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Pouťovým oslavám přálo
výjimečně i počasí

Ani o letošní pouti nechyběly tradiční atrakce, které lákaly malé i velké.

Rok se sešel s rokem a měli jsme tu zase pouť. Letošní počasí nám všem
skutečně přálo, protože druhý říjnový víkend sluníčko opravdu krásně svítilo. Bylo dokonce tak teplo, že někteří lidé chodili venku jen v košilích s krátkým rukávem. To bych musela opravdu dlouho vzpomínat, kdy bylo tak hezky.
Počasí vybízelo k procházkám. A tak jste mohli potkat na městě známé, přátele, kamarády i celé rodiny. Ti všichni trávili příjemné chvilky posledního teplého dne tohoto roku. Děti si užívaly na pouťových atrakcích, střídaly se na
autíčkách a létaly do výšek na „extrémní houpačce“, nebo zkoušely své štěstí
ve střelnicích. Ty menší jsme mohli vidět na houpačkách a kolotočích. Dospělí zase okukovali dobroty a jiné různorodé zboží ve stáncích v ulici Prap. Veitla
a na náměstí. Zájemci o nové auto si mohli prohlédnout automobily předního
českého výrobce naproti čerpací stanici pohonných hmot.
Kdo pokračoval v cestě dále směrem k nádraží, určitě nelitoval. Základní
organizace Českého svazu chovatelů v Nýrsku ve svém objektu proti stavebninám připravila tradiční 47. pouťovou výstavu drobného zvířectva a exotického ptactva spojenou tentokrát s výstavou mladých chovatelů. Mohli jsme vidět mnoho druhů domácích mazlíčků i zvířat, o která se starají naši chovatelé.
Překvapením pro návštěvníky výstavy byla jistě bohatá tombola. Vše proběhlo pod záštitou města Nýrska a Plzeňského kraje (podrobnosti se můžete dočíst
v samostatném článku).
(Pokračování na straně 3)

Úvodní slovo
Vážení čtenáři,
jedna lidová pranostika říká,
že pokud bude teplý říjen, můžeme očekávat studený listopad. Zatím tomu nic nenasvědčuje a zdá
se, že si na zimu ještě nějaký čas
počkáme. Příznivé počasí po
dlouhé době jistě ocenili návštěvníci pouťových oslav, na kterých
nechyběla řada atrakcí. V rámci
programu poutě se konaly i výstavy zahrádkářů a chovatelů, kteří veřejnosti představili také svůj
zmodernizovaný areál.
Minulé číslo Nýrských novin
bylo tak trochu volební. Nyní Vám
předkládáme přehledné výsledky
komunálních voleb za jednotlivé
volební okrsky. Zároveň přinášíme aktuální informaci o průběhu
ustavujícího zasedání nově zvoleného zastupitelstva města.
Přeji Vám příjemné čtení.
Ing. Martin Kříž
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Oznámení MUDr. Aleny Opluštilové
Dovoluji si poskytnout několik informací pro pacienty zubních ordinací v Nýrsku. Od září zahájila provoz třetí ordinace, kterou naši pacienti najdou v I. patře zdravotního střediska. Snahou našeho týmu je poskytovat odbornou lékařskou péči v maximálním rozsahu, proto našim
pacientům nabízíme i novinku, kterou je panoramatický
rentgen. Vedle vlastní práce zubařů sázíme na prevenci,
které se věnují naši specialisté na dentální hygienu. Tuto
službu budeme nabízet i školským a předškolním zařízením v Nýrsku.
Vážení pacienti, abychom měli dokonalý přehled o našich pacientech, podmiňujeme zapsání pacientů do evi-

PODĚKOVÁNÍ
Vážení občané, vážení voliči,
chtěl bych Vám poděkovat, že jste si našli čas a chuť vyjádřit svůj názor v uplynulých komunálních volbách. Dovolte mi krátkou analýzu výsledků těchto voleb z pohledu
starosty města, který má za sebou 16 let ve funkci, a z pohledu mého osobního.
Výsledky těchto voleb ukázaly, že občané města Nýrska pozorně sledují město a okolí, ve kterém žijí. Ti, kteří
k volbám přišli, nepodlehli mnohdy podbízivým slibům
populistů a jasně deklarovali svůj názor na další směřování a rozvoj města. Řečeno čísly: 80 % voličů o změnu
nestojí. Byli opakovaně zvoleni stávající členové zastupitelstva, kteří bez ohledu na politickou příslušnost odvádí velmi dobrou práci, což odráží Vaši spokojenost s vedením, fungováním a celkovým směřováním města. Jsem
přesvědčen o tom, že stejnou měrou přispěli k výsledku
voleb i všichni zaměstnanci úřadu a organizací zřizovaných městem. Vaše důvěra je zavazující, motivující a velice si jí vážíme.
Chtěl bych poděkovat všem kandidátům „Volby pro
Nýrsko a spádové obce“ za odvedenou práci před volbami. Velice si vážím toho, že se nám podařilo dát dohromady skupinu lidí se stejnými názory, se kterými je navíc ještě možná shoda i v lidské rovině, což je pro mě osobně základ pro příjemnou spolupráci v dobrém kolektivu.
Z mého osobního pohledu si dovolím vyjádřit absolutní
spokojenost. Po 16 letech práce veřejnosti na očích, kdy
někteří lidé postrádají slušnost, nerozlišují profesní a soukromý život a starostu staví na post jakéhosi terče často
nepodložené kritiky a pomluv, hodnotím tyto volby i jako
svůj osobní úspěch. Ing. Miloslav Rubáš, starosta města
Příspěvky do Nýrských novin zasílejte
na e-mail: nyrskenoviny@gmail.com
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dence vstupní stomatologickou prohlídkou. Na základě té je s pacientem systematicky pracováno. Vzhledem
k tomu, abychom neprodlužovali objednací doby již zaevidovaných pacientů, pozastavujeme až do odvolání přijímání nových. Příjem obnovíme v prosinci letošního roku. Tímto opatřením chceme předejít neúměrnému prodlužování objednacích termínů. Jedná se pouze
o organizační opatření, protože naše kapacita je díky stavebním úpravám dostatečná pro všechny pacienty z Nýrska a spádových obcí.
Děkujeme za pochopení.

Blíží se vyhlášení
nejlepšího sportovce
Výkonný výbor Pošumavského sportovního sdružení
okresu Klatovy připravuje ve spolupráci se společností Sport
Action s.r.o. a Klatovským deníkem vyhlášení nejúspěšnějších sportovců okresu Klatovy za rok 2014 v kategoriích: jednotlivci (mládež a dospělí), trenér mládeže a dospělých, rozhodčí, sportovní družstvo mládeže a dospělých.
Vaše návrhy zasílejte na adresu: Pošumavské sportovní sdružení okresu Klatovy o.s., Denisova 93/I, 339 01 Klatovy nebo e-mail: pssklatovy@seznam.cz nejpozději do
30. listopadu 2014. Doručené návrhy vyhodnotí odborná komise a vybere nejúspěšnější sportovce okresu, kteří budou
pozváni ke slavnostnímu vyhlášení 23. 2. 2015.
Alena Hošková, Pošumavské sportovní sdružení

Pouťovým oslavám přálo...

Pokračování ze strany 1

Také členové Základní organizace Českého svazu zahrádkářů se chtěli pochlubit s tím, co dokážou vypěstovat.
V moštárně jsme viděli nepřebernou řadu různých květin,
ovoce, zeleniny a výrobků z přírodnin. Každý návštěvník
dostal ochutnat výborný mošt.
V sobotu večer proběhla v kulturním domě pouťová zábava. Vybrat si mohl téměř každý. V jednom sále hráli Pelíškové a ti mladší si mohli zatančit ve vedlejším sále při
hudbě, kterou pro ně pouštěl DJ Chany.
Nezapomnělo se ani na věřící. Tradiční mše svatá byla
sloužena v neděli ráno v kostele sv. Tomáše.
Jak jste si mohli přečíst a vlastně i zažít na vlastní kůži,
o letošní pouti si mohl vybrat opravdu každý. Nikdo nemusel sedět doma, zážitků bylo mnoho. Myslím, že ustanovit pouť na druhou neděli v říjnu bylo výborné rozhodnutí.
Pokud by se konala až po „Havlovi“, tak bychom si ji moc
neužili. Vzpomínáte si? Lilo a lilo a byla nepříjemná zima.
Takže vše dopadlo dobře.
Jitka Vlková

Pouťové atrakce na náměstí.

Do Nýrska přijeli vystavovat mladí chovatelé
Každý rok v říjnu se koná již tradiční pouť a tento termín píšu, protože dělám posuzovatele holubů a jezdím posuzovat
je také důležitý pro chovatele v Nýrsku, protože rovněž tra- po celé zemi a vidím, jaké mají organizace chovatelské zařídičně se koná výstava drobného zvířectva. Na této výstavě zení. Když se tam setkám s posuzovateli, kteří byli posuzose chtějí chovatelé pochlubit s úspěšným odchovem a záro- vat v Nýrsku, chvála mě těší a hřeje u srdíčka. Tvrdím, že je
veň zhodnotit celý chovný rok. Nýrská organizace se může to velká zásluha pana starosty. Jsem hrdý na to, že slyším sapochlubit tím, že letos se konala i první výstava mladých mou chválu na Nýrsko a že chovatelé, kteří navštívili Nýrchovatelů. Hlavním sponzorem byl Plzeňský kraj, který po- sko, jsou velice spokojení.
skytl určitou finanční částku, která byla plně využita ve proPoctou pro nás bylo, že nás navštívil i předseda ÚV ČSCH,
spěch mladých chovatelů. Akce se zúčastnilo dvacet mla- kterému se u nás opravdu líbilo, a kdykoliv se s ním potkám,
dých chovatelů z okresů Klatovy a Domažlice a vystaveno tak velice rád na Nýrsko vzpomíná. Někteří lidé bohužel ani
bylo celkem 40 ks holubů, 45 ks drůbeže
a 35 ks králíků. Je velkým úspěchem sehnat mladé chovatele, kteří jsou pro chovatelství nadšení a mají radost, když dostanou nějakou tu odměnu za své miláčky. Povinností starších chovatelů je, aby
měli vytvořené pro mládež podmínky,
vždyť to jsou naši nástupci. Chtěl bych
za to všem chovatelům, kteří pracují
s mládeží, poděkovat. Poděkování patří
také za pochopení a podporu myšlenky
Plzeňskému kraji.
Chovatelé pro tuto akci udělali vše
Nové výstavní prostory nýrských chovatelů.
potřebné. Návštěvníky výstavy tak čekalo i jedno překvapení. Oproti loňskému ročníku se to- neví, kde Nýrsko leží. Chovatelé se proto snaží o to, aby Nýrtiž změnilo mnohé – došlo k výstavbě sociálního zaříze- sko bylo známé. Tvrdím, že takové chovatelské zařízení není a místnosti pro výstavu exotů. Rovněž jsme zakoupili mají široko daleko. Je chloubou chovatelů i města Nýrska.
nové klece pro výstavu holubů (kvůli splnění normy). DoZávěrem chci ještě jednou poděkovat všem chovatelům,
šlo také ke zlepšení podmínek pro výstavu drůbeže (hlavně panu starostovi a všem dalším, kteří se na tomto úspěchu popro kachny a husy). Za podporu úprav areálu musím podě- dílejí. Přeji všem hodně pevné zdraví, spokojenosti a pohody.
kovat Městkému úřadu v Nýrsku. Když jsme areál upravo- A chovatelům: „Chovu zdar“.
vali, pan starosta nás zde navštěvoval. Věřte, že vím o čem
Karel Krejčíř, jednatel ZO Nýrsko
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Z NÝRSKÉHO MUZEA
Významný výsledek
V sobotu 18. října se konala v Nýrsku závěrečná část
celého „Roku Hanse Multerera“. Zájemců o informace
o životě a díle tohoto spisovatele, dramatika, básníka
a etnografa se sešlo přibližně třicet, ve stejném poměru
z Německa i Čech. Pochopitelně zazněly informace, které už jsou více či méně známé z tisku a také těm, kteří
občas navštíví www stránky Jihočeské univerzity s názvem „Kohoutí kříž“. Je třeba ale říci, že převažovaly informace obecně neznámé a navíc odborně zpracované
s potřebnými souvislostmi.

Účastníci konference o životě a díle Hanse Multerera.

Velmi zaujal hned druhý příspěvek Dr. Petra Kučery,
Ph.D., z katedry germanistiky ZČU v Plzni. Referoval
o úrovni Multererových literárních prací. Vyzdvihl především jediný román, který Hans Multerer stačil za svůj život napsat (zemřel totiž v pouhých 53 letech na následky ostřelování Nýrska americkou armádou v dubnu 1945).
Román se jmenuje „Der himmelblau Wagon“ a do češtiny bychom to mohli přeložit jako „Nebesky modrý vůz“.
Dr. Kučera, jako odborník na německy psanou literaturu předválečného Československa, prohlásil, že se Hans
Multerer tímto dílem řadí po bok takových spisovatelů, jako byl Adalbert Stifter či Karel Klostermann. Ano,
takový spisovatel tady s námi žil! Dr. Kučera se sám nabídl, že román přeloží a že ho může naše muzeum vydat buď
samo, nebo ve spolupráci se Západočeskou univerzitou.
Další příspěvek se týkal Multererovy práce na sběru
lidových písní, z nichž hodlal spolu s Hansem Hacklem,
nýrským varhaníkem, sestavit zpěvník a vydat ho. Rukopis existuje dosud, ale vydán nebyl. Malou chybou tohoto
referátu bylo, že se nevěnoval i vynikající znalosti Hanse
Multerera oblasti pořekadel a přísloví, stejně jako místního nářečí. Následoval příspěvek o dramatické tvorbě tohoto autora, která dosáhla také výrazných úspěchů, protože
jeho hra „Život a smrt sedláka aneb setba a žeň“ se hrála
v mnoha městech Evropy a dokonce i na scéně Německé-
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ho divadla v Praze. Ano, čtete dobře, nýrští ochotníci hráli v Praze a nejen tam.
Příspěvek zahrnující Multererovu práci pro rozhlas
byl také překvapující, protože nám přiblížil méně známou
oblast jeho působení. Žel, nepodařilo se v archivech vyhledat nahrávku jeho hlasu.
Konferenci navštívili i potomci Multererovy sestry
a přidali několik osobních vzpomínek. Ale i oni byli výsledkem konference osloveni a odnesli si „objev“, Hanse
Multerera jako „jednoho z nejryzejších šumavských autorů“, jak se o něm vyjádřil Dr. Václav Maidl. Do „nebeské modré“ laděná výstava jen podtrhuje, na jakou literární
perličku se můžeme těšit až bude překlad hotový.
Karel Velkoborský, Muzeum Královského hvozdu

Tajná skrýš
Už bylo po prázdninách celé dva měsíce, ale počasí se
ještě drželo. Kdo jen trochu mohl, doháněl to, na co přes
léto nezbyl čas. Děda Ulrych už třetí den něco kutil na
půdě. Ne, ne, nic nedoháněl, jeho léto bylo naplánované
do posledního detailu, takže muselo vyjít. To si jen na tu
práci na půdě nechal čas, aby ji nemusel dělat v tom příšerném horku, které tam v letních měsících bývá.
Už se těšil, až přijede vnuk David. „Je to šikovný kluk“,
pochvaloval si v duchu. „Je mu teprve deset, ale umí podávat právě ta dobrá prkénka, hřebíky a kleště…“ Dědu
Ulrycha také práce bavila. Dnes má pro Davida přichystané překvapení. V tom koutě půdy, který budou opravovat dnes, udělají tajnou skrýš. Ne nějakou velikou. Tak aby
se schovala za trámem a nebyla vidět ani při bližším zkoumání. To bych vám přál vidět, jak oběma zářily oči. Budou
mít společné tajemství. Ale, samozřejmě, nejdřív práce
a potom zábava. Když byl roh půdy vyklizen, dvě, tři uvolněná prkna přibita, začal děda s vnukem vyrábět skrýš. Bude
to jen takový mělký truhlík, aby se do něj vešly nějaké papíry, nebo něco plochého. Použili na něj jen taková slabá
prkénka, aby nezabral moc místa. A upevní ho do místa
mezi stěnu štítu a krokev, která při něm běží. Dobře se to
podařilo. I kdyby se někdo pečlivě díval, neuvidí nic. Nastala porada, co do skrýše schovají. Když byl děda v Davidových létech, dal by si tam odrazové sklíčko ze závor, tuhovou destičku z baterie od telefonu a olověná závažíčka
co vyměnil s Jardou Vorejsů. Teď ovšem s potěšením sledoval, jak se se stejným úkolem trápí vnuk. Do skrýše putovaly dvě figurky Stikeez a babičky starý telefon. Dál už
se děda nedíval, aby to vnuk nepovažoval za kontrolu.
Byla neděle odpoledne. Vnuk s dědovou dcerou odjeli.
Kus práce zase uděláno, spokojeně si pomyslel. Zašel do
dílny ještě trochu porovnat a očistit nářadí. Všechno musí
mít své místo, spokojeně si pobrukoval. Dívá se do zásuvky
a něco mu nesedí. Co to? Ten šroubovák se žlutou rukojetí tu není! A tady! Skládací metr také ne! Copak metr, s tím
dnes pracoval, ale kde je šroubovák, když ho dnes ani nepoužíval? A včera tu byl. Nemohl si vzpomenout. No, někdy se to stane, že člověk zapomene něco uklidit.

Přemýšlel a hledal i druhý den. Nic. Teprve k večeru
si najednou vzpomněl. Skrýš! Docela určitě! Byl to trochu problém tam dosáhnout. Kolem tajné skrýše bylo místa spíše pro tenkou vnukovu ruku. Špičkami prstů vystrkal
nejdříve nějaké obrázky a pak už se hlasitě smál. Šroubovák i s metrem byl hned na kraji. No ovšem, copak s vnukem neplánovali, že příští sobotu musí rozměřit a přišroubovat držáky na šňůry na prádlo?!
Karel Velkoborský

Nýrského spisovatele
připomíná výstava

Beseda připomene
ztracené znalosti
Sešel se rok s rokem a po „Keltském večeru“, který měl
příznivý ohlas, se můžete se mnou opět vydat do dávných
pohanských časů. Tentokrát poodhalíme závoj ztracených
duchovních znalostí našich praslovanských otců. V atmosféře s příchutí pečeného čaje a svařeného vína v „Coffe
Manuel“ připomenu, jak hluboké poznání měli předkové o
vesmírné stavbě světa, o naší galaxii Mléčné dráze, o bozích
– ochráncích, kteří jim ze vzdálených světů přinášeli moudrost. Vrátí se k nám Svarog, Triglav, Veles, Perun a další…
V cukrárně „Coffe Manuel“ na nýrském náměstí se na Vás
bude těšit 14. 11. 2014 v 18:30 hodin.
Soňa Křečanová

Muzeum Královského
hvozdu ve svých prostorách
v čp. 81 na náměstí nás každý rok seznamuje s lidmi,
kteří žili, pracovali a svým
způsobem se zasloužili
o bohatý kulturní život
v našem městě a okolí. Jsou
to lidé, jejichž práci bohužel většina z nás nezná. To
ale neznamená, že bychom
se neměli zajímat o ně, o jejich život a dílo. Tento rok
byl vybrán dramatik, spisovatel a básník Hans MulteSpisovatel Hans Multerer na svarer. Na výstavě můžete krotební fotografii.
mě ukázek jeho prací vidět
i mnoho fotografií, knih a dokumentů, týkajících se tohoto muže.
Pokud Vás zaujalo pozvání na výstavu o významném
občanovi našeho města, který tu žil počátkem 20. století.
Přijďte do Muzea Královského hvozdu. Máte čas pouze do
23. listopadu tohoto roku. Pak výstava skončí.
Jitka Vlková

Z výstavy v nýrském muzeu.
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DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE

Chlapci a dívky se budou učit i stolovat
Podzim už je tady a zájmové kroužky domu dětí a mládeže
už vesměs pracují. Byla zahájena
i podzimní a zimní společenská sezóna. Pro návštěvníky jsme uspořádali rockovou zábavu skupiny Kečup a každoroční
oblíbenou pouťovou zábavu, kde hráli Pelíškové a DJ Chany. Pro milovníky diskoték oznamujeme, že se mohou těšit na únorovou „Valentýnskou párty“, kde bude hrát opět
DJ Chany. Pro zimní plesovou sezónu jsou pořadateli připravovány oblíbené plesy. Proběhnou tři a pořádající organizace se těší na Vaši účast.
Podzim patří v DDM Nýrsko zejména tanečním lekcím.
Letošních 26 účastníků kurzu tance a společenského chování se poprvé sešlo 11. října. Taneční škola Evžena Krejčíka provede kurzem třináct dívek a třináct chlapců. Čeká
nás celkem jedenáct milých setkání. Frekventanti se naučí základní kroky standardních a latinsko-amerických tanců, seznámí se také s diskotékovými tanci. Součástí kurzu je společenská výchova a lekce stolování, kterou zajišťuje restaurace Zemanka. V současné době mají taneční-

Frekventanti kurzu tance a společenského chování.

ci za sebou první prodlouženou lekci a my srdečně zveme
veřejnost na běžné hodiny, taneční karneval (6. 12. 2014
od 14:00 hodin), druhou prodlouženou (29. 11. 2014 od
19:00 hodin) a zejména na závěrečný věneček s podtitulem „Vánoční“, který se koná 19. 12. 2014 od 19:00 hodin.
Srdečně zvou pracovníci DDM Nýrsko a Taneční škola Evžena Krejčíka.
Bc. Pavlína Karlovská, DDM

Na tradiční pouťové zábavě se nikdo nenudil.

6

Secondhelp dává šanci
znevýhodněným lidem
V září v Nýrsku (v ulici Petra Bezruče čp. 166)
otevřela obecně prospěšná společnost Možnosti tu
jsou novou prodejnu Secondhelp, která stejně jako
ty v Klatovech a Plzni nabízí nejen kvalitní oblečení
z druhé ruky a outletový textil, ale také pracovní uplatnění čtyřem lidem se zdravotním znevýhodněním.
Už od prvního dne otevření přitahuje řadu nejen
místních obyvatel, kteří zde nakupují kvalitní oblečení z druhé ruky z Anglie a Švýcarska. „Otevřením
dalšího obchodu v Nýrsku naplňujeme poslání naší
o.p.s., kterým jsme se zavázali podporovat vytváření
nových pracovních míst a zaměstnávat lidi se zdravotním znevýhodněním na otevřeném trhu práce, čímž
také měníme pohled na jejich zaměstnávání,“ uvádí
ředitel Možnosti tu jsou o.p.s. Roman Hajšman.
Toho doplňuje vedoucí prodejny Mgr. Petra Špačková: „V Nýrsku jsme otevřeli v pořadí již čtvrtou
prodejnu Secondhelp v západních Čechách, která
nyní zaměstná čtyři kolegy se zdravotním znevýhodněním z Nýrska a okolí. Pokud se ale bude prodejně
dařit, předpokládáme vytvoření dalších dvou pracovních míst pro zdravotně znevýhodněné.“ V současné
době síť prodejen Secondhelp v západních Čechách
zaměstnává už cca 45 lidí se zdravotním znevýhodněním a může se pochlubit úspěchy jako je např. cena „Klatovský obchod roku 2013“.

V nové nýrské prodejně Secondhelp.

Jak to ale v Nýrsku vypadalo 1. září těsně před otevřením prodejny? V 8:15 hod. pronesl úvodní řeč před novými zaměstnanci, zástupci Odboru sociálního a zdravotního města Nýrska, předsedkyní Klubu seniorů v Nýrsku, katolickým farářem Mgr. Ryszardem Potęgou a pastorem Jednoty bratrské Petrem Vaňkátem ředitel společnosti Možnosti tu jsou o.p.s. Roman Hajšman. Po té farář
Ryszard Potęga vysvětil prostory a pastor Petr Vaňkát požehnal prodejně i jejím zaměstnancům.
Mgr. Libor Janíček,
manažer úseku vnějších vztahů Diakonie Západ

Výstavu o Šumavě
doplňuje řada snímků
Ještě do 14. listopadu tohoto roku máte možnost vidět
výstavu, kterou pro Vás v prostoru jednacího sálu připravily pracovnice Městské knihovny v Nýrsku spolu s pracovníky Správy Národního parku a Chráněné krajinné
oblasti Šumava.
Máte zde možnost se seznámit s historií i přítomností území, na okraji kterého žijete nebo kam možná chodíte či jezdíte na výlety. Dozvíte se tu spoustu zajímavostí – o rozloze
parku, o počtu obyvatel ve
známých obcích, o činnosti Národního parku a Chráněné krajinné oblasti Šumava a jejich vzniku.
To vše je doprovázeno
nádhernými fotografiemi přírody a zvířat Václava Hřebka, Štěpána Rosenkranze, Dany Zývalové, Miroslava Černého a Pavla Hubeného.
Výstava je přístupná v provozní době knihovny. Jste
srdečně zváni.
Jitka Vlková
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Ohlédnutí za volbami - výsledky
Volby do zastupitelstev obcí,
které se konaly 10. 10. - 11. 10. 2014
Přinášíme Vám výsledky voleb do Zastupitelstva města Nýrska, které jsou k dispozici na www.volby.cz Českého statistického úřadu. Zde v případě zájmu najdete i preferenční hlasy jednotlivých kandidátů a další podrobnosti.

Okrsek č. 1 - městský úřad

Okrsek č. 2 - kulturní dům

Voliči
v seznamu

Vydané
obálky

Volební
účast v %

Odevzdané
obálky

Platné
hlasy

Voliči
v seznamu

Vydané
obálky

Volební
účast v %

Odevzdané
obálky

Platné
hlasy

1 244

501

40,27

501

5 748

1 059

496

46,84

494

5 804

Kandidátní listina

Platné hlasy

Kandidátní listina

Platné hlasy

číslo

celkem

číslo

celkem

název

v%

název

v%

1

Komunistická str. Čech a Moravy

566

9,85

1

Komunistická str. Čech a Moravy

833

14,35

2

Volba pro Nýrsko a spád. obce

2 564

44,61

2

Volba pro Nýrsko a spád. obce

2 762

47,59

3

Česká str. sociálně demokrat.

520

9,05

3

Česká str. sociálně demokrat.

472

8,13

4

Křesť. demokr. unie - Čs. str. lid.

584

10,16

4

Křesť. demokr. unie - Čs. str. lid.

457

7,87

5

ANO 2011

1 267

22,04

5

ANO 2011

952

16,40

6

Občanská demokratická strana

247

4,30

6

Občanská demokratická strana

328

5,65

Okrsek č. 3 - ZŠ Komenského

Okrsek č. 4 - Bystřice nad Úhlavou

Voliči
v seznamu

Vydané
obálky

Volební
účast v %

Odevzdané
obálky

Platné
hlasy

Voliči
v seznamu

Vydané
obálky

Volební
účast v %

Odevzdané
obálky

Platné
hlasy

1 106

588

53,16

588

6 965

196

83

42,35

82

1 010

Kandidátní listina

Platné hlasy

Kandidátní listina

Platné hlasy

číslo

název

celkem

v%

číslo

název

celkem

v%

1

Komunistická str. Čech a Moravy

681

9,78

1

Komunistická str. Čech a Moravy

126

12,48

2

Volba pro Nýrsko a spád. obce

3 272

46,98

2

Volba pro Nýrsko a spád. obce

290

28,71

3

Česká str. sociálně demokrat.

738

10,60

3

Česká str. sociálně demokrat.

55

5,45

4

Křesť. demokr. unie - Čs. str. lid.

306

30,30

4

Křesť. demokr. unie - Čs. str. lid.

690

9,91

5

ANO 2011

1 084

15,56

5

ANO 2011

205

20,30

7,18

6

Občanská demokratická strana

28

2,77

6

Občanská demokratická strana

500

Okrsek č. 5 - Hodousice

Okrsek č. 6 - Zelená Lhota

Voliči
v seznamu

Vydané
obálky

Volební
účast v %

Odevzdané
obálky

Platné
hlasy

Voliči
v seznamu

Vydané
obálky

Volební
účast v %

Odevzdané
obálky

Platné
hlasy

81

38

46,91

38

422

128

80

62,50

80

922

Kandidátní listina

Platné hlasy

Kandidátní listina

Platné hlasy

číslo

název

celkem

v%

číslo

název

celkem

v%

1

Komunistická str. Čech a Moravy

8

1,90

1

Komunistická str. Čech a Moravy

127

13,77

2

Volba pro Nýrsko a spád. obce

213

50,47

2

Volba pro Nýrsko a spád. obce

453

49,13

3

Česká str. sociálně demokrat.

36

8,53

3

Česká str. sociálně demokrat.

90

9,76

4

Křesť. demokr. unie - Čs. str. lid.

101

23,93

4

Křesť. demokr. unie - Čs. str. lid.

107

11,61

5

ANO 2011

43

10,19

5

ANO 2011

84

9,11

6

Občanská demokratická strana

21

4,98

6

Občanská demokratická strana

61

6,62
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Zastupitelé zvolili
nové vedení města

Nýrsko - všechny okrsky
Voliči
v seznamu

Vydané
obálky

Volební
účast v %

Odevzdané
obálky

Platné
hlasy

3 814

1 786

46,83

1 783

20 871

Kandidátní listina

Platné hlasy

číslo

název

celkem

1

Komunistická str. Čech a Moravy

2 341

v%
11,22

2

Volba pro Nýrsko a spád. obce

9 554

45,78

3

Česká str. sociálně demokrat.

1 911

9,16

4

Křesť. demokr. unie - Čs. str. lid.

2 245

10,76

5

ANO 2011

3 635

17,42

6

Občanská demokratická strana

1 185

5,68

Nově zvolení zastupitelé města
pro období 2014 – 2018
1. Komunistická str. Čech a Moravy: Heflerová Miloslava
2. Volba pro Nýrsko a spád. obce: Rubáš Miloslav Ing.,
Janovský Petr Ing., Stránský Pavel, Hladíková Soňa Bc.,
Vítovec Miroslav, Pavlík Ivan Mgr., Kolář Jan
3. Česká str. sociálně demokrat.: Šlenc Miroslav
4. Křesť. demokr. unie - Čs. str. lid.: Svejkovský Jiří Ing.
5. ANO 2011: Irlbeková Miroslava Ing. Bc., Bunda Vojtěch
Mgr., Šťasta Josef
6. Občanská demokratická strana: nikdo nezvolen

Na svém prvním jednání se v pondělí 3. listopadu sešli zastupitelé města Nýrska zvolení na příští čtyřleté období. V úvodu jednání byla ověřena platnost voleb pro
město Nýrsko z 10. a 11. 10.2014 a nově zvolení členové složili slib před zastupitelstvem města. Zastupitelé rozhodli, že v příštím období bude funkce starosty uvolněná
a funkce místostarosty neuvolněná. Po schválení volebního řádu pro volbu starosty a místostarosty byl tajným hlasováním pro příští volební zvolen do funkce uvolněného
starosty Ing. Miloslav Rubáš 9 hlasy z 13 členného zastupitelstva a do funkce neuvolněné místostarostky 8 hlasy
Bc. Soňa Hladíková.
Dále byly v souladu se zákonem ustanoveny výbory a to výbor finanční a kontrolní v následujícím složení. Finanční: Miloslava Heflerová (předseda), Jitka Klugová a David Křížek (členové). Kontrolní: Mgr. Ivan Pavlík
(předseda), Bc. Jana Hošková a Miroslav Šlenc (členové).
Zastupitelé dále schválili jednací řád zastupitelstva
a obou výborů. Tyto dokumenty jsou závazné pro průběh
jednání těchto orgánů města. Kromě starosty a místostarostky byli k provádění svatebních obřadů pověřeni pan Miroslav Vítovec a Mgr. Ivan Pavlík. V závěru zasedání vystoupil opětně zvolený starosta města Ing. Miloslav Rubáš, který poděkoval všem voličům za podporu a nastínil v krátkosti záměry ve vedení města pro další volební období. (MěÚ)

Půjčka – pomoc nebo pohroma
Cesta k neúměrnému zadlužení může být mnohem
kratší, než bychom si dokázali představit. Na lidi s finančními potížemi má totiž políčeno velké množství „šmejdů“, kteří na cizích problémech vydělávají a zadlužené lidi
strhávají do ještě větších problémů. Své by o tom mohl říct
pan Stanislav. Ten před časem ztratil zaměstnání a skončil v evidenci úřadu práce bez nároku na podporu v nezaměstnanosti. Ocitl se tak zcela bez příjmu, závislý na pomoci od rodiny. Rozhodl se oslovit zprostředkovatelskou
společnost, která mu slíbila, že mu sežene půjčku. Za svoji „pomoc“ si naúčtovala osm tisíc korun. Pan Stanislav
navíc na doporučení společnosti uzavřel životní pojištění, kvůli zvýšení důvěryhodnosti u potencionálních věřitelů. Po několika měsících však
žádnou nabídku na půjčku nedostal. Pan Stanislav neměl peníze na základní potřeby, a proto pojištění vypověděl. Na to
zareagovala
zprostředkovatelská společnost a za porušení smlouvy požadovala zaplacení pokuty ve výši deset tisíc
korun. Pan Stanislav žádnou
půjčku nezískal, naopak přišel

o osmnáct tisíc a ještě se vystavil riziku exekuce. „Příběh
pana Stanislava není zdaleka ojedinělý, podobnou zkušenost má bohužel řada lidí,“ konstatuje Michala Baslová,
dluhová poradkyně regionální pobočky společnosti Člověk v tísni. Organizace nyní vydala příručku „Obezřetnost se vyplácí“. Příručka se snaží upozornit na riziková jednání a situace, do kterých se může dostat kdokoli
z nás. „Vedle příběhů lidí, kteří se obrátili na naše služby, v publikaci uvádíme i návody, jak se rizikovým situacím vyhnout a jak na ně případně reagovat,“ upřesňuje Michala Baslová.
Kromě popisu rizik spojených se zprostředkováním půjček se tak obyvatelé Plzeňského kraje mohou v příručce dočíst například
o problémech spojených s exekucí, oddlužením nebo
s nákupem na předváděcích akcích.
Vydání příručky bylo hrazeno z prostředků ministerstva vnitra a Plzeňského kraje. „Příručka bude distribuována zdarma a bude od poloviny října k dispozici na
krajském úřadě, ale i na obecních a městských úřadech
po celém kraji,“ doplňuje Pavlína Kučerová z Krajského úřadu Plzeňského kraje. V elektronické podobě je
příručka k dispozici například na webových stránkách
organizace clovekvtisni.cz/plzen.
Člověk v tísni
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Z NÝRSKÝCH ŠKOL
Základní škola, Školní ul.

Žáci poznávali pamětihodnosti
Paříže a Londýna
Jaká je zářijová Anglie a Paříž? Zeptejte se žáků naší
školy, kteří se 21. září 2014 vydali na další (letos již pátý)
poznávací zájezd do západní Evropy.
Co vám řeknou?
„Úžasná!“ „Skvělá!“ „Super!“
Jak tedy letos vypadalo naše putování? Po noci strávené
v autobusu nás čekala Paříž zalitá sluncem. Výtahem jsme
vyjeli do horního patra Eiffelovy věže a otevřel se nám
nádherný pohled na francouzskou metropoli, který jen tak
nezapomeneme. Plným právem tedy „Eiffelovka“ skončila
na 1. místě, když jsme teď v říjnu vzpomínali a vyhodnocovali nejkrásnější z navštívených míst a památek.

V Londýně.

Pěšky jsme obešli památky v centru Paříže - Martovo
pole, Invalidovnu, Notre Dame a Louvre a nakonec jsme
se projeli okružní plavbou po řece Seině. Nocovali jsme
v hotelu F1 a v úterý ráno nás již vítaly bílé doverské útesy.
Posunuli jsme si hodinky o hodinu nazpět a přesunuli se na jih do přístavního města Brighton. Prošli jsme se
po mole Brighton Pier, detailně jsme si prohlédli podmořské akvárium Sea Life Centre a navštívili exotický královský palác Royal Pavilion. Noc z úterý na středu (a potom
ještě dvě následující noci) jsme prožili u hostitelských rodin v Londýně, tady jsme měli možnost projevit své znalosti angličtiny.
Středa patřila centru Londýna. Pro mnohé byla největším zážitkem návštěva muzea voskových figurín – Maddame Tussaud´s, zejména pak 4D projekce filmu Superhrdinové. Metrem jsme se přemístili na nejznámější londýnské
náměstí: Trafalgar Square. Po široké třídě Mall jsme došli
až k Buckinghamskému paláci, odtud přes St. James´s Park
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k vládním budovám Westminsteru a skončili jsme na nábřeží projížďkou na „Londýnském oku“, kde jsme zhlédli ještě jednu projekci 4D filmu věnovanou právě této turistické atrakci.
Ve čtvrtek nás čekala nejstarší prehistorická památka Stonehenge, tentokrát s novým návštěvnickým centrem
a výstavou, která se snaží dopátrat, jaký měla tato stavba
význam. Odpoledne bylo věnováno nedalekému Salisbury
a jeho dominantě – krásné katedrále s nejvyšší věží v Anglii.
Poslední den v Londýně jsme se projeli metrem a po
nákupech na Oxford Street jsme se přesunuli k pevnosti
Tower, kterou jsme důkladně prozkoumali, stejně jako bitevní loď Belfast, která kotví u protějšího břehu řeky Temže. Vyfotili jsme si zvedající se most Tower Bridge a pak
už byl čas nasednout na loď a přepravit se do Greenwiche.
Prošli jsme kolem nultého poledníku a nasedli do autobusu
na zpáteční cestu směr Nýrsko.
A na závěr doporučení od našich cestovatelů:
„Zájezd můžu všem doporučit. Naučíte se nová slovíčka, uvidíte krásné památky a budete mít super zážitky.“
„Nejvíc se mi líbilo, jak se otevíral Tower Bridge.“
„Hodně jsme se nachodili, ale stálo to za to.“
„Bylo to tam moc hezké, ale aby to tam bylo úplně super, pak musíte mít tak dobrého průvodce, jako jsme měli
my!“
„Byl jsem spokojený, myslím si, že jsme viděli hodně
zajímavých míst.“
„Ještě bych se tam někdy rád vrátil!“
Mgr. Hana Švarcová, vyučující anglického jazyka

V Paříži.

Základní škola a Mateřská škola Nýrsko, Komenského ul.

Děti se vydaly po stopách spisovatelů
Jména jako Němcová, Jirásek, Vrchlický, Krásnohorská, Čapek slýchali a slyší žáci ve školních lavicích velice
často. Ale daleko zajímavější je být v místech jejich narození, působení a vidět na vlastní oči jejich rodný dům, školu, do které chodili, osobní věci, kterých se dotýkali.
O tom se mohli přesvědčit žáci 8. a 9. tříd na literární exkurzi 7. a 8. října 2014. Během těchto dvou dnů se
dala prohlédnout pouze část literárně bohatého Hradecka,
konkrétně Jiráskův Hronov, Čapkovy Malé Svatoňovice,
Šrámkova Sobotka a na závěr Muzeum Boženy Němcové
v České Skalici. Odpolední procházka Babiččiným údolím
byla za příjemného podzimního počasí žáky vnímána jako
příjemná relaxace, i když se od průvodce dozvídali spoustu maličkostí, které v literárních publikacích nenajdou.
I noc strávená v hotelu v České Skalici byla pro řadu
z nich novou zkušeností. Respektovat hotelový řád, koexistovat s ostatními hosty, zvládnout situace v hotelové
jídelně – to je řada společenských dovedností, které by
náctiletí měli zvládat.

V Babiččině údolí.

Zbývá jen doufat, že literární vědomosti a společenský
takt bude mít alespoň někdo ze zúčastněných příležitost
v budoucnosti uplatnit.
Mgr. Květuše Jandová

ZUŠ Nýrsko

Úspěch byl zasloužený

26. září se uskutečnilo v budově Krajského úřadu
v Plzni setkání vítězů celostátních kol uměleckých
soutěží s hejtmanem Plzeňského kraje Václavem Šlajsem. Jsem velmi rád, že si ocenění převzal i žák naší
školy, Kryštof Matějíček, vítěz celostátního kola soutěže ve hře na klavír. Kryštof obdržel ocenění za reprezentaci našeho kraje. Spolu s ním si poděkování za
přípravu žáka odnesla i paní učitelka Alena Vacková.
Přeji oběma, aby se jim práce dařila a nejlepších
výsledků dosahovali i nadále.
Luboš Vacek, ředitel školy
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Hadravským hasičům se daří
O hasičích v Hadravě jsem si popovídala s dlouholetou
bývalou členkou tohoto sboru paní Hanou Královou.
Jaká je historie Sboru dobrovolných hasičů v Hadravě?
„Náš sbor byl založen v roce 1946 lidmi, kteří do obce
přišli ze všech možných koutů naší vlasti v rámci osidlování pohraničí po druhé světové válce. Začátky opravdu
nebyly jednoduché. Nebyla technika ani výstroj, ale za to
bylo ohromné nadšení členů. Tehdejší starosta Martin Toman, hasič tělem i duší, si vzal na sebe půjčku 20.000,- Kč
a za tyto peníze se postavila kolna na starší čtyřkolovou
stříkačku. Tak obětaví byli naši předci.“

Hadravští hasiči se senátorem J. Látkou a H. Královou (zcela vlevo).

Nejde ale jen o práci jako takovou, ale je třeba myslet
i do budoucnosti. Bylo to tak tehdy i ve Vašem sboru?
„Již v roce 1951 si členové sboru uvědomili, že bude
potřeba vychovat své následovníky, kteří budou pokračovat v jejich práci. A tak začali s výcvikem mládeže. Družstvo těchto mladých hasičů se s úspěchem účastnilo na
okrskových a okresních cvičeních a v dospělosti se stali
platnými členy sboru. Přesně tak, jak to zamýšleli jejich
předchůdci. V roce 1970 jsme založili i družstvo žen, které
bylo také velmi úspěšné.“
Jejich velitelkou jste byla Vy. Je to tak?
„To máte pravdu. Ženy byly tak šikovné, že hned
v příštím roce na setkání požárníků Šumavy v Kašperských
Horách obdržely za předvedený výkon hasičskou stříkačku
PPS 12, kterou hadravští používají dodnes.“
Činnost hasičů v obcích ale není jen o soutěžích a zásazích u požárů. Co ještě děláte?
„Členové našeho sboru trénovali a cvičili akceschopnost a součinnost všech členů v případě požáru nebo při
jiném nebezpečí. Kromě toho pořádali různé kulturní
akce, brigády, opravili budovu zakoupené hasičské zbrojnice, upravili blízkou vodní nádrž pro případ požáru,
udržovali techniku v činnosti a věnovali se i prevenci
požárů.“
Takhle to fungovalo vždy?
„Bohužel ne. V jednu chvíli se dokonce uvažovalo
o zrušení sboru kvůli nedostatku členů. Naštěstí se ale našli nadšenci, kteří si řekli, že je škoda ukončit, co jejich dě-
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dové a otcové vybudovali, a pustili se do práce. Vytvořili družstva mužů i žen a pustili se do práce. Výsledky se
brzy dostavily a naši hasiči se začali umísťovat na předních příčkách jednotlivých kol Pošumavské hasičské ligy.
Na letošní výroční valné hromadě mohli být starosta Igor
Šimandl, velitel Tomáš Rayser i jednatel Tomáš Volmut
na členy SDH Hadrava patřičně hrdí. A to si uvědomte,
že Hadrava má pouhých 70 obyvatel, z nichž je 37 členů
hasičského sboru.“
Když mluvíte o úspěších, pochlubte se s nějakými z poslední doby.
„To je jednoduché. V loňském kole Pošumavské hasičské ligy obsadili ženy i muži z Hadravy nejvyšší příčku mezi
všemi družstvy okresu Klatovy. To se ještě nikdy nestalo,
aby družstva žen a mužů z jedné obce obsadila první místo. A v letošním roce muži první místo s přehledem obhájili
a ženy v posledním kole v Tupadlech předčily družstvo žen
z Nýrska a taktéž obhájily zlato. Takže máme v Hadravě mistry a mistryně Pošumavské hasičské ligy pro rok 2014. To
tady ještě nebylo. Myslím, že to hovoří za vše.“
Jak se jim to povedlo?
„Důležitá je ta sounáležitost všech. Hasiči jsou obecně většinou dobří kamarádi a v Hadravě je opravdu výborná parta. Každý se snaží pomáhat. Hasiči si připravili místo na cvičení, vyrobili si (případně zakoupili) pomůcky potřebné k výcviku. Také si pořídili elektronickou časomíru
s nástřikovými terči, kterou při nácvicích používají.
A samozřejmě pilně trénují. Bez toho to nejde.“
Vy také ještě soutěžíte?
„Ne, to opravdu už ne. Naposledy jsem soutěžila před
pěti lety, kdy jsem byla jen takový strojník – náhradník.
Ale to byla opravdu výjimka.“

Družstvo SDH Hadrava na soutěži.

Účastníte se stále života hasičů v obci?
„Já už léta pracuji ve vedení hasičů. Dříve jsem byla
v okresním, krajském i federálním výboru hasičů. Dnes
jsem náměstkyní starosty Okresního sdružení hasičů v Klatovech. Máme na starosti 243 sborů a přibližně 11 000 členů.
Koordinujeme činnost, pomáháme připravovat jednotlivé
soutěže nejen mužů a žen, ale snažíme se podporovat a vychovávat i mladou hasičskou generaci. V letošním roce jsme
obdrželi od Plzeňského kraje finanční dotaci, za kterou jsme
nakoupili právě pro děti nové vybavení na soutěže.“
Máte podporu i v rodině?
„Mám a musím jim za to poděkovat. Za pochopení, že
jsem někdy musela třeba odjet na schůzi, a manžel mne
doma zastoupil. Vztah k hasičům má celá rodina. Obě
dcery se účastnily soutěží družstev a byly velmi šikovné.
Mladší se dokonce probojovala na hasičskou olympiádu
do Chorvatska, kde dokonce získala 2. místo v běhu na
100 metrů s překážkami a o pět let později soutěžila také
v Ostravě. Jsem na obě hrdá a mám z nich radost.“
Jak vidíte budoucnost Vašeho sboru?
„Myslím, že se nemusím bát. Ti mladí to vzali za správný konec, snaží se a daří se jim. A já se těším i na rok 2016,
kdy Sbor dobrovolných hasičů v Hadravě oslaví 70 let od
svého založení.“
Děkuji mnohokrát za Váš čas a přeji Vám mnoho zdraví a SDH Hadrava mnoho úspěchů.
Jitka Vlková

PROMĚNY MĚSTA

Pozvánka
na 25 let poté… v Plzni
25 let od „Sametové revoluce“ si Plzeň připomene velkým undergroundovým koncertem v kulturním domě Peklo již 16. listopadu. Těšit se můžete na BURGTHEATER,
J. H. KRCHOVSKÝ & KRCH-OFF BAND, PŮLNOC
a ECHT! Koncert, který pořádá město Plzeň ve spolupráci
s Plzeň 2015 o.p.s. začne v 18:00 hod.
Program svátečního 17. listopadu
v Plzni zahájí ve 14:00 hod. vysvěcení nových zvonů pro katedrálu sv. Bartoloměje. V 15:00 hod. si mohou všichni
zavzpomínat při vernisáži výstavy „Listopad 1989 v Plzni objektivem Radovana Kodery“ ve Smetanových sadech.
V 16:00 hod. začne v kavárně Nebe (KD Peklo) neformální beseda a koncert k 25. výročí listopadových událostí. Diskusi doprovodí písničkář Jaroslav Hutka. Vstup na
diskuzi je zdarma.
Slavnostní 17. listopad zakončí v Pekle od 18:00 hod.
akce WORLD DINNER s podtitulem: „Již 25 let můžeme studovat, co chceme a kde chceme, oslavte Mezinárodní den studenstva formou společné večeře!“ Návštěvníkům
nabídne ochutnávky tradičních jídel různých národů, připravených zahraničními studenty studujícími v Plzni.
A na závěr ještě hudební zážitek: ve 21:00 hod. začíná
Klubová noc v Jazz Rock Café v podobě koncertu Ondřeje Smeykala & Pavla Plánka. Vstup na koncert je zdarma.
Kompletní program oslav naleznete také na
www.plzen.eu.

Náměstí s kostelem a starou zástavbou a v současnosti.

Uzávěrka pro zaslání příspěvků
do dalšího čísla je 20. listopadu.
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KULTURNÍ AKCE
Turistické informační a kulturní centrum města
telefon: 376 571 616, e-mail: ic@mestonyrsko,
www.sumavanet.cz/icnyrsko
Otevírací doba
Po – Pá: 10:00 – 12:00, 13:00 – 16:00 hod.
V městské knihovně

7. 11. od 17:00 hod. – Strašidelné spaní.
27. 11. od 16:00 hod. – 1. adventní čtení – čtení pro děti
s výtvarnou dílnou.

Ve společenském sále městské knihovny

Do 14. 11. – Krajina a lidé Šumavy ve třech tisíciletích –
výstava NP a CHKO Šumava.
7. 11. od 17:00 hod. – Přednáška o pomnících na Klatovsku (pořádá MKH).
11. 11. od 14:00 hod. – Virtuální Univerzita 3. věku
– 4. přednáška.
20. 11. od 18:00 hod. – Rumunsko – cestopisná beseda
Jany Dvorské a Miloše Kašpara.
25. 11. od 14.00 hod. – Virtuální Univerzita 3. věku
– 5. přednáška.

V Muzeu Královského hvozdu

Do 23. 11. – Výstava k osobnosti roku „Hans Multerer –
dramatik, spisovatel, básník“.
8. 11. od 8:00 hod. – Podzimní vycházka pod Pajrek, vyvěšení budek z výstavy jako pokračování tradice z roku
1931.

V KD – DDM

1. 11. od 19:00 hod. – Taneční – I. prodloužená.
8. 11. od 14:00 hod. – Taneční – 4. lekce.
15. 11. od 14:00 hod. – Taneční – 5. lekce.
19. 11. od 15:00 hod. – Blešák.
22. 11. od 14:00 hod. – Taneční – 6. lekce.
22. 11. – Trhy.
29. 11. od 19:00 hod. – Taneční – II. prodloužená.

Kostel sv. Tomáše

13. 11. od 18:00 hod. – Hlasoplet – koncet mužského
vokálního kvintetu v rámci festivalu „Jazz bez hranic“
(pořádá MěK).

Ve městě

7. 11. od 17:30 hod. – Lampionový průvod (pořádá Lenka a Martin Vyskočilovi).

Sport a turistika

22. 11. od 7:00 hod. – Podzimní setkání turistů Plzeňského kraje.

Cukrárna Manuel Caffé

14. 11. od 18:30 hod. – Svarogova noc – večer inspirovaný minulostí našich slovanských prapředků. Dáme promluvit dávným bohům, téměř zapomenutým legendám
i historickým skutečnostem. Připravila a provází: Soňa
Křečanová.

Připravujeme

4. 12. od 16:00 hod. – 2. adventní čtení.
5. 12. od 16:30 hod. – Čertovské rojení.
6. 12 od 14:00 hod. – Taneční – 7. lekce.
7. 12. od 14:00 hod. – Pomikulášská merenda aneb koho
čerti neodnesli…

Čertovské rojení
V pátek 5. prosince ožije nýrské náměstí opět po roce
Čertovským rojením. Tentokrát zhlédneme krátký čertovský příběh a poslechneme si jednu z místních pověstí. Poté bude následovat „fire show“ skupiny „Estela de
Fuego“. Letos poprvé jsme připravili dvě pekla pro hodné a pro zlobivé děti a to přímo na náměstí u bývalého
zdravotního střediska. Pro ukrácení dlouhé chvíle při čekání před peklem bude připraveno malé občerstvení.

