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Úvodní slovo
Vážení čtenáři,
Vánoce se nám rychle blíží.
V ulicích je už připomíná výzdoba
i pěkně osvětlený vánoční strom.
Počasí tomu však stále příliš nenapovídá, a tak můžeme jen doufat, že
děti se dočkají sněhu během zimy
alespoň na několik dní.
Vánoce jsou svátky míru, klidu
a pokoje. Bohužel se tak trochu vytrácí jejich původní význam, který
je přebíjen honbou za dárky, velkými úklidy i stresem, abychom vše
stihli. Nyní bychom se však měli
ztišit, strávit více času se svými
blízkými a najít si nějaký čas i na
odpočinek.
Za Nýrské noviny Vám přejeme krásné prožití vánočních svátků
a vše nejlepší do nového roku.
Vaše redakce

Na rozsvícení vánočního stromu se přišlo na nýrské náměstí podívat mnoho lidí.
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Přáním každého z nás je prožít klidné a pohodové vánoční svátky. V každé
rodině se již koncem listopadu pomalu rozdělují úkoly, aby se to všechno stihlo
nazdobit, napéct, nakoupit dárky pro každého a až přijde štědrý večer už bylo
všechno voňavě nablýskané a hotové.
I naše Nýrsko se snaží nazdobit město do vánočního kabátu a oslavit tak
společně vánoční svátky. Jedna z takových akcí se uskutečnila na první adventní neděli 29. listopadu na nýrském náměstí. Několik dní předtím technické služby postavily a ozdobily vánoční strom, který se k nám letos dostal z Rudoltic.
V úvodním slovu pana starosty města Nýrska, Miloslava Rubáše, zaznělo vysvětlení, že vzhledem k letošnímu extrémnímu suchu jsme neobětovali k dekoraci našeho města strom úplně zelený a zdravý, ale adoptovali jsme jeden
z těch, které už byly poškozené letošním letním počasím.
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INFORMACE
Z RADNICE
Městský úřad bude uzavřen
na Silvestra
MěÚ Nýrsko oznamuje, že ve středu 31. 12. 2015 bude
úřad z provozních důvodů zcela uzavřen.
(MěÚ)

Třetí etapa rekonstrukce
Klatovské ulice byla dokončena
V pátek 13. listopadu předaly Lesní stavby s.r.o. Nýrsko městu dokončenou stavbu rekonstruované Klatovské
ulice a to její 3. etapu. Jednalo se o poslední část od křižovatky s ulicí Nádražní až ke komunikaci Nýrsko – Klatovy.
Opravy doznala komunikace i chodníky až do areálu firmy
Dobler Metallbau s.r.o.. Nově vznikl také chodník, který
propojil Klatovskou ulici se stezkou Nýrsko – Bystřice nad
Úhlavou. Z ulice zmizely i sloupy, na kterých bylo umístěno elektrické a telefonní vedení. Tyto rozvody byly uloženy před samotnou rekonstrukcí do země. Vybudováno bylo
i veřejné osvětlení, které bylo rozšířeno o další sloupy, aby
byla lépe osvětlená komunikace i chodníky v této části ulice. Celou částku 4 mil. 620 tisíc hradilo město ze svého
rozpočtu.
(MěÚ)

Žádost o městský byt
je nutné aktualizovat
Bytová komise města Nýrska upozorňuje všechny žadatele o městský byt, aby si aktualizovali v případě trvajícího zájmu svoji žádost o nájem bytu do 31. 12. 2015
v kanceláři Technických služeb města Nýrska, kde je pro
tento účel připraven formulář. Žádost je k dispozici také
na stránkách města na odkaze:
http://www.sumavanet.cz/munyrsko/user/deska/2015/
Aktualizace_zadosti_byty_2016.doc
Neobnoví-li uchazeč svoji žádost o byt ve dvou letech
po sobě jdoucích, má se za to, že má již svoji bytovou
situaci vyřešenou a bude z evidence žadatelů o nájem bytů
vyřazen. Upozorňujeme zároveň na povinnost aktualizovat údaje uvedené v žádosti (uzavření manželství, narození dítěte, změna bydliště) a to do jednoho měsíce od data,
kdy ke změně došlo.
R. Bastlová, TSM Nýrsko

Prodej vánočních kaprů
Prodej se uskuteční ve dnech 21., 22. a 23. 12. 2015
v době od 9:00 do 16:00 hodin na těchto místech:
u v ulici Prap. Veitla (prodejní místa)
u Milence – líheň.
Upozornění: dne 23. 12. bude zajištěn prodej
pouze do vyprodání zásob.
				
MO ČRS Nýrsko

Prodej vánočních stromků
Prodej vánočních stromečků a jmelí v roce 2015 se
uskuteční ve dnech 9. 12., 16. 12. a 21. 12. v Nýrsku –
prodejní místo u řeky, ulice. Prap. Veitla a to v době od
10:00 hod. do 16:00 hod.. V případě vyprodání vánočních stromečků bude prodej ukončen dříve. Více informací nebo objednávky na mob.: 737 869 867 (Miroslav
Kasík, Strážov 85).
V nabídce bude jedle kavkazská, borovice černá
a smrk pichlavý (zelený a stříbrný) a dále jmelí (zelené
a barevné).

Městský úřad Nýrsko
tel.: 376 555 611
e-mail: info@mestonyrsko.cz

Klatovská ulice po dokončené rekonstrukci.
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Úřední hodiny
pondělí a středa 8:00 – 17:00 hodin,
úterý 8:00 – 15:00 hodin,
čtvrtek 12:00 – 15:00 hodin
pátek 8:00 – 14:30 hodin

Na účastníky průvodu
čekalo i letos překvapení
Tento rok byl opravdu zvláštní a výjimečný. Vždy
jsme se strachovali, aby nepršelo, aby nesněžilo, aby
alespoň nemrzlo tak, jako to bylo při druhém ročníku.
Tehdy byl úplněk a jak se říká – byla taková „kosa“, že
i nám dospělým drkotaly zuby.
Letos se lampionový průvod konal dne 6. 11. – ve
dne sluníčko, večer pohodových 12 °C. Když jsem
v průvodu potkala pána v kraťasech, bylo mi jasné, že je
tenhle rok pro lampionový průvod prostě skvělý. Barev,
tvarů a obrázků na lampionech bylo nepřeberné množství. Ovšem rozzářených očiček bylo mnoho – i v řadách
dospěláků. Také díky teplému počasí nikdo nikam nespěchal. Všichni si v průvodu spokojeně popovídali, spořádaně přešli přes lávku u parčíku, kde každého poctivě
spočítal nás sčítací komisař. Tudíž vám mohu s radostí
sdělit, že jsme počet návštěvníků oproti loňskému roku
opět přeskočili. Průvodem prošlo 573 dětí a dospělých.
Po návratu z průvodu bylo tradičně připraveno malé
překvapení. Po loňském úspěchu s bubnovou show jsme
letos nelenili a pozvali rovnou celou kapelu. Účinkujícími byli Samuel a Sára Kaletovi, Dan Vilášek a Tonda
Strnad, kterým za perfektní zakončení akce děkujeme.
Děkujeme vám, že jste přišli a báječně se bavili. Příští rok se na vás budeme opět těšit.
Za pořadatele Lenka Vyskočilová

Pod rozsvíceným...
Pokračování ze strany 1
Po úvodním slovu pana starosty následovalo požehnání a sváteční slovo v podání pana faráře R. Potęga a samotné rozsvícení stromu. K veselé atmosféře přispěla hudební skupina Tricken Brudrs ze Sušice. Na náměstí byly
připravené stánky s tradičním vánočním zbožím jako jsou
dekorativní ozdoby, perníčky zdobené bílým cukrářským
sněhem, vánoční svícny, výrobky z včelího vosku, medovina a jiné. Děti z domu dětí a mládeže vyráběly na vánoční trh už od září na prodej svoje výrobky z keramiky a utrženou částku 9 890 Kč pak společně věnovaly na znovuobnovení kašny před kulturním domem.

Úvodní slovo starosty města Ing. Miloslava Rubáše.

Přestože počasí na tuto první adventní neděli nebylo
úplně nejlepší a bylo deštivé, tak náměstí bylo plné lidí.
Odhadem asi 300 návštěvníků a stánky s dobrotami jako
svařené víno, grog, klobásky, pro děti párek v rohlíku či
teplý čaj, byly úplně obležené. Doufejme, že každý, kdo se
přišel potkat se svými známými a sousedy a zahřát se kalíškem dobrého moku, nebyl zklamaný a dobře se pobavil
i si užil s ostatními první vánoční pozdravení adventní
neděle.
Václava Knězová, DiS

Ve stáncích bylo možné zakoupit i adventní věnce.
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MĚSTSKÁ POLICIE INFORMUJE
U autobusového nádraží řádily dívky
Dne 13. listopadu ve večerních hodinách zjistila hlídka
při kontrolní činnosti poškození zdi, lavičky a dlažby na
autobusovém nádraží. Na zdi na ploše 3 x 5 metrů se nacházelo velké množství neslušných až vulgárních nápisů.
Pomalována byla i lavička a zámková dlažba. Kamera snímající tento prostor odhalila šokující zjištění. Ze záznamu je patrné, že poškození má na svědomí dvojice dívek
vytvářejících toto nechutné dílo v uvedený den v době od
19:00 do 21:00 hodin. Pro důvodné podezření ze spáchání trestného činu poškození cizí věci formou sprejerství
dle §257b trestního zákona, byla věc předána policii ČR.

Nepořádek u kontejnerů není dobrou vizitkou.

Někteří pohazují odpadky „U hladové zdi“

Dvojice dívek neslušně popsala zeď a poškodila lavičku.

Parkování na vyhrazených místech
Na základě opakujících se stížností se strážníci zaměřili na parkování vozidel na parkovišti u školy u křižovatky ulic Komenského a Havlíčkova. Toto parkoviště je nařízením obce č.1/2007 o stání silničních motorových vozidel ve vymezených oblastech na území města Nýrska,
mimo několika míst, vyhrazeno v době od 04:00 do 16:00
hodin pouze pro držitele parkovacích karet. Městská policie bude tolerovat pouze krátké stání vozidel rodičů přivážejících děti do školy ráno před osmou hodinou.

Nepořádek v okolí nádob na tříděný i směsný komunální odpad nevrhá příliš dobrou vizitku na obyvatele
města Nýrska. Městská policie se s tímto nešvarem snaží bojovat například umístěním fotopastí do vytipovaných
lokalit. Nejhorší situace je v sídlišti v místě, kde se říká
„U hladové zdi“. Ani fotopasti ale nejsou všemocné a nepodaří se zaznamenat úplně všechny prohřešky. Stále se
najdou lidé, kteří nechápou, že odpad patří pouze do sběrné nádoby a nikoliv položit či opřít vedle sběrné nádoby.
Jinou kapitolu tvoří jedinci, kteří zde odkládají odpad patřící výhradně do sběrného dvora (matrace, pneumatiky,
staré oblečení a podobně).
Jménem městské policie i jménem svým přeji všem
občanům města Nýrska a spádových obcí příjemné prožití vánočních svátků a hodně osobních i pracovních úspěchů v roce 2016.
Milan Kolář
Městská policie						
Náměstí 122 (budova městského úřadu)
340 22 Nýrsko
tel.: 376 555 655
e-mail: mpolicie@mestonyrsko.cz
www.sumavanet.cz/munyrsko/mestskapolicie.asp

SOUKROMÁ INZERCE
Prodám byt v panelovém domě v Nýrsku v osobním
vlastnictví o velikosti 2 + 1 ve 2. NP a výměře 62 m2.
Dům je po celkové revitalizaci.
Volný ihned.
Volejte na mob.: 724 094 242
Označení parkování pro držitele parkovacích karet.
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ZDRAVÉ VAŘENÍ
Vánoce – svátky klidu, míru a hojnosti se blíží. Všichni se na ně těšíme a patřičně si je užíváme. Bohužel po
svátcích mnozí z nás zjišťují, že ručička váhy se vychýlila na nesprávnou stranu.
Zkuste si s námi užít Vánoce trochu netradičně a odlehčeně. Pochutnáte si a ručička zůstaně pěkně na svém
místě.
RAW DATLOVÉ KULIČKY (23 kousků)
– podle Michaely Šupákové
Ingredience
vypeckované datle – 1 hrnek, mandle – 3/4 hrnku,
vlašské ořechy – ¾ hrnku, chia semínka – 2 lžíce,
lněná semínka – 2 lžíce, kokosový olej – 1 lžíce,
arašídové máslo –1 lžíce, kakao – 1 lžíce

Pohanku zalijme vroucí vodou cca půl cm nad povrch,
uzavřeme a uložíme do tepla. Necháme 30 minut nabobtnat. Mezitím orestujeme na másle pokrájený pórek a nadrobno nakrájenou šunku. Pórek je dobré před restováním trošku osolit, nebude hnědnout. Orestovanou směs
odstavíme a necháme zchladnout.
Pohanku rozmixujeme tyčovým mixérem, přidáme
cotagge a pórkovou směs. Dochutíme česnekem, případně dosolíme. Necháme uležet.
Mažeme na chlebíčky a zdobíme čerstvou paprikou.
TIP: vegetariáni mohou použít místo šunky šmakoun
Anna Pláničková

Informace Pečovatelské
služby Nýrsko
Vážení spoluobčané a klienti pečovatelské služby,
Příprava
Při přípravě raw se pokrmy připravují pouze z ,,živých“
surovin bez tepelné úpravy. Tím je zachováno maximum
vitamínů a enzymů, o které bychom tepelnou úpravou přišli. Základ tvoří oříšky, sušené ovoce a právě ze sušeného
ovoce, v tomto případě z datlí, jsme pro vás připravili tento
recept na výborné a zdravé nepečené cukroví.
Do mixéru vhodíme mandle, ořechy, chia, lněné
semínko a mixujeme asi minutu. Přidáme ostatní ingredience a znovu mixujeme, až se těsto bude lepit na stěny
mixéru. Rukou tvarujeme kuličky, které necháme vychladit a můžeme podávat.
POHANKOVÁ POMAZÁNKA NA CHLEBÍČKY
– podle Andrey Motlíkové

od 1.1.2016 dochází ke zvýšení ceny obědů ve školní jídelně na částku 69,- Kč. Tím, že město Nýrsko získalo dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí prostřednictvím Krajského úřadu Plzeň na sociální služby, vám
toto zdražení od nového roku vykompenzujeme dovážkou
poledního jídla zdarma. Ostatní ceny péče zůstávají bez
změn.
Přichází čas zázraků, čas setkání, čas nadějí i splněných přání – Vánoce. Tímto bych vám chtěla popřát krásné prožití vánočních svátků a vstup do dalšího roku v plném zdraví.
Daniela Míková, Pečovatelská služba Nýrsko

Mezi svátky bude zavřeno

Ingredience
pohanka – 1 šálek, sýr cotagge – 2 balení,
šunka nebo šmakoun – 100g, pórek – 15 cm,
máslo – 1 lžíce, česnek, sůl

Kulturní a informační centrum Nýrsko oznamuje, že
ve dnech od 23. 12. 2015 do 4. 1. 2016 bude zavřeno.
Všem návštěvníkům přejeme klidné vánoční svátky.

Příprava
Hlavní surovinou pomazánky je pohanka, která je přirozeně bezlepková. Má významný zdroj rutinu (udržuje
pružné cévy, snižuje cholesterol, pomáhá při imunitě).

Uzávěrka pro zaslání příspěvků
do dalšího čísla je 20. prosince.
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Z NÝRSKÉHO MUZEA
Nový traktor
S nástupem prvních mrazů se aktivita nově založeného
JZD přibrzdila. Konec konců nebylo kam chvátat. Většina
dobytka i koní už byla ustájena společně ve stájích větších
statků. Funkcionáři si pochvalovali, že se lidé ani moc nevzpírali. Jenom orba šla pomalu. Na nově zcelených pozemcích byl pár koní jako blecha.
V deset hodin dopoledne vrazil do kanceláře předsedy pošťák s telegramem. Telegram na adresu JZD! Předseda nevěřil svým očím. Nevěřil, vlastně ani nerozuměl textu, který byl uvnitř. „TRAKTOR PRO VASE JZD PRIPRAVEN K PREVZETI DNE 10. 12. STOP CISLO VYROBKU:
Z25A250748 STOP ZBROJOVKA BRNO STOP“. Teď si
předseda vzpomněl, že na začátku roku psali ministru Ďurišovi prosebný dopis o přidělení traktoru. Popadl telegram
a vyběhl na dvůr shánět skupináře. Stál opřený o vrata stodoly. Slabikoval telegram jako před chvílí předseda. Někdo pro
traktor musí dojet. Vlakem? Až do Brna? Kdo tam bude trefit? A jak zpátky? Tím traktorem? To je cesta na několik dní!
Pojede Pepa. Stejně nikdo jiný u nás nemá vůdčí list na
traktor. Dostane peníze na vlak, na jídlo, na hospodu a lístky na naftu.
Pepa se ve vlaku potil, i když se netopilo. Byl nabalený
jako medvěd. Vyjel odpoledne, ráno dorazil do Brna. Než
se doptal na Zbrojovku a než tam doputoval, málem končila směna. Nikdo se s ním nezdržoval. Ukázal telegram, našli
traktor podle výrobního čísla, podívali se na vodu a na naftu, tady se podepiš a jeď. Takový traktor Pepa v životě neřídil. Přes město jel pro jistotu krokem. Alespoň se mohl ptát,
kudy se dostane na silnici do Jihlavy. Vytržená mapa Československé republiky ze synova školního atlasu měla červeně vyznačenou trasu z Brna až do Klatov. Dál už to nekreslil. Tam už to zná.
Za Brnem se mu podařilo zařadit dokonce pětku. Chvílemi se mu zdálo, že se v té rychlosti na silnici neudrží, ale
pak si zvykl. Ruce ho zábly i přes rukavice. Kabina sice měla
skla i střechu z koženky, ale připadalo mu, jako kdyby seděl
venku. Do večera dojel do Jihlavy. Posledních deset kilometrů už vlastně spal. Ten kousek reflektory osvícené silnice se
před ním houpal na všecky strany. V hospodě mu dali pokoj
s oknem, kde bylo rozbité okno zalepené Rudým právem.
Každou chvíli chodil traktor startovat, aby nezamrznul. K
ránu se mu zdálo, že usnul na dlouho a s hrůzou sahal na hadice. Ne, dokonce byly ještě trochu teplé.
Vyrazil ještě za tmy. V deset byl v Pelhřimově, kolem poledne v Táboře. Lidé se ohlíželi za novým traktorem. Byl na
něj pyšný, ale jel bez jídla. Lepší bude, když ty peníze ušetří.
Tma ho zastihla ve Strakonicích. Zdálo se mu, že sice jede,
ale cesta nikdy neskončí. Stromořadí, stromořadí, stromořadí. Nepotkal na silnici nikoho třeba půl hodiny. Konečně Klatovy. Zastavil u „Zlaté husy“. Za celý den jen dvakrát
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zašel na malou do lesa. Teď vystupoval a zdálo se mu, že má
místo svých nohou protézy. Bramboračka ho zahřála. Chlapi u stolu na něj koukali s otevřenou pusou a otevírali ji ještě
víc, když jim traktor na ulici ukazoval. Nejvíc Mirda Mokrý,
co ho znal od cestářů. Před Bystřicí svítila u silnice baterka.
Čekal ho předseda, skoro stejně zmrzlý jako on. Do postele
by se byl nejraději svalil oblečený. Po vsi se říkalo, že dostal
traktor z protekce a pár chlapů ho nějaký čas zdravilo jen na
půl huby. Ale pak si zvykli. Všecky meze zoral, jednotka byla
za korunu. Do důchodu šli vlastně společně.
Karel Velkoborský

I to se může stát…
Čas od času se na schůzích našeho muzejního sdružení věnujeme plánu dalších výstav. Největší problém bývá
s obdobím Vánoc. To dělá kdejaký spolek nebo muzeum
akce, kterými tu vánoční náladu podporují, protože to návštěvníky těší. Jestliže jsou tyto aktivity zaplaceny ze všelijakých grantů a podpor, není v tom žádný problém. Jestliže je ovšem třeba vzbudit o akci zájem, zvláště pokud se
tyto aktivity opakuji, stává se, že docházejí nápady na to,
co tu ještě nebylo a co by přesto bylo zajímavé.
Tak jsme také přibližně před rokem vymysleli, že v letošním vánočním čase budeme mít výstavu o zvonech,
jako výrazném vánočním symbolu. Už v létě jsme zahájili korespondenci s nejznámější firmou v naší republice, Dytrichovými z Brodku u Přerova. Po pravdě řečeno, byli jsme docela překvapeni, že tato firma měla vůbec
o prezentaci „někde v Nýrsku“ zájem. Ale ano, zajímali se
o to v jakých prostorách budou svoje výrobky vystavovat, jak bude zorganizována doprava a podobně. Na začátku listopadu jsem se při soukromé cestě na Moravu zastavil v této firmě osobně a krátce s nimi domlouval termín,
ve kterém bych pro exponáty dojel, o co bychom asi měli
zájem, kdy by se uskutečnila vernisáž a zda by měli zájem
výstavu zahájit. Odjel jsem spokojen. Bylo třeba ještě domluvit pár dalších nezbytností, ale i to se podařilo. 20. 11.
jsem ráno na počítači otevřel poštu a mezi jinými zprávami byla také informace od zvonařské firmy z Brodku:
„Omlouváme se, ale protože jsme dostali zakázku, na které nám velmi záleží, nebudeme mít čas připravit exponáty a další slíbené materiály pro Vaši výstavu.“ Bum. Prakticky čtrnáct dní před zahájením výstavy stopka. Pouštět
se do komentářů k této situaci nemá cenu. Stejně by se tím
nic nezměnilo.
Dva tři dny jsme se radili, jak situaci zvládneme. Pak
přišel nápad nahradit téma zvonů léčivými bylinami, které jsou také svým způsobem zimním tématem. Bylo třeba ovšem vyhledat zdroj informací, nějaké znalce bylin
a hlavně exponáty. Snad můžeme říci, že je to na dobré
cestě, ale výsledek ještě není zaručen. Takže, pokud se
někteří spoluobčané dozvěděli či dočetli, že připravujeme výstavu o zvonech, tak se je tímto snažím informovat,
že to bude v lepším případě výstava, kde najdou Zvonek
okrouhlolistý…
Karel Velkoborský, Muzeum Královského hvozdu

Zhodnocení kvality vyráběné vody
na úpravně v Milencích
Sledování kvality vody na úpravně vody (ÚV) Nýrsko se provádí dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve znění pozdějších zákonů, prováděcích předpisů a prováděcí vyhlášky č. 428/2001 Sb., která stanovuje minimální četnost
a rozsah rozborů.
Při hodnocení kvality vody za sledované období je nutné zrekapitulovat letošní období veder, které se projevilo
v našem okrese v největší míře v průběhu července a srpna. V některých dnech byla teplota vzduchu na území okresu Klatovy dokonce nejvyšší v celé ČR. Dlouhodobě vysoké teploty a absence srážek byly důvodem vzniku sucha.
O klimatickém suchu mluvíme, když neprší. Následuje ho tzv. půdní sucho, kdy v půdě chybí voda, což se poté
projeví na spodních tocích. A na zmenšené průtoky nakonec naváže ubývání podzemních vod. Na těch se sucho projevuje vždy až s určitým zpožděním. Do této hraniční situace se dostala v některých místech celá naše republika. Podle meteorologů se jednalo o nejhorší sucho
od roku 2003.

nic a pikosinic o velikosti cca 0,5 – 1 mikrometr. Tyto mikroorganismy způsobovaly během úprav, mimo své nežádoucí přítomnosti v surové vodě, rapidní pokles pracovní doby
filtrů, a to až na cca třetinu obvyklé filtrační doby. Základ
tohoto jevu byl v rozpadu sinic na rosolovitou hmotu, která filtry ucpávala. Původcem tohoto jevu byla shora uvedená velká sucha spojená s malým přítokem vody do přehrady,
poklesem hladiny a tudíž i velkému oteplení vody v nádrži.
V tomto inkriminovaném období byla ze strany provozovatele vyvinuta maximální snaha na udržení kvality vyráběné a předávané vody a udržení všech zařízení v činnosti
a to jak v průběhu dne, tak i v noci. Surová i vyrobená voda
byla podrobována mnoha mimořádným odběrům nad rámec
předepsaných počtů, několikrát bylo provedeno mimořádné vyčištění filtrů, byla nakoupena a osazena technologie na
čerpání a dávkování flokulantu na likvidaci mikroorganismů, bylo prováděno nepřetržité sledování technologického
procesu výroby pitné vody. K opadnutí tohoto biologického oživení surové vody docházelo postupně až s příchodem
studenějšího počasí.

Úpravna vody v Milencích.

V měsících červen, červenec, srpen a částečně i září došlo
k doposud nevídanému biologickému oživení surové vody
v nádrži Nýrsko. Jednalo se svým způsobem o jedinečnou
záležitost v rámci celé ČR v nádržích, ze kterých je surová
voda čerpána pro úpravu na vodu pitnou. Na základě naší
úzké spolupráce s nejuznávanějším expertem Vysoké školy chemicko-technologické v Praze v oblasti biologických
znečištění, se správcem nádrže společností Povodí a.s., a jejich specializovanou laboratoří bylo znečištění identifikováno jako nález velkého množství mikroorganismů – nanosi-

Je velice potěšující, že i při tak vysokém biologickém
oživení, byla upravená voda, především díky mimořádnému úsilí všech pracovníků ÚV, předávána prostřednictvím
přiváděcích řadů v kvalitě vyhovující všem hygienickým
a vodohospodářským normám, což svědčí o dobře nastavených parametrech pro úpravu surové vody na vodu pitnou, dobře nastaveným zásahům a prozatím dobře fungující technologii ÚV.
Ing. Ladislav Pipošiar,
VODOSPOL s.r.o.
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Plzeň se rozloučí s rokem kultury 2015
Letos zažila Plzeň jako Evropské hlavní město kultury více než 600 akcí. Divadlo, koncerty, výstavy, akce ve
veřejném prostoru, nový cirkus... Do povědomí umělecké veřejnosti se vrátili plzeňští rodáci Jiří Trnka, Gottfried Lindauer i Ladislav Sutnar, v duchu loutkářské tradice
se městem prošly obří španělské loutky, na které se přišlo
do ulic podívat sto tisíc lidí. Na industriální tradici navázal
nově otevřený areál Kreativní zóny DEPO2015, propojující umění s podnikáním. Kultura se stala každodenní součástí života města, které bylo dříve známé jako metropole
průmyslu a piva. Přestože řada akcí bude mít pokračování
i v příštím roce, v polovině prosince přijde čas se s titulem
Evropského hlavního města kultury rozloučit.
„V rámci slavnostního zakončení projektu nechystáme
opulentní oslavy, ale chceme si společně připomenout zážitky z pestrého kulturního programu a poděkovat divákům,

umělcům i partnerům, kteří se na této výjimečné akci podíleli,“ vysvětluje programový ředitel Plzně 2015 Jiří Sulženko. Rozloučení s kulturním rokem v týdnu od 7. do
12. prosince nebude jednou velkou akcí, naopak nabídne
řadu akcí, které zaujmou různé skupiny diváků. Společně
s Malým tanečním orchestrem Universal Divadla Sklep oslavíme 140. narozeniny Adolfa Loose, s Plzeňskou filharmonií
a aktuálně nejzářivější hvězdou českého operního nebe Adamem Plachetkou vás pozveme na operní gala do DEPO2015,
kde se ve spolupráci s plzeňskou firmou Horsefeathers odehrají také snowboardové závody evropského formátu. Vyvrcholením rozloučení bude pokus o světový rekord s nejdelším fotoalbem, do kterého vybereme fotografie z akcí roku
2015 a které si pak budete moci odnést domů na památku.
Podrobný program najdete na www.plzen2015.cz/zakonceni.
Plzně 2015

Otevření kluziště
zdržely rozmary počasí

Nezapomeňte na tradiční
novoroční výstup
Klub českých turistů Nýrsko pořádá v pátek 1. 1. 2016
tradiční výstup na Hraničář (838 m n. m.). Na vrcholu
bude malé občerstvení. Zveme i odvážné cyklisty. Trasa je
náročná. Sraz v 11:00 hodin u KD-DDM Nýrsko.
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V březnu letošního roku jsme dokončili výstavbu kluziště v Nýrsku. Pro připomenutí uvádím, že celkový náklad na výstavbu tohoto sportoviště činil cca 15 mil. Kč
a dotace, kterou jsme získali z Regionálního operačního
programu, představovala 85 %, tj. 12, 7 mil. Kč. Kluziště bude mít celoroční využití. Kromě klasického bruslení
v zimě je plocha určena i k provozování míčových her, hokejbalu a podobných sportů v letních měsících.
Slavnostní otevření kluziště bylo naplánováno na
17. listopadu a pár dní před tímto datem jsme začali připravovat led. Technologie, proškolení pracovníci i dobrovolníci (pan Jiřík) dělali vše pro úspěch celé akce. Bohužel,
proti nám se postavilo počasí. Téměř jarní teploty a déšť
zmařily slavnostní zahájení provozu kluziště. Proti rozmarům počasí jsme byli bezmocní. Toto zklamání brzy vyprchalo a ještě více se stupňuje očekávání bruslení chtivých
sportovců. Bohužel, ani stávající předpověď nepřispívá
k optimismu. Na druhé straně vláhy je nedostatek, spodní
vody ubývá a každý soudný člověk uzná, že přírodě prospívá současné deštivé počasí a bruslení nám neuteče.
Po prvních zkušenostech víme, že při teplotách kolem
0°C vyrobíme za 2 dny kvalitní led. Proto pevně věříme, že
pokud Ježíšek nadělí pod stromeček bruslařskou výzbroj,
bude o vánočních svátcích možno sportovat.
A slavnostní otevření s pozváním osobností? Připravíme jej znovu, pozveme slavné osobnosti a širokou veřejnost budeme o jeho konání včas informovat.
				
Ing. Miloslav Rubáš
Příspěvky do Nýrských novin zasílejte
na e-mail: nyrskenoviny@gmail.com

Z NÝRSKÝCH ŠKOL
Základní škola Nýrsko, Školní ulice

Žáci poznávali život a dobu Karla IV.
Projektové dny 26. a 27. 10. 2015
Projektové dny byly součástí celoročního celoškolního projektu „Karel IV. – otec vlasti“, který je při příležitosti 700 let od narození Karla IV. v roce 2016 zaměřen
na poznávání a pochopení jeho významu pro naši národní historii.
Žáci 1. – 5. ročníku naplňovali cíle tohoto dne s mottem:,,Karel IV. - římský císař a český král; my chceme vědět, co národu dal.“ Jejich den s Karlem IV. byl nejen plný
zajímavých informací a dalších prací s nimi, ale také tvůrčích činností (máme krásné repliky korunovačních klenotů a Karlova mostu), převleků do historických kostýmů,
ukázek z filmu Noc na Karlštejně a z DVD Dějiny udatného českého národa.

Žáci prvního stupně s korunou císaře a českého krále Karla IV.

notili projektový den jako vydařený, protože se blíže seznámili se zajímavou historickou osobností a uvědomili si,
že Karel IV. byl nejen velký politik, ale i velmi vzdělaný
člověk s kulturním rozhledem a nadčasovým smýšlením,
který by mohl být pro mnohé vzorem.

Aktivity v rámci projektu.

Školní jídelna – změna ceny oběda pro cizí strávníky
V minulém vydání NN byly avizovány změny cen obědů od 1. 1. 2016 s výjimkou cizích strávníků a zbytkových
obědů. Na základě dohody se zřizovatelem bude cena oběda 69,- Kč; cena „zbytkového oběda“ za 32,- Kč.
Mgr. Alena Linhartová

Projektový den se mladším žákům velmi líbil, neboť osoba Karla IV. je pro ně
velmi atraktivní téma. I žáci nejmladších
ročníků již měli některé empirické zkušenosti z návštěv historických památek spjatých s osobou Karla IV. Většina žáků se
aktivně zajímala o nové poznatky, které
jim byly průběžně sdělovány během jednotlivých činností. Jako téměř vždy největší nadšení a kreativitu projevovali žáci
při realizaci obrazně vizuálních vyjádření
a dramatizaci daného historického období.
Žáci 6. – 9. ročníku se zúčastnili velmi
zajímavé přednášky historika p. L. Marka spojené s výstavou mincí, zbraní, nádob a modelů staveb, zpracovávali získané informace, soutěžili a tvořili literární
i výtvarné výstupy. Zpestřením pak bylo
zhlédnutí známého filmového muzikálu
Noc na Karlštejně. Pedagogové i žáci hod-
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DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE

Děvčata se v těžké konkurenci neztratila
21. listopadu navštívily dívky
z kroužku sportovní gymnastiky
„Předvánoční gymnastický pohár“
v Plzni. Po dlouhých letech jsme
i s rodiči zavítali do bezvadně vybavené gymnastické haly v plzeňské sokolovně. Závodu se
zúčastnilo více jak 200 gymnastek a gymnastů z celé republiky i německých oddílů. Úroveň závodu byla špičková. Velice nás těší, že v úžasné konkurenci se neztratila naše
mladší děvčata. Ve druhé kategorii závodila Kateřina Kováříková (1. třída) a obsadila 19. místo z celkového počtu
23 závodnic. Kačka vyhověla předepsaným požadavkům
výborně. Ve třetí kategorii soutěžily Arleta Liebermannová, Martinka Sýkorová a Agáta Heřmanová (1. a 2. třída).
S nimi soutěžilo 23 děvčátek. Arletka – 7. místo, Martinka – 14. místo a Agátka – 20. místo. Požadavky dívky splnily a mohly se rovnat se všemi soupeřkami. Do budoucna
jsou pro nás velkým příslibem. Ve čtvrté kategorii startovaly Anna Bořánková a Alžbětka Beková (2. a 3. třída). V kategorii soutěžilo 18 děvčat a Andulka byla devátá, Alžbětka
čtrnáctá.V šesté kategorii soutěžilo 32 dívek a naše reprezentantka Štěpánka Kalná za sebou zanechala dvě poražená
děvčata. Na lámání chleba došlo v sedmé kategorii. Pro tyto
děvčata byla premiérou nejen účast v závodě, ale také cviční na přeskokovém stole a bradlech s přechodem z nižší na
vyšší žerď. Dívky se rvaly jako lvice a stůl přeskočily, závodnice Žanda Malátová zvládla i přechod z žerdi na žerď.
Tento úkol splnila i Ellen Baranová. Příště už budeme soupeřkám rovnocennými konkurentkami, protože už víme, jak
na to. Zatím je startovací čarou pozice 25 Žanety Malátové,
pozice 28 Ellen Baranové, pozice 29 Kačky Sudové a pozice 30 Terezky Karlovské. Další závod prověří naše pokroky u dívek z druhé stupně základních škol. Výkony sportovních gymnastek v sobotním závodu byly vynikající, jednalo se o nádhernou přehlídku esteticky provedeného náročného pohybu a často diváci zatajovali dech při akrobatických řadách dětí. Poděkování patří i našim trenérkám a cvičitelkám, které věnovaly svůj čas našim závodnicím. Jedná
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Cvičící Žaneta Malátová.

se o paní Květu Karlovskou, Lenku Bednářovou, Zdeňku
Michálkovou a paní učitelku Blaženku Kučírkovou. Děvčata dobře připravila na závod a pro další tréninky nastavila nové náročnější podmínky, protože konkurence v okresním měřítku je pro naše děvčata již slabou motivací. Hodně
zdaru!
Bc. Pavlína Karlovská
noviny
Informační měsíčník města. Vydalo město Nýrsko, Náměstí 122, Nýrsko. Číslo 12. Ročník: XLII.
E-mail pro zasílání příspěvků: nyrskenoviny@gmail.com.
Inzeráty přijímá Mgr. Ladislav Janoušek – městský úřad,
tel.: 376 555 611.
Redakční uzávěrka vždy do 20. každého měsíce. Nevyžádané rukopisy se nevracejí. Redakce si vyžaduje právo na
krácení příspěvků či jejich nezařazení. Za původnost a obsahovou správnost jednotlivých příspěvků ručí autor, za obsahovou stránku inzerátů zadavatel.
Registrační číslo titulu: MK ČR E 19658.

V kostele vystoupí
pět mladých mužů

Vokální kvintet HLASOPLET vznikl na jaře roku 2003
na půdě Divadla Josefa Kajetána Tyla v Plzni. Tak jako
spousta krásných věcí vzniká tak nějak samo a přirozeně i v tomto případě se na jednom místě a v jednom okamžiku sešlo pět mladých mužů, kterým to spolu zpívá tak
jako málokomu. Petr Berchtold – 1. tenor, Zdeněk Lahoda
– 2. tenor, Viktor Fiedler – baryton, David Vaňáč – 1. bas,
Radek Štědronský Shejbal – 1. bas a Jan Fraus – 2. bas. Přirozenost, preciznost, pestrost, hudební vtip a hlasový rejstřík od hutných basových tónů až ke kultivovaným falzetovým výškám – to jsou jejich devizy, jež si velice brzy nalezly cestu k obecenstvu. Repertoár se záhy rozrostl o další
spirituály, jazzové kousky, popové „líbivky“ i pohodovou
hudbu a la 30. léta, v jejich vlastních osobitých úpravách.
V současnosti HLASOPLET pravidelně vystupuje po celé
republice i v zahraničí. U nás v Nýrsku vystoupí 22. 12.
v 18:00 hod. v kostele sv. Tomáše. Jste všichni srdečně
zváni.
Václava Knězová, DiS

Uzavření knihovny
Městská knihovna Nýrsko bude v úterý 8. prosince
uzavřena z důvodu školení. Děkujeme za pochopení.

Město Nýrsko
přeje svým občanům
krásné prožití vánočních svátků,
mnoho zdraví, štěstí
a spokojenosti
v roce 2016.
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KULTURNÍ AKCE
Turistické informační a kulturní centrum města
telefon: 376 555 646, e-mail: ic@mestonyrsko,
www.sumavanet.cz/icnyrsko
Otevírací doba
Po – Pá: 9:30 – 12:00, 13:00 – 16:00 hod.
So - Ne: 10:00 - 13:00 hod.

V KD-DDM

1. 12. od 8:30 hod. a od 10:00 hod. – Příhody včelích
medvídků – divadelní představení pro děti (pořádá MěK).
5. 12. od 14:00 hod. – 7. taneční lekce – karneval.
6. 12. od 14:00 hod. – Pomikulášská merenda.
12. 12. – Trhy.
12. 12. od 14:00 hod. – 8. taneční lekce – stolování.
19. 12. od 19:00 hod. – Závěrečný ples tanečních.

Náměstí

Ve společenském sále městské knihovny

3. 12. od 16:30 hod. – 2. Adventní čtení - čtení pro děti
s výtvarnou dílnou.
10. 12. od 16:30 hod. – 3. Adventní čtení – čtení pro děti
s výtvarnou dílnou.
12. 12. od 18:00 hod. – Autorské čtení Barbory Dvorecké
z knihy Doteky života.
17. 12. od 16:30 hod. – 4. Adventní čtení – čtení pro děti
s výtvarnou dílnou.

V Muzeu Královského hvozdu

7. 12. od 18:00 hod. – Vernisáž vánoční výstavy.
8. 12. – 24. 1. – Vánoční výstava.

9. 12. od 18:00 hod. – Česko zpívá koledy.
19. 12. – Betlémské světlo (čas bude upřesněn na plakátech od 10.12.).

Kostel sv. Tomáše

13. 12. od 17:00 hod. – Adventní koncert – adventní koncert ZUŠ Nýrsko.
22. 12. od 18:00 hod. – Hlasoplet – vánoční koncert
v kostele sv. Tomáše.

Lesní divadlo

13. 12. od 14:00 hod. – V podzámčí – vánoční představení v Lesním dvadle.

Základy práce na počítači
Městská knihovna Nýrsko zve na kurz práce na počítači pro úplné začátečníky. Výuka bude probíhat od 12. ledna 2016 v dopoledních hodinách.
Obsah kurzu: práce se soubory, vyhledávání na internetu a elektronická pošta, MS Word a MS Excel.
Přihlášky v MěK do 18. prosince. Kapacita kurzu je
omezena.
Kurz je bezplatný, probíhá za podpory Ministerstva
kultury ČR.

