimněte symbolu přeškrtnuté popelnice. Co to vlastně 
znamená? Značí, že elektrozařízení nepatří do popelnice, do směsného 
komunálního odpadu. Elektrozařízení je třeba třídit stejně jako plasty, papír nebo 
sklo! Pro odkládání spotřebičů jsou určena speciální místa – buď ve sběrných 
dvorech, v prodejnách elektrospotřebičů, nebo v rámci mobilních svozů –, 
případně speciální sběry např. v rámci akce kolektivního systému ELEKTROWIN 
– Putující kontejner. 
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pan Bulín – malířství, paní Bytelová – Švadlenka, Květiny – p. Vyskočilová, firma Avon, firma 
Drogerie Miláno, p. Řetický, firma Potraviny K+K Nýrsko, Potraviny p. Dvořáčková, Rádio FM Plus a 
celému týmu organizátorů a příznivců DDM Nýrsko – náš tým činil i s porotou více jak 45 lidí, kteří 
nějakým způsobem pomohli s realizací. 
 
Shlédněte nyní fotografie a držme palce postupujícím dívkám v oblastním kole soutěže v Plzni!    
Reprezentovat nás budou Simona Krákorová, Dominika Šimčáková, Michaela Hošková a náhradnice 
Zuzana Machová. 

Pavlína Karlovská 
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 Tyršova 115 
 339 01  Klatovy 4 
 tel.:+420 777 722 903 
 www.pro-real.cz 
 info@pro-real.cz 

 s námi kupce najdete 

     Pro naše klienty hledáme: 
 

  ▪   RODINNÉ DOMY                  ▪   BYTY          ▪   POZEMKY          
  ▪   NEBYTOVÉ  PROSTORY        ▪   CHATY         ▪    CHALUPY       
            

Proč s námi? 
Zajistíme Vám kompletní a profesionální servis s prodejem, pronájmem či koupí 

nemovitosti, čímž Vám ušetříme mnoho času i financí. 
KONTAKTUJTE  NÁS           + 420 777 722 903  

 

Weber František                                    http://vyskoveprace.aspone.cz 

 
 
  Nabízíme tyto práce:  
  
   *  Rekonstrukce střech a pokládka nové střešní krytiny. 
   *  Veškeré opravy střech. Čištění okapů.  
   *  Čištění a nátěr ocelových konstrukcí. 
   *  Protipožární nátěry dřeva a ocelových konstrukcí. 
   *  Opravy plochých střech. Opravy a spárování komínů. 
                                          *  Montáž zábran proti holubům. 
                                          *  Shazování sněhu a ledu. 
                                          *  Opravy firemních nápisů.  
                                          *  Montáž střešních oken. Nátěry fasád, říms a štítů.  
                                          *  Řezání stromů a křovin na nepřístupných místech. 
                                          *  Čištění skalních masivů a instalace ochranných sítí.                      
                                          *  Opravy a nátěry fasád i pomocí horolezecké techniky.                                                 
                                          *  Úklid a mytí oken a vitrin ve firemních i soukromých objektech 



 


