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AKTUÁLNĚ Z RADNICE

I. etapa výstavby bytů pro seniory

V

únorovém čísle Nýrských novin se čtenáři
měli možnost seznámit
s plánem investičních
akcí města na rok 2016.
Značný zájem občanů, zejména
seniorů, je o výstavbu bytů pro
seniory v ulici Klatovská, na místě
zlikvidované čistírny odpadních
vod.
V letošním roce se počítá se zahájením výstavby I. etapy. Dokončením této etapy v roce 2018 vznikne
celkem 17 bytů, 13 z nich bude
o velikosti 1 + kk (z toho 4 bezbariérové), 4 pak o velikosti 2 + kk.

Po dokončení této etapy bude pokračovat výstavba další navazující
částí objektu, ve které bude dalších
6 bytů 1 + kk, z toho bude 1 bezbariérový.
V současné době je zpracovaná
projektová dokumentace a vydané
stavební povolení. Na výstavbu
obdobného typu bydlení není vypsán žádný vhodný dotační titul,
proto bude tato investice hrazena
převážně z úvěru poskytnutého
peněžním ústavem na základě výběrového řízení, které proběhne
18.dubna Již nyní probíhá příprava
výběrového řízení na zhotovitele
stavby.
(MěÚ)

Informace
o realizovaných
projektech města :

P

okud mají čtenáři přístup
k internetu a navštíví
stránky města Nýrska,
mohou zde mimo jiné
získat informace o „Realizovaných
projektech“ města od roku 2009.
Kromě fotografií je vždy uveden
investor, případný poskytovatel
dotace. Dále je uvedeno, kdo akci
realizoval a v jakém časovém rozmezí a jaké byly celkové náklady.
Odkaz: http://www.sumavanet.cz/
munyrsko/prispevky.asp
Z důvodu „průhlednosti“ veřejných zakázek jsou na stránkách
města v „Archivu veřejných zakázek“ uvedeny všechny veřejné zakázky nad 500 tis. Kč od roku
2011. Kromě základních údajů o
zakázce je zde k nalezení celý postup výběrového řízení od oslovení
zhotovitelů přes zápisy hodnotící
komise až k uzavření smlouvy o
dílo s vybraným uchazečem o zakázku.
Odkaz: http://www.sumavanet.cz/
munyrsko/verejnezakazkyarchiv.asp

Vizualizace projektu Výstavba bytů pro seniory

Vzpomínkové květnové akce
30. dubna
17:00 hodin - stavění máje
6. května
Výročí osvobození Nýrska americkou armádou, vzpomínka obětí 2. světové války:
- v 10:30 – 11:30 hodin – ukázka vojenských historických vozidel
Klubu 3. armády Plzeň a Old Car Rangers Praha
- v 11:00 hodin - oslava osvobození u pamětní desky na budově MěÚ
Nýrsko
- v 11:30 hodin - položení věnce u památníku obětí fašismu na městském
hřbitově
- v 12:00 hodin - položení kytice u památníku obětí fašismu za tratí
u Bystřice nad Úhlavou
(MěÚ)
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AKTUÁLNĚ Z RADNICE

Město předá získané rybníky do správy svazu rybářů

V

minulých letech probíhal dlouhý a složitý
proces pozemkových
úprav (PÚ). Ty jsou
platné od konce loňského roku.
Díky svému aktivnímu přístupu
v rámci celého procesu získalo
město několik zásadních pozemků
důležitých pro svůj další rozvoj.
Zásadním pro jednání v rámci pozemkových úprav bylo to, že jsme
dokázali s předstihem schválit nový územní plán města a okolních
obcí. Ten vytvořil základ pro
všechna jednání ze zpracovatelem
a zadavatelem PÚ.
Proč to bylo důležité? Pozemky,
které byly ve vlastnictví pozemkového fondu a byly určeny územním plánem k výstavbě rodinných
domů, přešly bezplatně do vlastnictví našeho města. Díky tomu
jsme získali další pozemky
v oblasti pod globusem, navazující
na již zastavěné území. Po dalších
jednáních s vlastníky navazujících
pozemků jsme v březnu letošního
roku odkoupili cca 2, 7 ha pozem-

ků. Tímto spojením jsme získali
celkem 8 ha kvalitních pozemků
určených k dalšímu bydlení. Na
celou lokalitu máme zpracovanou
studii zastavitelnosti, podle které
by zde mohlo vzniknout až 35 rodinných domků.
Další významnou lokalitou, která
se stala majetkem města, jsou rybníky, na kterých mnozí z našich
spoluobčanů uspokojují svojí rybolovnou vášeň. Zejména tento
proces byl velmi složitý a vyžadoval celou řadu osobních jednání
starosty města a zástupců Pozemkového fondu. Zásadním potom
bylo jednání a vstřícnost předsedy
Dozorčí rady Pozemkového fondu
České republiky, pana Ing. Jiřího
Papeže. Svůj podíl na převodu měl
i Ing. Weber a Ing. Rada. Město se
tak stalo vlastníkem rybníků,
na jejichž stavu se bohužel projevila léta pomyslného dvojitého
vlastnictví. Pro informaci uvádím,
že místní organizace svazu rybářů
se vlastnictví rybníků domáhala
dlouhá léta soudní cestou.

Ale zpět k rybníkům. Hospodařit
na nich budou na základě smlouvy
o výpůjčce již zmínění rybáři místní organizace.
Město zadalo zpracování projektové dokumentace, na jejímž základě
bude usilovat o získání dotace na
celkovou opravu rybníků. Podle
předběžných návrhů by se opravy
týkaly systému napouštění rybníků, dále jejich odbahnění a zpevnění hrází. Veškeré práce budou
rozloženy do zhruba 3 let. Po domluvě se zástupci místní organizace rybářů bude nejmenší rybník
trvale přístupný dětským rybářům.
Na závěr mi dovolte Vás pozvat
na hráz rybníka v sobotu
16. dubna. U příležitosti zahájení
rybářské sezony budou rybníky
slavnostně předány do správy
místní organizace.
Přijďte ochutnat rybí i zvěřinové
speciality. Začátek akce bude
v 9 hodin. Těšíme se na Vás!
(MěÚ)

NOVÉ LOGO PRO NAŠE MĚSTO

N

a podzim minulého
roku jsme vyhlásili
soutěž o logo města Nýrska. Toto
logo bude používáno k propagaci města. Ke dni uzávěrky
soutěže 31.12.2016 jsme obdrželi celkem 71 návrhů od autorů
z různých koutů republiky, převážně
z Plzeňského
kraje.
V únoru 2016 proběhla v Městské knihovně Nýrsko veřejnosti
přístupná výstava z došlých návrhů. Loga byla vskutku rozmanitá. Výběr konečného vítěze
soutěže nebyl jednoduchý. Po
několika jednáních zastupitelstva města, bylo konečně vybrá-

no vítězné logo. Výherce může
být jen jeden a tím se stal pan
Vojtěch Gabriel z Čelákovic.
Panu Gabrielovi, stejně jako
zbytku zúčastněných mnohokrát děkujeme za tolik potřebnou aktivitu. Radost z přírůstku
do oficiálních symbolů města
nám nepokazil ani fakt, že se
po následném přezkoumání výherního loga zjistila nepatrná
podobnost pozadí obrázku, jež
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se honosilo symbolikou čtyřlístku. Podobný má však již ve
znaku také poštovní spořitelna.
Abychom předešli možnému
nařčení z plagiátorství, které by
mohlo naše město zbytečně poškodit, rozhodli jsme se výherce
požádat o drobnou úpravu již
zmiňované části loga. Komunikace s panem Gabrielem byla
jedna radost a tak jsme dnes o
to šťastnější, že pozadí městského loga bude dnes, namísto
sporného čtyřlístku, zdobit ještě
symboličtější věž kostela, která
je po léta dominantou města a
rovněž také jeho nedílnou součástí.
(MěÚ)

PŘEDSTAVUJEME

Zastupitel se představuje : Jan Kolář
Jméno a příjmení: J an Kolář
Věk: 45
Povolání: Vedoucí technického
oddělení (Okula Nýrsko a.s.)
Záliby: J sem členem Sbor u dobrovolných hasičů v Nýrsku.
V rámci zásahové jednotky našeho
sboru se účastním ročně cca 50-60
zásahů u požárů, dopravních nehod, technických zásahů apod.
Mimo tento hlavní koníček, kterému věnuji hodně času se dále velmi zajímám o historii rakouskouherského námořnictva a letectva.
Sbírám fotografie, pohlednice a
dokumenty s touto tematikou a
v jednom specializovaném nakladatelství mě v uplynulých letech
vyšli dvě knihy s touto tematikou.
Motto: Ni ku slávě, ni ku zisku,
toliko ku pomoci bližnímu svému.
(staré hasičské motto)
5 otázek pro Jana Koláře :
1. Jaký problém města Nýrska
vnímáte Vy osobně jako nejpalčivější a můžete alespoň nastínit
případné řešení?
Těch problémů je určitě víc a těžko vypíchnout jen jeden. Jsem rád,
že jeden z dlouhodobě diskutovaných problémů se podařilo již řešit. Tím myslím rekonstrukci koupaliště, kterou jsme našim občanům delší dobu slibovali a
v současné době se podařilo najít
řešení jak technické tak finanční, i
když to pro město nebude nijak
malá investice. Stejně tak závažným je řešení budoucnosti naší
kotelny tak, aby splňovala všechna
nařízení a zároveň byla udržená
přijatelná cena za teplo. I na tom
se již intenzivně pracuje.

Určitě velkým oříškem, který čeká
na rozlousknutí je obnova našeho
náměstí. Určité návrhy a studie
existují, ale hlavním úkolem let
příštích bude zajistit finanční prostředky. A pak nás čeká ještě jeden
problém, který se sice někomu
nemusí zdát jako zásadní, ale mě,
protože se cítím být přece jen asi
trochu víc konzervativní a sentimentální tak ho dost prožívám. Je
to další osud historických kaštanů
v ul.prap.Veitla lemujících řeku
Úhlavu. Bohužel další expertízy
ukazují, že by se v budoucnu některé ze stromů mohli stát nebezpečnými. Celou situaci budeme
muset řešit velmi citlivě, s cílem
aby nedošlo k ohrožení této dominanty našeho města.
2. Co máte naopak v Nýrsku nejraději ?
Bude to znít možná až trochu hloupě, ale zkrátka si myslím, že naše
město je tak akorát velké, aby se tu
dalo velmi příjemně žít. V našem
městě je většina základních služeb,
lékaři a tak podobně, ale při tom
stačí udělat pár kroků a jsme
v krásné přírodě. A také mě těší,
že se tu většina lidí zná, alespoň
třeba od vidění. Tu člověk pozdraví, jinde prohodí pár slov, prostě
mě to nepřijde tak anonymní a neosobní, jak to znám z vyprávění
přátel a příbuzných, kteří žijí ve
velkých městech..

Myslím, že úkolem zastupitelstva
je podporovat rozvoj pokud možno
ve všech oblastech. Proto se snažíme investovat jak například do
sportovišť, která jsou určena pro
mladší a střední generaci, tak například do domu pro seniory.
4. Jak vidíte město za deset let?
S krásným rekonstruovaným náměstím, s pěknými upravenými
ulicemi. A také se zajištěnou bezpečností minimálně na té úrovni
jako doposud.
5. Chtěl byste nýrským občanům
něco vzkázat?
Vím, že řada občanů našeho města
může být rozladěna spoustou
denodenních drobných starostí a
nepříjemností. Sám nejsem jiný.
Ale přesto bych rád řekl, važme si
toho, že žijeme v našem klidném,
příjemném a podle mne krásném
městečku. Na světě je spousta míst
kde se žije daleko hůř.

3. Jakou skupinu obyvatel města
vnímáte tak, že by se pro ni
z vašeho pohledu mělo nejvíce
udělat?
Nemyslím si, že by měla být nějaká skupina obyvatel našeho města
nějak výrazně upřednostňována.

Představujeme pracovníky odborů MěÚ města Nýrska
V chystané rubrice postupně představíme čtenářům všechny pracovníky MěÚ Nýrsko a jejich
pracovní náplň. Již od příštího čísla.
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(red)

UDÁLOSTI VE FOTOGRAFII

Ve čtvrtek 3. března se ve společenském sále Městské knihovny Nýrsko, uskutečnila cestopisná beseda s Janou Dvorskou a Milošem Kašparem nazvaná Návrat do Indie. Sál
byl zaplněný do posledního místa.

V pátek 4. března pořádala Městská knihovna v Nýrsku kurz
zdobení perníčků. Vedla ho paní Radka Grösslová z Janovic
nad Úhlavou.

V sobotu 12. března se sešlo přes sto občanů z města Nýrska
a okolí ke kulturní akci vynášení Morany alias upálení
a utopení zimy. V rámci této akce se uskutečnila ochutnávka
tradičních jarních pochutin a výtvarné dílničky pro děti.
O doprovod živé muziky se postaral pan Petr Mikeš a Jiří
Horák z Bystřice nad Úhlavou.

V neděli 6. března připravil Dům dětí a mládeže v Nýrsku
tradiční dětský karneval. Letos ho navštívilo 390 spokojených návštěvníků. K zábavě vyhrávala skupina BK Band
a o sladké pohoštění se postarala cukrářka paní Záňová.

V sobotu 19. března pořádal ČSZ Nýrsko již 51. zahrádkářský
ples. Zúčastnilo se ho i hodně mladých lidí. Jsou jedinou organizací, které se daří uspořádat ples každoročně! Gratulujeme!

6

V pondělí 21. března se v městské knihovně četlo „ Jak se
Kátě vyklubal Škubánek“ z knihy Hany Lamkové. Po skončení četby si 25 dětí vyrobilo v dílničce jarní dekoraci.

DĚJE SE VE MĚSTĚ A OKOLÍ

„ Nepodceňujte led “, varuje Lukáš Kieweg

J

ak hodnotí letošní bruslařskou sezónu, v čem byly
s novým venkovním kluzištěm největší problémy a co
by se dalo ještě zdokonalit? Na to
nám v tomto rozhovoru odpovídá
zaměstnanec technických služeb
Nýrsko Lukáš Kieweg.
Jak hodnotíš celkovou návštěvnost
od otevření kluziště až doposud? Co
se týče bruslení, tak v březnu je zatím
hodně malá. V prosinci, lednu a únoru
však byl o bruslení hodně velký zájem. Přesto jsme ale spolu s kolegy
neustále pod palbou telefonátů a dotazů na stránkách kluziště, nebo na facebooku. Většina dotazů ale směřuje
k tomu, zda bude, či nebude otevřeno.
Nejčastěji se na to ptají lidi z Kdyně,
Klatov a ze Sušice. V případě, že se
bude kluziště kvůli technickým potížím, nebo podnebním podmínkám
zavírat, bych všem doporučoval, aby
se podívali na naše facebookové stránky, nebo stránky kluziště ještě před
tím, než začnou volat. V takovém
případě totiž jednáme rychle a informace zveřejňujeme ihned.
Chodí bruslit převážně občané Nýrska, nebo přijíždějí spíše z jiných
měst? To je tak půl na půl. To samé
platí u dětí
i dospělých, že nepřevažuje žádná skupina, která by měla
značně vyšší návštěvnost. U těch dětí
je to ale na druhou stranu tak, že chodí
pořád ty samé skupinky, kdežto dospělí se často střídají. K tomu bych
ještě dodal, že nejvíce frčí tréninky na
hokej. Ty bývají ve všední dny večer a
o víkendech ráno. Trénuje je Jarda
Novák a tomu za ně platí. Oni moc
dobře ví, že hrával druhou ligu a že
má opravdu hodně co naučit.

tabletovou sůl, aby se upravila tvrdost
vody. O víkendech to bývá nejčastěji
odpoledne. Třeba od 14 – 18 hodiny
se s kolegy ani nezastavíme.
Co se musí stát, abyste kluziště
pro zbytek dne uzavřeli? Špatný je,
když fouká teplý vítr. Když je bezvětří a k tomu teplota 6 stupňů, tak to
kluziště ještě udržíme. Ale když nám
do toho teplý vzduch olizuje plochu,
tak se na ní už udělají louže a to může
mnohdy vyústit až v úraz. Počasí je
tady tím, kdo diktuje, kdy bude a nebude otevřeno. Takže sledujeme
předpovědi počasí a všechno potom
zveřejňujeme na našich facebookých
stránkách.
Jak se díváš na otázku případného
zastřešení kluziště, na které město
shání peníze? J sem stoprocentně pro.
I kvůli slunci je to důležitý. To sluneční sálání má mnohdy obrovskou sílu a
to samozřejmě znemožňuje případné
bruslení. Ale těch negativních vlivů,
před kterými by nás zastřešení dokázalo ochránit je celá řada. Zaručeně by
se to vyplatilo a doufám, že se tak
stane a peníze na zastřešení se seženou.
Co bys ještě na kluzišti vylepšil, kromě zmiňovaného zastřešení? Určitě
bych byl pro, aby se vybudovaly toalety pro veřejnost. Přijde mi to trochu

Jak znám Jardu, tak to s ním na ledě
asi nebudou mít nejjednodušší. Co si
o tom myslíš? Myslím, že je to přesně
to, co potřebují. Pořádný zápřah.
O co se musíte pravidelně starat a co
nesmíte zanedbat? J ednou týdně pro-
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Chtěl bys na závěr něco sdělit našim
čtenářům? Určitě bych chtěl všechny
čtenáře požádat, aby se před vstupem
na led řádně vybavili a dodržovali
alespoň základní bezpečnostní pravidla. Na led nám chodí
bruslaři
v momentě, kdy je tam rolba a navíc
dokonce i s pukem! Což může vést
nejenom k velmi vážným úrazům, ale
i ke škodám na tunové rolbě za desetitisíce.
A máš nějaký nezapomenutelný zážitek?
No, když se rozbila rolba, tak ten kdo
to umí opravit je až z Prahy….! No a
navíc se to stalo o víkendu, takže to
bylo docela složité a ne právě levné.
Ale dopadlo to dobře a tak si všichni
popřejme ať to dobře klape i dál!

KULTURNÍ SERVIS

Přehled kulturních akcí v Nýrsku
1.4. HÁČKOVÁNÍ: KYTKOVÉ MOTIVY

8.4. POHÁDKA “ČERTŮV ŠVAGR “

Háčkování pro pokročilé pokračuje dílnou pro
tvořivé ženy, kde se tentokrát budou učit háčkovat
různé tvary květů. Dílna, kter á je ur čena všem
nadšeným pletařkám a milovnicím ručních prací, se
uskuteční v sále Městské knihovny v Nýrsku od 18.00
hodin. Všechny ženy, kter é si svoje umění chtějí
zdokonalit, či jen vyzkoušet něco nového, zveme.

Pro naše nejmenší a všechny milovníky tradičních
českých pohádek zveme na klasické výpravné divadlo,
keré u nás představí výborný soubor Julie Jurištové z
Prahy. Představení se hraje v KD Nýrsko v pátek
8.dubna od 8.30 a 10.00 hodin.

11.4. FOTOGRAFIE LUCIE ADAMOVÉ

15.4. MANŽELSKÝ ČTYŘÚHELNÍK

Lucie Adamová je absolventkou gymnázia
v Klatovech a na jejích fotogarfiích můžete
vidět hlavně motivy z přírody, portréty a život
z ulice.Výstava fotogr afií autor ky Lucie Adamové potrvá až do 15. 5. a její fotografie můžete
zhlédnout ve společenském sále Městské knihovny. Otevírací doba výstavy je shodná s otevírací
dobou městské knihovny.

Máte manželské problémy? Tak nechoďte hned do
poradny. Zkuste si udělat čas a zajděte na divadelní
představení Manželský čtyřúhelník, které se koná
15.4. v 19.00 v KD Nýrsko. Dojde na klasická
manželská témata jako zdvižené záchodové prkénko,
ponožky všude možně, jenom ne v koši na prádlo i
používání záchodové štětky. Ženský i mužský pohled
na věc je v této divadelní komedii spravedlivě rozdělen
a určitě nenechá vaše bránice odpočívat. Vstupenky je
možné zakoupit v předprodeji v IC Nýrsko.

8

KULTURNÍ SERVIS

Duben 2016
21.4. BESEDA O AUTISMU A ADHD

28.4. ČTENÍ PRO DĚTI S DÍLNIČKOU

Ve čtvrtek 21.4. v 16.30 se uskuteční v sále
Městské knihovny Nýrsko beseda s psychiatričkou Jitkou Rumlovou o autismu a
poruchách ADHD.

Čarodejnické čtení má na programu pro děti
městská knihovna. Jako už tradičně od 16.30 v
prostorách pro malé čtenáře. Po skončení četby
je pro děti připravena výtvarná dílna.

9.2. – 17.4. KRESLENÝ HUMOR
30.4. ČARODEJNICE
JOSEFA POSPÍCHALA
Pro malé i velké městská knihovna spolu s TJ
Výstava kreslených vtipů rodáka ze Železné Ru- Nýrsko a spolkem dobrovolníků připravili zády pana Josefa Pospíchala potěší všechny milov- bavné odpoledne plné soutěží, dobrot, muziky,
níky dobrého humoru a výtvarného umění.
opékání buřtů. Začátek v 17 hodin na náměstí.

9

ŠKOLY / DĚTI - MLÁDEŽ - SPORT

NA KOHO JSME S PŘÍCHODEM JARA PYŠNÍ?

N

a našeho žáka Matyáše Mráze z 8.A,
který již druhým
rokem překonal nástrahy okresního kola Soutěže
v německém jazyce a jednoznačně zvítězil!!! Tím si zajistil
postup do krajského kola této
soutěže, která se konala 10.
března 2016.
Několik postřehů z krajského
kola od vyučující německého
jazyka, Mgr. Evy Denkové, která
Matyáše
doprovázela.
Matyáš působil mezi ostatními
soutěžícími, kteří byli téměř
všichni z 9. ročníků nebo
z gymnázií, tak nenápadně, že
nevzbuzoval žádné konkurenční
obavy. Před vlastní soutěží se
každý ještě na poslední chvíli
„drtil“ slovíčka a témata, jen
Matyáš si četl z oblíbeného ča-

sopisu s válečnou tematikou.
Vylosované úkoly zvládl bez
zaváhání a bezchybně.

Matyáš Mráz, ZŠ Školní Nýrsko

Porotu doslova okouzlil tím, že
- jak se vyjádřila jedna porotkyně „ pusu nezavřel“ - a spontánně, až „laškovně“ komunikoval (samozřejmě německy)
s porotou i nad rámec tématu.
Zaslouženě se tedy stal vítězem
i krajského kola. A přestože je
Matyáš odjakživa velmi skromný, nenápadný a nerad bývá
středem pozornosti, tedy si moc
nepřeje ani přehnané gratulace,
ani podobné články v novinách,
považuji za důležité, aby věděl,
že si velmi vážíme toho, jak
„bojoval“ za naši školu a vzorně ji reprezentoval. Možná budeme 11. dubna 2016 méně pracovití, protože mu všichni budeme držet palce. Bude totiž
nejen za školu, ale i za Nýrsko
soutěžit v celostátním kole.
A. Linhartová, ředitelka ZŠ Školní

D

alší úspěšný rok
prožili muzikanti ze
základní umělecké
školy. V letošním
školním roce vyhlásilo MŠMT
soutěž uměleckých škol pro
soubory složené z dechových
nástrojů. Žáci základní umělecké školy v Nýrsku se této soutěže zúčastnili s výbornými výsledky. Školu reprezentovaly
hned tři soubory. Dechové trio
ve složení Valentina Blahníková, Zuzana Houdková a Denisa
Poškarská. Komorní kvartet
ve složení Chelsea Comans,
Eva Fialová, Sarah Wnendt,
Kryštof Matějíček a trio zobcových fléten ve složení Sára Kaletová, Zuzana Tomanová a Johan Kučera. Z okresního kola
soutěžící přivezli jedno první
místo s postupem, jedno první
místo a jedno druhé místo.

Trio zobcových fléten Valentina Blahníková, Zuzana Houdková
a Denisa Poškarská pak z krajského kola v těžké konkurenci sedmi
souborů vybojovaly druhé místo. Děkuji všem soutěžícím za vzornou reprezentaci školy a vyučujícím za jejich přípravu.
Luboš Vacek, ředitel ZUŠ
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Sportovní oddíly DDM vítězily v Plzni

V

e středu 16. 3. 2016
vyrazilo 50 dívek
z Nýrska na soutěž
O nejhezčí pohybovou skladbu Plzeňského kraje.
Všechna děvčata ze sebe vydala
maximum a podle toho také vypadaly výsledky. Kadetky z Ametystu se svou Arabelou vybojovaly
krásné 1. místo. Seniorky, které
v rámci hodin pohybové průpravy
nacvičily skladbu s názvem Chicago, se umístily na úžasném bronzovém místě. Ani děvčata z mini
aerobicu (páté místo), junior aerobicu (páté místo) a gymnastiky
(čtvrté místo) se nenechala zahanbit. Na to, že se zúčastnily soutěže
tohoto typu poprvé, zanechaly své

soupeřky v pozadí. Určitě bychom se této soutěže chtěly zúčastnit i
v příštím školním roce, veškeré sestavy plně přizpůsobíme požadovaným pravidlům a budeme bojovat o ty nejcennější kov. V nadcházejícím měsíci dívky dál čeká gymnastický přebor v Klatovech a mažoretková soutěž v Praze a Hořicích. Držte nám palce.
Eva Koryťáková,

V

Klatovech se 24.března 2016 konal turnaj šestých a sedmých tříd základních škol. Na tomto turnaji
reprezentovalo DDM Nýrsko několik našich svěřenců ve složení (zleva) Kryštof Karlovský, Miroslav
Mudra, Tomáš Kmeťo, Kristián Koryťák a v bráně Lukáš Novák (dole). Na turnajích v Klatovech již
několikrát bojovali o umístění. Ukázali svoje kvality a v těžké konkurenci klatovského okresu vybojovali krásné 3. místo. Celkově bylo na turnaji zúčastněných 21 týmu. Kluci chodí už delší dobu na florbal do DDM
Nýrsko, kde vyvíjejí svoje umění.
Jan Polomis, DDM
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ZÁPIS DO ZUŠ NÝRSKO
Vážení rodiče,
v týdnu od 16. do 20. května 2016 proběhne zápis nových žáků do Základní
umělecké školy Nýrsko pro školní rok 2016/2017. Ve školním roce 2016/2017
bude probíhat výuka v těchto oborech.
Hudební -výuka zobcové flétny, klarinetu (saxofonu), klavíru, elektrofonických
klávesových nástrojů, žesťových nástrojů, kytary, houslí, zpěvu a sborového
zpěvu. Do přípravného ročníku hudebního oboru jsou přijímán žáci od 6ti let.

Taneční – výuka v přípravném a základním studiu pro děti od 6ti let Žáci během studia získají základy společenského, klasického a moderního tance.
Výtvarný - výuka v přípravném a základním studiu od 6ti let. Výuka je organizována ve dvou skupinách základního studia. Studium je zaměřeno na výrobu
keramiky, kresbu, grafiku, malbu a dekorativní činnost.
Zápis se koná v budově ZUŠ Nýrsko ulice Čsl. legií 373 v době od 13:30
do 17:30. Bližší informace o výuce na naší škole Vám budou poskytnuty na telefonních číslech 373 700 027, 604 446 480 nebo přímo v budově školy.
Luboš Vacek, ředitel

TJ Nýrsko nabízí na léto 2016
PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY
Turistický - s kurzem přežití a 1 nocí venku
(termín bude upřesněn )

Pojďte s námi bruslit 8. - 12.srpna 2016
Tábor s výukou in-line bruslení a dalšími sportovními aktivitami
pod vedením zkušené lektorky Mgr. Moniky Bouzkové.
Bližší info v květnovém čísle Nýrských novin.
12
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Postřehy a přání dětí ze ZŠ Školní Nýrsko

A my vám děti děkujeme
za prima příspěvky
a přejeme krásné jaro!
Vaše redakce
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SPOLEČNOST

Vítání občánků 3.března 2016

Anežka Zsigová

Denis Přerost

Gabriela Řezníčková

Jiří Homolka

Josef Mazánek

Matěj Bulka

Lilian Altmanová

Tereza Belfínová
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SPOLEČNOST

Vítání občánků 3.března 2016

Tadeáš Kotlan

Sofie Sýkorová

OBJEV DESETILETÍ V REGIONU
Tak máme radost z toho, že po několika letech se nám opět podařilo najít
v krajině kolem Nýrska něco zajímavého, něco, co zcela určitě přiláká
zvídavé turisty. S mým kamarádem a
muzejním spolupracovníkem Láďou
Kurem už jsme po krajině kolem Nýrska nachodili hodně kilometrů a celou
dobu jsme věřili, že nás čeká ještě
nejeden nález. Z prostého důvodu.
Před druhou válkou se o památky
v krajině, zvláště v poměrně chudém
zdejším kraji, lidé příliš nezajímali a
po válce kraj připadl ponejvíce Pohraniční stráži. Proto se nad obcí Svatá
Kateřina, v levé části zeleného pásu,
který přetíná silnici do Německa, dochoval objekt původního celního či
mýtního prostoru. Jeho opevnění tvo-

ří dvojitý val, částečně vystavěný
z kamene, dosahující výšky tří respektive dvou metrů při pohledu z našeho
vnitrozemí. Mezi valy je místy dokonce až pětimetrový příkop a to je třeba
brát v úvahu, že je za ta dlouhá léta již
jedním nebo dvěma metry zanesen.
Opevnění přetíná přístupová cesta
z Německa do Čech, která je vůči
okolnímu terénu zahloubena asi čtyři
metry a je rozšířena téměř na deset
metrů. Zjevně prostor, kde probíhaly
kontroly osob a zboží. Valy původně
zaplňovaly prostor mezi lesem po
stranách, a sloužily tím jako překážka
k přechodu hranice mimo celní prostor. Za nimi je vybudována terasa,
také obehnaná příkopem, i když „jen“
jeden až dva metry hlubokým, sloužící

původně pravděpodobně jako obslužná plocha opevnění. Celá stavba na
délku měří přibližně 500 metrů, ale asi
jedna čtvrtina je již částečně poničena
následnými úpravami. To, že uvádím
jen odhady rozměrů je dáno tím, že
vlastní zaměření budeme dělat až příští pátek a pak začneme připravovat
příspěvek do archeologického sborníku Západočeského muzea. Tento objekt dosud není v záznamech okolních
muzeí a s povděkem informace o jeho
existenci přijal prof. Matoušek
z pražské FHS UK.
Karel Velkoborský, ředitel MKH

DVĚ HÁDANKY PRO VÁS :
Město už hoří, pole též,
koně a vozy, lítá řež.
Hlavně se dostat z kraje ven!
Dodnes tu stojí nad bojištěm.
Od skály se verše odráží,
píseň, rozpustilý smích,
činka, která pranic neváží,
láskou roztoužený mnich..

Rozluštění na poslední straně výtisku
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POLOŽILI ŽIVOT ZA NAŠI SVOBODU

V

dubnu uplyne 65 let od politické vraždy p. Aloise Suttyho (Suttého) z Nýrska,
narozeného 1.března 1924
v německé obci Tracking. Alois Sutty
byl odsouzen v monstr zinscenovaném
soudním procesu 10. až 12. prosince
1950 v Klatovech. Celý příběh je popsán
na stránkách paměti národa. Aloise Suttyho nezachránilo ani americké občanství a 12. dubna následujícího roku byl
na Pankráci popraven. Ostatky byly naházeny do společných jam na v té době
neznámém místě, jak činil komunistický
režim svým občanům naprosto běžně.
Dnes má pouze malý pomníček na hřbitově v Praze Ďáblicích.

Rád bych nám všem i dnes připomněl a hlavně naší mladé generaci,
kolika životy a zničenými osudy
normálních lidí se zaplatila obrovská daň za naši dnešní svobodu
ve společné Evropě. Jsem jenom
smutný, že tato draze vykoupená
svoboda, je dnes všemožně omezována bývalým příslušníkem zločinecké strany KSČ, který dnes
z hradu podporuje radikály a bývalým spolupracovníkem s StB na Slovensku
v
naší
vládě.
Čest jeho památce.
Stanislav Šustek
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ÚŘAD PRÁCE ČR, KONTAKTNÍ PRACOVIŠTĚ KLATOVY, OZNAMUJE OBČANŮM

Ú

řad práce ČR - krajská pobočka v Plzni, Kontaktní pracoviště Klatovy oznamuje, že
z provozních důvodů se s platností od 1.5.2016 mění úřední hodiny pro veřejnost
v agendě pomoci v hmotné nouzi na pracovišti Nýrsko, Strážovská 529. Uvedená agenda bude zajišťována na nýrském pracovišti každé pondělí od 8.00 do 16.30. V ostatní dny je možné navštívit pracoviště hmotné nouze v budově úřadu práce v Klatovech, Voříškova 825, 2.patro,
v úředních hodinách.
Rozsah úředních hodin pro veřejnost v agendě státní sociální podpory na pracovišti Nýrsko,
Strážovská 529 zůstává nezměněn, a to každé pondělí od 12.00 do 16.30 hodin.

ČERVENÁ ŘEPA A KAROB
důležité minerální
látky jako draslík, hořčík, železo,
jod, mangan, zinek a má i vysoký
obsah vitaminů C a E. Podporuje
kardiovaskulární systém, snižuje
krevní tlak, posiluje imunitní systém ...
Řepa

obsahuje

Základem ječmenné sladěnky je
ječný slad. Sladěnka podobá tmavému medu, jejím základem je však
naklíčené semeno ječmene. Je bohatým zdrojem vitamínu B6 a stopových prvků. Má široké použití, ať
už si s ní osladíte čaj, kaši nebo třeba
koláč. Přírodní slad v této formě je
nejpřirozenějším rostlinným sladidlem.
Karob je zdravější alternativa kakaa.
Získává se z lusků rostliny známé
jako Svatojánský chléb, nebo rohovník. Vyznačuje se bohatstvím bílkovin, minerálů a vitamínů.

Koláč z červené řepy s tvarohovým krémem
www.pazitka.cz

Na těsto potřebujeme :
Hladká mouka 300g, vařená řepa 400g, sladěnka 1509g,
mléko 160 ml, soda 2 vrchovaté káv.lžičky, vinný ocet 2
káv.lžičky, karob 40 g, skořice 3 káv.lžičky, špetku soli a
špetku mletého badyánu.
Na krém potřebujeme:
Měkký tvaroh 1 ks, zakysaná smetana 1 ks, kokosový
cukr nebo med 1 lžíce, meruňkovou marmeládu.
Uvařenou a oloupanou řepu umixujeme s mlékem, octem
a sladěnkou do hladka.
Zvlášť smícháme mouku, sůl, skořici, badyán, karob a
sodu. Obě směsi smícháme dohromady a upečeme ve
vymazané a vysypané dortové formě při 180 stupních asi
40 minut. Po vychladnutí povrch namažeme marmeládou a navrstvíme tvarohový krém. Ten si připravíme vyšleháním tvarohu, zakysané smetany a kokosovéhu cukru
nebo medu. Necháme vychladnout v lednici a podáváme.
Anna Pláničková

V karobu jsou bohatě zastoupenypředevším hořčík, vápník, železo,
fosfor, nikl, vitamíny A, B, a D.Je
přírodním zdrojem aminokyselin a
vlákniny. Kalorická hodnota karobu
je asi o třetinu nižší, než u kakaa,
přitom je sladší a není tedy třeba
doslazovat.
Anna Pláničková
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INZERCE

O NEJKRÁSNĚJŠÍ ZAHRADU MĚSTA NÝRSKA
PŘIHLÁŠKA K VYSTŘIŽENÍ


O NEJKRÁSNĚJŠÍ ZAHRADU MĚSTA NÝRSKA

Jméno a příjmení : ……………………………………………………………………………………………………
Adresa : …………………………………………………………………………………………………………………………………

Kontakt ( e-mail nebo tlf. ) : ……………………………………………………………………………………………
Přihlášky od 1.4.2016 do 31.7.2016 vhazujte v samoobsluze u Dvořáčků a u Klasnů do připravených boxů.

UPOZORNĚNÍ :

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek opět prodává slepičky typu
Tetra hnědá a Dominant ve všech barvách.
Stáří :14 - 19 týdnů.
Cena :149-180,-Kč /ks
Prodej se uskuteční:
14 .dubna, 16. května a 16. června 2016 v 17.50
Nýrsko - u vlak. nádraží
Při prodeji slepiček nabízíme i výkup králičích kožek
Cena dle poptávky.
Infor mace : Po-Pá 9.00 – 16.00 hod.
tel.601576270, 606550204, 728605840

Uzávěrka pro zasílání
příspěvků do Nýrských

novin je již 15. dubna.
A od každého příštího čísla
NN je do 15. v měsíci.
Děkujeme redakce

ROZLUŠTĚNÍ HÁDANEK ze strany 15: Kaplička sv. Trojice a Lesní divadlo
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