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Úvodní slovo
Vážení čtenáři,

s příchodem nového roku začíná 
opět nové období, ve kterém vstu-
pují v platnost upravené zákony, 
ceníky, sazby či nové vyhlášky.  Na 
straně 3 si povšimněte změn plat-
ných od ledna v Nýrsku.

 Přelom starého a nového roku 
je i dobou plánování a předsevze-
tí. Možná jste si nějaké také dali. 
Předsevzetí jsou určitou zkouškou 
naší vůle a pomáhají nám, pokud si 
je stanovíme s rozumem, promyslet 
čeho vlastně chceme v novém roce 
dosáhnout a jaké konkrétní kroky 
máme udělat.

Věříme, že i v novém roce za-
chováte Nýrským novinám přízeň 
a že se vám jejich obsah bude lí-
bit. Za redakci přeji všem čtená-
řům i dopisovatelům úspěšné vy-
kročení do roku 2013.

 Bc. Martin Kříž, 
redakce Nýrských novin

Ochotníci nacvičili
Vánoce s Bajzou

Skauti přivezli do Nýrska 
Betlémské světlo - 5

Děti poslouchaly 
v knihovně pohádky - 6

Lidé si zazpívali 
u vánočního stromu - 9

Fotograficky:
vítání nových občánků- 10

Přehled akcí ve městě 
na toto čtvrtletí - 13 - 14 

Příjemné sobotní odpoledne jste mohli strávit 8. prosince v prostorách Les-
ního divadla. Místní ochotníci si pro nás připravili hru Vánoce s Bajzou. Svým 
vlastním, částečně i humorným způsobem si upravili malou část knihy „Bylo 
nás pět“ od Karla Poláčka. Ukázali nám, jak prožívali čas Vánoc naši předkové 
v dobách první republiky, jaké udržovali zvyky v této krásné době, co dobrého 
mohli ochutnat na štědrovečerním stole a jaké dárky se daly najít pod ozdobe-
ným stromečkem. My jsme si pak mohli společně s nimi zazpívat známé koledy, 
které nás pomalu připravily na ty nejhezčí svátky v roce, kdy se rodiny sejdou  
u společného stolu a dětem svítí oči plné očekávání. Všechny určitě mile pře-
kvapil pan Jandovský, kterého známe jen za mixážním pultem. Píseň od Václa-
va Neckáře „Půlnoční“, kterou nám zazpíval, se opravdu povedla. Aby nám tato  
sobota při dvou představeních (druhé bylo za tmy při osvětlení, které doda-
lo všemu zvláštní romantické kouzlo) příjemněji utekla, mohli jsme se zahřát  
čajem nebo vínečkem, pochutnat si na cukroví nebo si koupit dárek z chráněné 
dílny Dub. Pohodové odpoledne v Lesním divadle při již tradičním předvánoč-
ním vystoupení letos přilákalo docela dost zvědavců. Je vidět, že naši ochotníci 
umí bavit sebe i ostatní nejen letními představeními.                              Jitka Vlková

Ochotníci představili nevšedním způsobem v Lesním divadle prvorepublikové Vánoce.
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V domě čp. 123 na náměstí vznikly dva nové byty.

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 - 17 hodin,

úterý 8 - 15 hodin, 
čtvrtek 12 - 15 hodin
pátek 8 - 14.30 hodin 

Volby 
prezidenta ČR

Volby prezidenta České republiky se uskuteční:
- v pátek dne 11. ledna 2013 od 14.00 do 22.00 hodin
- v sobotu dne 12. ledna 2013 od 8.00 do 14.00 hodin

Místem konání volby prezidenta republiky je sedm 
volebních okrsků stejných jako u předcházejících voleb. 
Podrobnější informace naleznete na úřední desce nebo  
v elektronické podobě na odkaze http://www.sumavanet.
cz/munyrsko/urednideska.asp.

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže 
svoji totožnost a státní občanství České republiky platným 
občanským průkazem nebo platným cestovním, diploma-
tickým nebo služebním pasem České republiky. Neproká-
že-li volič svoji totožnost a státní občanství České republi-
ky stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno. 

Voliči budou dodány hlasovací lístky 3 dny přede dnem 
volby prezidenta republiky. 

Ve dnech volby prezidenta republiky může volič  
obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

V případě konání 2. kola volby prezidenta republiky se 
tato uskuteční:
- v pátek dne 25. ledna 2013 od 14.00 do 22.00 hodin.
- v sobotu dne 26. ledna 2013 od 8.00 do14.00 hodin.

Volič obdrží hlasovací lístky pro 2. kolo volby pre-
zidenta republiky pouze ve volební místnosti ve dnech  
volby.  

V případě konání 2. kola volby prezidenta republiky 
bude vydáno další oznámení o době a místě konání této 
volby.                                                                        (MěÚ)

Nové byty 
ve vlastnictví města

Koncem měsíce listopadu získalo město dva nové byty 
v domě čp. 123 na náměstí. Budova prošla částečnou re-
konstrukcí, ve všech stávajících bytech byla vyměně-
na okna, celý objekt byl zateplen a dostal i novou fasádu  
a střechu. Zvýšením půdních prostor vznikly dva nové 
byty. Ty budou přiděleny uchazečům ze seznamu žada-
telů o nájem bytu. Celou akci investovalo město ze svého 
rozpočtu v nákladu cca 5 mil. Kč.                            (MěÚ)

Prosincové jednání 
Zastupitelstva města Nýrska

10. prosince 2012 na svém 11. veřejném zasedání za-
stupitelé města projednali mimo jiné rozpočet města na 
rok 2013. Rozpočet byl schválen jako přebytkový s před-
pokládanými příjmy ve výši 72 338 000,- Kč a výdaji ve 
výši 58 464 000,- Kč. Na straně výdajů je také nutné počí-
tat s další částkou ve výši 11 855 560,- Kč na splátky úvě-
rů poskytnutých městu v minulých letech na nákup ne-
movitosti a spolufinancování dotačních investičních akcí. 
Bližší informace o členění rozpočtu naleznete na strán-
kách města na odkaze: http://www.sumavanet.cz/munyr-
sko/user/deska/2012/rozpoce_2013.pdf.

Příspěvky do Nýrských novin 
zasílejte na e-mail: nyrskenoviny@gmail.com
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Dalším bodem jednání bylo schválení ceny stočné-
ho a vodného na rok 2013. Oproti roku 2012 dojde k ná-
růstu vodného o 3,8 % na částku 19,13 Kč/m3, stočného 
o 4,4 % na částku 22,26 Kč/m3 (ceny jsou uvedeny bez 
DPH). Cena je stanovena na základě rozboru nákladů  
a výnosů roku 2012 firmou Vodospol spol. s.r.o., Klatovy. 

Schválena byla také nová obecně závazná vyhláška 
3/2012, kde je mimo jiné uvedena výše místního poplat-
ku za likvidaci komunálního odpadu. Na základě výše ná-
kladů spojených s likvidací tohoto odpadu za rok 2011 
byla stanovena výše místního poplatku na částku 495,- Kč  
(v roce 2012 - 475,- Kč). Novelou zákona je možno od 
1. 1. 2013 stanovit výši místního poplatku až na částku 
1000,- Kč. Celé znění schválené obecně závazné vyhláš-
ky naleznete na odkaze: http://www.sumavanet.cz/munyr-
sko/user/deska/2012/ozv_3_2012.pdf.

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí cenu tepla a tep-
lé užitkové vody z centrální výtopny ve výši 423,- Kč/GJ 
(cena bez DPH). Zvýšení ceny je zapříčiněno nárůstem 
ceny uhlí o 10 %.

Neposledním bodem jednání bylo schválení podání žá-
dosti o dotaci na Státní fond dopravní infrastruktury na 
vybudování smíšené stezky pro chodce a cyklisty mezi 
Nýrskem a Bystřicí nad Úhlavou.

Informace o dalších bodech jednání zastupitelstva 
města naleznete na stránkách města na odkaze: 
http://www.sumavanet.cz/munyrsko/user/deska/2012/
Zapis%2012%2012%2010.pdf.                               (MěÚ)

Informace finančního odboru 
poplatníkům místních poplatků 

1) Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunál-
ních odpadů na rok 2013.

- Poplatek v roce 2013 činí 495,- Kč. 
- Od 1. 1. 2013 dochází k rozšíření okruhu poplatníků.
- Poplatníci: fyzické osoby, které mají v obci trvalý po-

byt; cizinci, kteří pobývají na území ČR déle než 3 mě-
síce; vlastník stavby určené nebo sloužící k individuální  
rekreaci, bytu nebo rodinného domu, ve kterých není hlá-
šena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba. 

- Úlevy a osvobození od poplatku jsou uvedeny v člán-
ku 6 obecně závazné vyhlášky města Nýrska č. 3/2012. Nej-
častěji využívané jsou úlevy ve výši 70% z poplatku pro stu-
denty ubytované na kolejích, internátech, popř. v nájemních 
bytech a osvobození pro třetí a další nezletilé nezaopatřené 
nebo studující dítě v rodině. Tyto skutečnosti je třeba dolo-
žit nejpozději do konce února příslušného roku, od 1. 3. již 
bude poplatek vybírán v základní výši. Tiskopisy dokládají-
cí nárok na úlevu nebo osvobození lze vyzvednout v kance-
láři č. 6 na MěÚ Nýrsko nebo stáhnout na http:/www.suma-
vanet.cz/munyrsko/ v sekci formuláře pro podání.

- Splatnost poplatku je do konce března 2013 v hoto-
vosti v pokladně MěÚ Nýrsko, kancelář č. 6 nebo na zá-

kladě složenky, která bude roznášena v březnu těm poplat-
níkům, kteří poplatek neuhradili v hotovosti v pokladně, 
popř. převodem z účtu. Číslo účtu a variabilní symbol pro 
bezhotovostní platbu zájemcům sdělí v kanceláři č. 6 nebo 
mohou zaslat dotaz na e-mail: pokladna@mestonyrsko.cz. 
Při úhradě v hotovosti lze seskupit poplatky za více osob 
na jeden doklad. Bezhotovostní platbou je možné zapla-
tit jednou částkou za více poplatníků po určení vybraného 
variabilního symbolu správcem poplatků. Složenky jsou 
určeny k platbě na poště a tisknou se jednotlivě pro kaž-
dého poplatníka zvlášť, nelze na nich provést sloučení po-
platků, např. pro celou rodinu. V odůvodněných případech 
lze platby za rodinu rozložit do více měsíců (leden – bře-
zen) při dodržení termínu splatnosti.

2) Poplatek ze psů na rok 2013
- Poplatníkem je držitel psa, kterým je fyzická nebo 

právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na úze-
mí města Nýrska.

- Poplatek se platí ze psů starších tří měsíců. Sazby 
jsou uvedeny v obecně závazné vyhlášce.

- Výše poplatků je beze změny, splatnost: do 30. 4. 
2013, popř. 2. splátka do 31. 8. 2013 u poplatků přesahu-
jících 200,- Kč.

- Poplatek se platí v hotovosti v pokladně města, kan-
celář č. 6, převodem na účet, popř. složenkou doručenou 
v dubnu 2013. 

Bližší informace k jednotlivým místním poplatkům 
můžete získat na MěÚ, kancelář č. 6, telefonicky na čísle:  
376 377 814 nebo na e-mailu: pokladna@mestonyrsko.cz, 
popř. v obecně závazných vyhláškách zveřejněných na 
stránkách města na odkaze: http://www.sumavanet.cz/mu-
nyrsko/vyhlasky.asp.          L. Bechyňová, finanční odbor

Dobové snímky pro celý rok
Máme tu nový rok. Snad bude šťastnější než ten 

loňský. Snad nám všem bude přát zdraví, nebudou nás 
trápit žádné problémy a snad se opět sejdeme všichni 
společně u štědrovečerního stolu. K příjemnému ply-
nutí tohoto roku vám může pomoci i nádherný kalen-

dář se starými fotografiemi růz-
ných zákoutí našeho města, kte-
rý opět vydala Sylva Kalianko-
vá. Pokud ho ještě nemáte, nebo 
jste ho nenašli pod stromečkem, 
můžete si ho zakoupit v infor-
mačním centru a knihkupec-
tví pana Řetického za 135,- Kč. 
Obrázky Vám připomenou, jak 
moc se Nýrsko změnilo a že je 

opravdu hezkým místem k žití. 
Hodně štěstí v následujícím roce přeje všem 

Jitka Vlková                    



4

Předsevzetí do nového roku
Nevím, jestli to má ohledně předsevzetí někdo jedno-

dušší než my, nýrští muzejníci. Nemusíme hubnout, pře-
stat kouřit či vypracovat si už konečně svaly. Nám stačí 
jenom pracovat. Když totiž s někým o muzeu promluví-
me, on si třeba vzpomene, že má něco zajímavého doma. 
Když někam přijdeme, pochopíme souvislosti a vidíme 
vše lépe. 

Těžko jsme si v roce 2011 mohli předsevzít, že na-
jdeme poklad a těžko jsme si pro loňský rok mohli na-
plánovat, že paní Bouberlová najde na půdě rukopisy  
z rodiny Holubů. To jsem napsal jen o těch významných, 
velkých událostech. Jiné významné, ale přece jen drob-
nější, se stávají průběžně celý rok. Uvedu pár příkladů. 
Těsně před koncem roku nám do muzea dala jedna paní 
ze Strážova dva kusy mramoru opracované do podoby 
podložek pro kalamář. Čím jsou zvláštní? No, někdy ko-
lem roku 1918 je zhotovil učeň v kamenictví, které bý-
valo tam, kde dnes bydlí p. Čáp, jako tovaryšskou prá-
ci pan František Sutý. Poblíž neznatelných stop po bý-
valém obydlí nedaleko Chodské Úhlavy jsme s kamará-
dy nalezli mlýnský kámen. O většině zaniklých stavení 
se ví, jak se tam říkalo. O tomto ne. Natož aby se vědělo, 
že tam byl mlýn. A nejde jen o shromažďování předmětů. 
Informace jsou stejně důležité. Proto jsme byli s p. Mrá-
zem fotografovat v zavlekovském kostele Křížovou ces-
tu, která původně pochází z kostela v Červeném Dřevě. 

Z NÝRSKÉHO MUZEA
fotíme lépe. Většina ostatního  
inventáře se nachází v našem 
farním kostele. Svoje povídání  
o předsevzetích zakončím jed-
ním konkrétním, které pro letoš-
ní rok máme. 

Chtěli bychom pokračovat  
v připomínání nýrských literátů, 
a tak bude letošní rok ve zname-

Josef Blau.

Při příležitosti čtyřicátého výročí li-
kvidace kostela 14. svatých pomocníků 
bude v Nýrském muzeu k vidění dočas-
ná výstavka dokumentů k tomuto kos-
telu, i fotografií z jeho užívání a bou-
rání. Na fotografie je boční oltář, kte-
rý je nyní v kostele sv. Anny na Tana-
berku.

ní roku Josefa Blaua, význam-
ného nýrského spisovatele, pře-

kladatele, etnografa a historika. Jan Tichota, náš muzejní 
spolupracovník už v lese u Nýrska objevil krásný kámen, 
který by mohl sloužit jako památník pro tuto osobnost. 

           Karel Velkoborský, 
Muzeum Královského hvozdu

Kašna pro Seidelhof
Sníh přišel v téhle zimě nečekaně brzo, držel se a bylo 

ho dost. Od Petrovic k Nýrsku se skrz závěje prodíral vůz 
s neobvyklým nákladem. Z jednoho kusu žuly vytesanou 
kašnu, ozdobenou letopočtem 1867, nakládali na pevný 
vůz v kolineckém lomu zvlášť pečlivě, jednak proto, že tak 
daleko ještě zakázku nikdy nevezli a také proto, že kašna 
měla dobré tři metry délky a přes metr šířky. Šlo o to, aby 
se vůz nezničil nebo dokonce kašna nerozlámala. 

Dopis o hotové zakázce už z Kolince kameník poslal pár 
dní předem. Netušil, co způsobí na Seidlhofu za starosti. 
Čekali dokončení zakázky někdy na jaře a chystali se vy-
půjčit si pevný vůz od sousedů ze Zadních Chalup. Ale co 
teď? Sněhu je tu napadáno tolik, že by nejraději nevystr-
čili ani nos! Sem na stráň se tím sněhem nikdo nevyhrabe!  
A nechat náklad v Nýrsku, to se hospodáři Seidlovi také 
nechtělo. Nakonec padlo rozhodnutí. Vezmou se nejpev-
nější saně, vyjede se s nimi nad Velkou louku a po ní to 
spustíme dolů ke stavení. 

Stejně opatrně jako se v Kolinci nakládalo se v Nýrsku 
u řeky překládalo. Na saně po líhách to šlo docela dobře. 
Bylo to z kopečka, tak tři chlapi s javorovými pákami na 
„hop“ stejnoměrně zabírali a kašna se přesunula na saně. 
I povozník z Kolince si oddechl. Užil si strachu o vůz ažaž. 
A těch čumilů kolem! Většina ani nechápala nač taková 
ohromná nádoba může být užitečná. Nevěděli, že na Sei-
dlhofu to v horkém létě nebývá s vodou moc dobré. Kdy-
by se voda nechytala celou noc, ráno by dobytek neměl  
z čeho se napít.

Cesta nad Velkou louku se dala zvládnout. Koně si ně-
kolikrát odpočinuli, trochu jim to v některých místech 
klouzalo, ale šťastně se dostali nad okraj svahu. Teď bylo 
třeba vzít rozum do hrsti a ve zdraví svézt náklad po sva-
hu dolů. Důležité je dobře brzdit. Raději víc, aby koně tro-
chu táhli, než méně a saně jim polámaly nohy. Hospodář 
dal porazit u cesty starý pokřivený strom a přivázali jej za 
saněmi napříč. Několik mužů bylo připraveno přibržďo-
vat pomocí pák vražených pod saně tak, aby mohli brzdit 
více nebo méně. Opatrně se pustili svahem. Koně se bro-

Je velmi pravděpodob-
né, že v Zavlekově je 
také sousoší s názvem 
„Golgota“ a dvě plas-
tiky světců ze stejného 
kostela, ale to se musí 
teprve ověřit. Je dob-
ře, že se nám daří sbí-
rat informace i o koste-
le 14. svatých pomocní-
ků, který stával na nýr-
ském náměstí. 

Mimochodem si le-
tos připomeneme 26. 
ledna v 10.00 hod. čty-
řicáté výročí jeho zbou-
rání odstřelem. Zjisti-
li jsme, že boční oltář 
z tohoto kostela se teď 
nachází v poutním kos-
tele sv. Anny na Tana-
berku u Kdyně. Pro 
vaše potěšení otiskuje-
me jeho foto, ale urči-
tě jej v budoucnu vy-
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„Zmizelý svícen“ v Klatovech 
„Zmizelý svícen“ je název nového pomníku v Klato-

vech, který připomíná 266 obětí holocaustu z Klatov. Sto-
jí v centru města na souběhu ulic Randovy a Denisovy. Byl 
záměrně umístěn v blízkosti bývalé synagogy s klatovskou 
Černou věží v pozadí. Tvoří ho blok žuly vysoký 3 metry  
a o váze 9 tun. Autorem je sochař Václav Fiala. 

dili po prsa a byli z té neobvyklé práce trochu poplašení. 
Před saněmi se chvílemi hromadilo tolik sněhu, že přepa-
dával až na náklad. Hospodář se sám ujal opratí a právě 
jeho hlas uměl koně nejvíce uklidňovat. Díky tomu, že svah 
je v těch místech stejnoměrný, nebylo brždění až tolik slo-
žité, ale dolů dojeli všichni propocení, jako kdyby zmokli. 
Místo, kde měla kašna stát, už bylo připravené od podzimu, 
a když se náklad objevil ve dvoře, už byl i celý dvůr dočista 
vymetený. To se ženské ze dvora chtěly trochu podílet na té 
vymoženosti, kterou jim ostatní sousedé budou určitě závi-
dět. Konec chytání vody do kdejakého kbelíku! Všichni hos-
podáři v duchu děkovali. Hned jak to z jara půjde, vyvrtají 
potrubí a bude vody na rozdávání.           Karel Velkoborský

Pomník byl 3. prosince slavnostně odhalen přesně po 
70 letech, kdy přes 250 Židů bylo z Klatov transportová-
no do Terezína a následně do dalších koncentračních tábo-
rů. V těchto klatovských transportech byli také občané, kte-
ří před rokem 1938 bydleli v Nýrsku. Některé jejich dra-
matické příběhy jsou nám známé díky příbuzným, kteří do 
Nýrska stále jezdí. 

Za všechny připomenu osud Pavla Steina, jehož jmé-
no na pomníku najdeme. Narodil se v prosinci 1868 v Tel-
cích, okres Louny. Do Nýrska se přistěhoval r. 1895, ve 
stejném roce jako Vilém Eckstein – zakladatel optické to-
várny v Nýrsku. Zde se oženil s Františkou Jeitelesovou, 
roz. Weiglovou. Nejprve bydleli v dnešní Klostermanově 
ulici. Později se přestěhovali do dnešní ulice prap.Veitla, 
kde jim patřil dům čp. 220 a ve kterém měli obchod se smí-
šeným zbožím. Pavlu a Františce Steinovým se v Nýrsku  

Odhalení pomníku obětem holocaustu v Klatovech se zúčastnil vrch-
ní zemský rabín Karol Sidon.                                      Foto Martin Kříž

narodili synové František a Hanuš. Tito synové v Nýrsku 
založili továrnu na prádlo značky Rekord. Firma nesla ná-
zev: Pavel Stein a synové Nýrsko. Továrna stála na mís-
tě dnešního zdravotního střediska. Podnik zaměstnával při-
bližně 300 osob a vedl ho starší syn František. 

František Stein byl také v letech 1929 – 1933 předse-
dou židovské náboženské obce. V Nýrsku si postavil vilu  
čp. 373 (dnešní Základní umělecká škola Nýrsko) a zalo-
žil rodinu. Poslední bydliště Pavla Steina v Nýrsku bylo  
u mladšího syna Hanuše ve vile čp. 382 (dnešní Policie 
ČR). Po Mnichovu v září 1938 rodina Steinova odešla do 
Klatov k příbuzným. V roce 1939 byla celá rodina naposle-
dy pohromadě. Dva týdny po okupaci Československa od-
jeli synové Pavla Steina do Anglie a poté odpluli do Chile. 
V roce 1941 zemřela manželka Františka a byla pohřbena  
v Klatovech na židovském hřbitově. Pavel Stein byl na-
konec z Klatov deportován 30. 11. 1942 do Terezína. Ve 
svých 75 letech byl z Terezína odvezen do Osvětimi, kde 
zahynul.                                                     Irena Vaňkátová

Snahou každého světla 
je prozářit tmu…

Betlémské světlo, tradice sice ne tak stará, která má 
ale ve vánoční době své místo i u nás. Tato akce vznikla 
v Rakousku v roce 1986, jako poděkování lidem, kte-
ří jakkoliv pomohli dobročinné nadaci Světlo ve tmě. 
Díky skautským hnutím se pak rozšířila po celé Evro-
pě a po sametové revoluci i k nám. Podstatou je ukázat 
členům skautských oddílů, že o Vánocích nejde ani tak  
o kupu dárků a cukroví, ale o to, prožít Vánoce v klidu 
a pohodě s těmi, kte-
ré máme rádi a oni 
nás. Že mnoho ra-
dosti mohou udělat 
i bez peněz a svou 
chutí přispět k této 
atmosféře. 

Dnes pro Betlém- 
ské světlo zajíždí do 
Vídně skauti z Brna 
a odtud jej ve spo-
lupráci s dalšími 
skauty rozváží vla-
kem po celé naší zemi a také přináší do kostelů, radnic  
a domovů, aby se stalo součástí poselství naděje, víry 
a dobré vůle. 

Také u nás jsme si mohli zapálit Betlémské svět-
lo, které k nám vlakem přivezli skauti z oddílu Kotva  
Plzeň. Mohli jsme se přidat k milionům lidí, ale bo-
hužel přišlo jen několik lidí. Snad jej předali dále.  
A snad jich příští rok přijde více. Vždyť Vánoce nejsou 
jen dárky, plný stůl jídla, ale jsou hlavně o setkávání  
a zamyšlení se nad životem.                        Jitka Vlková     

Skauti přivezli do Nýrska vlakem Bet-
lémské světlo.
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Z NÝRSKÝCH ŠKOL

Adventní čtení  v městské knihovně si děti, které přišly, opravdu užily. 
Kromě poslouchání i vyráběly různé předměty.                         

Zápis se v obou základních školách uskuteční 
  ve středu 30. ledna 2013
od 14.00 do 17.00 hodin 

 v pavilonu 1. stupně budovy ZŠ Nýrsko, Školní ul.
a v budově čp. 388 ZŠ a MŠ Nýrsko, Komenského ul.

K zápisu zveme především děti narozené
od 1. 9. 2006 do 31. 8. 2007.

Zákonní zástupci budoucích školáčků s sebou potřebují:  
občanský průkaz a rodný list dítěte.                                                      

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2013/2014

PF  2013
Přejeme správné vykročení do nového roku, 

hodně zdaru v začátku,
spousty sil ke konci

a přiměřeně zdraví a štěstí po celý rok,
tedy nejméně 365 radostných a úspěšných dní.

                   Zaměstnanci a žáci 
                      ZŠ Nýrsko, Školní uliceDalší informace na webových stránkách 

školy: www.sumavanet.cz/zsskolni

Už se na vás, milí prvňáčkové,
moc těšíme

a rádi vás v naší škole přivítáme!

V městské knihovně opět proběhlo již tradiční  
adventní čtení pro děti spojené s výtvarnou dílnou. V le-
tošním roce se uskutečnilo za podpory Plzeňského kra-
je, a proto jsme k tvoření mohli využít více různých dru-
hů materiálů. Při prvním čtení 29. listopadu děti vyslech-
ly pohádku o sněhulákovi jménem Míša a poté si tako-
vého panáčka také vyrobily. Druhé čtení 6. prosince bylo  
andělské, co se pohádky i výrobku týče. Překvapení jsme 
byli při setkání třetím, 13. prosince, kdy se nečetlo, ale 
vyprávělo. Příběh slečny Třísky a strejdy Suka vzešel  
z pohádkového verpánku. Nechyběl ani hudební dopro-
vod kontrabasu, kytary, flétny a okaríny. Děti si domů od-
nesly obrázek z lékařských špachtlí ozdobený ubrousko-
vou technikou. Poslední společné odpoledne 20. prosin-
ce bylo vskutku vánoční. Po pohádce „O panence, kte-
rá tence plakala“ vytvořili malí šikulové úžasné svícny 
z větviček a přírodnin, které by jim mohl leckterý aran-
žér závidět. Na závěr za dětmi dokonce přišel Ježíšek  
s drobnými dárky. 

Naše obrovské poděkování patří K. Karlovské, L. Kal-
né, K. Velkoborskému, rodině Kaletových a P. Šlehofero-
vé za čtení, vyprávění a hudební produkci, dále M. Vysko-
čilovi za ovocný dárek a S. Kaliankové za věcné dárky.

Už se všichni těšíme na společná setkání v příštím 
roce. Přidejte se k nám!                              J. Poupová, MěK

Děti poslouchaly v knihovně pohádky

Přijďte za námi také na facebook:  
www.facebook.com/Mestska.knihovna.Nyrsko
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Posezení nýrských seniorů.

Na fotografii jsou vidět šikovné děti z třídy Mravenečci, které si dokáží 
sami připravit vánoční nepečené cukroví.

Pro tento školní rok máme zapsáno 103 dětí. K tomu, 
aby děti naší MŠ rády navštěvovaly, přispívá nejen mno-
ho akcí, ale i atraktivní prostředí tříd a vybavení zahra-
dy, o které se stará truhlářství V. Průši.

Začal nový rok a my bychom vás chtěli seznámit  
s tím, co se v naší školce od září událo. Během podzimu 
k nám zavítalo několik divadelních souborů, které při-
vezly poutavou a veselou podívanou. V září proběhla již 
tradiční Drakiáda. I když nám moc nefoukalo, tak si ur-
čitě všichni užili krásného podzimního odpoledne. V říj-
nu se v místní moštárně konala výstava ovoce a zeleniny, 
na které jsme viděli výrobu moštu a moc jsme si na něm 
pochutnali. Také jsme opět soutěžili ve sběru kaštanů  
a žaludů. Úroda byla letos opravdu veliká, takže radost 
budou mít nejen lesní zvířátka, ale i my z naší pomoci. 
Za nasbírané plody jsme obdrželi finanční odměnu od 
Lesní společnosti Královský hvozd, kterou nám Ježíšek 
proměnil na dárečky.

Dále naší školku navštívil lesní pedagog. Velmi pou-
tavým vyprávěním a různými hrami seznámil děti s pra-
cí a životem v lese.

V listopadu jsme se šli podívat na výstavu drobného 
zvířectva v areálu nýrských chovatelů.

Děti z naší MŠ svým vystoupením potěšily občany 
města při předvánočních akcích. Ve všech třídách pro-

Skončil rok 2012 a s ním i ohlédnutí za celoroční čin-
ností Klubu seniorů v Nýrsku. Počátkem roku došlo ke 
změně vedení klubu a pro mne nastala nová aktivita, kte-
rá mi smysluplně zaplnila prázdno, ve kterém jsem se ná-
hle ocitla. Vzhledem ke stálé pomoci paní Larvové, vlíd-
nému přijetí a shovívavosti seniorů, může naše práce dál 
pokračovat.

Předškoláci poznávali přírodu

Klub seniorů bilancuje

běhly besídky, které udělaly radost rodičům, babičkám  
i dědečkům a naladily je na nastávající svátky.

V lednu se bude konat screeningové vyšetření před-
školních dětí ve spolupráci s Pedagogicko-psychologic-
kou poradnou v Klatovech. A následně 30. ledna se usku-
teční zápis do obou základních škol.

 Všem přejeme hodně zdraví v novém roce.
  Kolektiv učitelek Duhové školky

Základní škola a Mateřská škola Nýrsko, Komenského ul. 

Během celého roku se vždy ve středu scházíme ve 
společenském sále městské knihovny. Pořádáme růz-
né zdravotnické přednášky, cestopisné pořady, besedu  
o práci městské policie... Navštívili jsme klášter v Cho-
těšově, zámek v Bystřici, město Deggendorf v Ně-
mecku, keramickou dílnu v Chlistově, koncert J. Zímy  
v Klatovech a předvánoční Plzeň. Konec roku byl za-
končen slavnostně s hudbou J. Jandovského a za přítom-
nosti starosty města Nýrska.

I v těchto dnech už přemýšlíme o činnosti v příštím 
roce a předem děkujeme všem, kteří by nám chtěli na-
bídnout svoje služby, popř. nás seznámit se zajímavou 
prací, ale i různými koníčky a podělit se o ně s námi.

Moje poděkování patří především paní Larvové  
a stejnou měrou i pracovnicím MěK a MěÚ a všem, kte-
ří se na naší práci podílejí. Vítáme mezi nás nové členy  
a doufáme, že si mezi nás troufnou i muži.

Chtěla bych za Klub seniorů v Nýrsku popřát všem 
hlavně zdraví, pohodu a hodně sil do roku 2013.

Jar. Trefancová, vedoucí Klubu seniorů v Nýrsku
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DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE

Dům dětí a mládeže Nýrsko 
vám v novém roce 2013 přeje ce-
lou řadu příjemných kulturních  
a společenských zážitků. Pro děti 
jsme připravili několik dětských 

Karneval bude zaměřen na vesnický dvorek

diskoték. Oznamujeme také zaměření letošního dětského 
karnevalu - tentokrát bude na téma „Na vesnickém dvor-
ku“ a organizační tým už chystá kostýmy.

Pro dospělé návštěvníky bude připraveno svými pořa-
dateli několik tradičních plesů. Předprodej vstupenek pro 
ples DDM Nýrsko, který budeme organizovat již po dru-
hé, je zahájen.

Termíny všech akcí naleznete v Kulturním čtvrtletní-
ku. Pokud někomu z Vás čtvrtletník nedorazí, nebo potře-
bujete ještě další výtisky, můžete si jej vyzvednout ve ves-
tibulu DDM.                  Pavlína Karlovská, DDM Nýrsko                 Z akcí DDM po děti.                            

Koncet v kostele.                 

Městská knihov-
na společně s Řím-
skokatolickou far-
ností v Nýrsku 
uspořádaly v pátek 
21. prosince v kos-
tele sv. Tomáše Vá-
noční koncert. Ve 
svátečně vyzdobe-
ném kostele jste se 
mohli zaposlouchat 
do tónů klasické 
hudby našich i ci-
zích autorů a do vá-

Vánoční koncert
zcela zaplnil kostel

nočních koled v podání Classic Brass Quin-
tetu. Jejich skladby doplnil svou hrou na var-
hany Vít Aschenbrenner. Přidal se také sou-
bor zobcových fléten a žákyně kytarového 
oddělení Základní umělecké školy v Nýr-
sku. V některých písních jsme mohli sly-
šet zpěv sólistky divadla J. K. Tyla v Plzni 
Hany Spinethové. Ta nám spolu s dvěma žač-
kami ZUŠ přednesla několik říkanek, básní  
a zamyšlení na téma Vánoc. Myslím, že po-
řadatelé museli být tentokrát velmi spokoje-
ní. Vždyť kostel byl opravdu plný, nebylo je-
diné místo k sezení a zájemci stáli i po stra-
nách. Opravdu krásný zážitek. 

Jitka Vlková
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Také letos jsme si mohli přijít zazpívat ke krásně na-
svícenému stromečku na náměstí. Toto již tradiční se-
tkání, které se těší velkému zájmu obyvatel Nýrska, se 
konalo ve středu 19. prosince. Nejprve jsme si poslech-
li přání pana starosty Rubáše. Poté jsme se mohli zapo-
slouchat do známých i těch méně známých koled, pís-
ní a říkadel. 

V letošním roce bylo i mnoho účinkujících, nikdo ne-
chyběl. Přišli žáci základní umělecké školy s pásmem 
koled. „Putujeme do Betléma“ - to byl název vystoupení 
žáků základní školy ve Školní ulici. Směs lidových folk-
lorních tanců nám předvedl taneční kroužek Bystřinka 
z Domova pro osoby se zdravotním postižením z Bys-
třice nad Úhlavou. Pod názvem „Těšíme se na Vánoce“ 
předvedli své vystoupení žáci ze základní školy v Ko-
menského ulici. Na své děti a vnoučata se přišlo podí-
vat opravdu hodně místních. A nejen to, tato akce bývá  
i příležitostí pro setkávání se známými, které jsme ně-
kdy po celý rok neviděli. Při krásných písničkách a sva-
řáčku či čaji pro zahřátí, trošce sladkostí, prohlížení  
výrobků zručných spoluobčanů, podvečer hezky uběhl. 

Lidé si zazpívali u vánočního stromu

S přáním krásně prožitých Vánoc, zdraví a štěstí  
v novém roce se rozcházíme. Tak za rok zase u stromeč-
ku. Už se těšíme.                                        Jitka Vlková

U stromku zazněly mnohé koledy.                  Foto 2 x Martina Korbelová                      

Svatá rodina v podání nýrských dětí.               

Až do konce února vás informač-
ní centrum ve spolupráci s Klubem čes-
kých turistů zve do prostor infocentra 
na výstavu „Sporty v Nýrsku“. Můžete 
si zavzpomínat na začátky své a svých 
známých nebo si připomenout spor-
tovce, kteří dnes již nejsou mezi námi.  
A nejedná se pouze o fotbal, jak by si 
mohl někdo myslet. Nýrsko žilo a žije 
i lyžováním, volejbalem, tenisem, své 
místo tu našli i turisté, běžci, cyklisté 
a triatlonisté...

POZVÁNKA
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VÍTÁNÍ NOVÝCH OBČÁNKŮ (29. listopadu)

Markéta Černá.

Vanessa Ďurková.

Matyáš Bryknar.

Karolína Rašková.

Tereza Vodičková.

Valentýna Fialová.

Pavel Bartoš.

Jan Straka.
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Matyáš Lapka.

Pásmo říkanek a písniček předvedly děti z Duhové školky.   
Foto Martina Korbelová

Natali Kotábová.

Kryštof Kodera.

Předvánoční členská schůze v sále nad knihovnou.

Ve čtvrtek 13. prosince se sešli členové Základní  
organizace Svazu zdravotně postižených v Nýrsku na tra-
diční předvánoční členské schůzi ve společenském sále 
městské knihovny. Krásné a dojemné vystoupení našich 
malých hostů z Duhové mateřské školy a základní školy 
ve Školní ulici nám přivodilo opravdovou vánoční pohodu.

V příjemném prostředí městského kulturního stře-
diska, při hudbě pana Jandovského, kávičce a malém  
občerstvení jsme si zazpívali a přes některé zdravot-
ní problémy i zatacovali. Potěšili jsme se i při losová-
ní tomboly, ze které si každý odnesl malý dárek. Nako-
nec jsme si rozdali přáníčka, které pro nás vyrobily děti 
ze základní školy.

Děkujeme touto cestou všem, kteří nám umožňují se 
takto scházet - městskému úřadu, který nám poskytuje 
dotaci; paní Poupové, která nám obstarala navíc židle, 
abychom se všichni pohodlně usadili a vešli; panu Klas-
novi, který nám dovezl občerstvení; Obecnímu úřadu 
Chudenín; panu Frizovi, který nám tiskne pozvánky; uči-
telkám a dětem z mateřské a základní školy za pravidel-
nou přípravu krásných vystoupení a našemu už „dvorní-
mu muzikantovi“ panu Jandovskému, který nás obvese-
luje již dlouhá léta.

Za základní organizaci Svazu zdravotně postižených 
přeji všem do nového roku hodně pohody, spokojenosti 
a hlavně pevné zdraví.                           Hana Žufanová

Zdravotně postižení se dobře pobavili



PROMĚNY MĚSTA

Tyršova ulice s bývalým Kohlerovým obchodním domem dříve  
a dnes. Vzadu most přes Úhlavu.
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Jistě si také vzpomínáte na dětství, kdy v předvečer 
svátku svatého Mikuláše zazvonil zvonek a dveřmi dů-
stojně vešel Mikuláš v doprovodu jednoho či více čertů  
a někdy také anděla. Jako malá jsem se hrozně bála, 
schovávala se za maminku a nakonec jsem ze sebe vy-
soukala naučenou básničku. A když mi ještě maminka  
s tatínkem dosvědčili, že jsem uplynulý rok byla oprav-
du hodná, dostala jsem za odměnu balíček se sladkostmi  
a ovocem. Jednou se na dně balíčku krčilo i několik 
kousků uhlí, ale to už je dnes promlčeno, to se nepočí-
tá. Po letech se situace znovu opakovala. To, když v tom 
správném věku byly mé děti. Postrašení čertem opravdu 
fungovalo, proto jsme raději v dané době byli opravdu 
hodní a nezlobili. Co kdyby byli ti čerti opravdoví. Jak 
dorůstají další a další generace dětí, tento rituál se nejen 
opakuje, ale někdy i vylepšuje. 

Čerti mají rok od roku
dokonalejší masky

Čerti v nýrských ulicích.              Foto Marie Kubečková a Leona Kalná

V posledních letech, stejně jako tomu bylo i letos, 
můžete zahlédnout hejno opravdu strašlivých čertů spolu 
s anděly a Mikulášem, jak jdou od náměstí až do Kloster-
mannovy ulice (tam je zřejmě vstup do pekla). Za nimi 
sem přijde několik desítek rodičů s dětmi, které si bás-
ničkou nebo písničkou vykoledovaly malý dárek. Ne-
vím, jestli se všechny děti vrátily domů, snad ano, ale 
mám pocit, že si rodiče alespoň na chvíli užili doma kli-
du bez obvyklých strkanic malých nezbedníků. 

Jitka Vlková
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