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MĚSÍČNÍK MĚSTA NÝRSKA 
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 NÝRSKÉ         NOVINY 

Úhlava pramení na Šumavě a dále protéká přes Nýrsko, Janovice nad Úhlavou, okrajem Klatov, v blízkosti vodního hradu Švihov, 

Přešticemi, Štěnovicemi, Plzní (částmi Radobyčice a Doudlevce), kde se v nadmořské výšce 303 m vlévá zprava do řeky Radbuzy. 

Úhlava se řadí mezi šumavské řeky pramenící na západních svazích hory Pancíř v Železnorudské hornatině. Její celková délka činí 

109 km a poté se stává jednou ze čtyř zdrojnic řeky Berounky. Od přehrady v Nýrsku zaujme všechny vodní turisty a jinak tomu ne-

bylo ani při letošním konání Českého poháru vodáků 2016 v Nýrsku. Měsíc zář í se kromě začátku školního roku a natěšených dětiček 

nesl rovněž ve znamení mokrého dobrodružství na řece Úhlavě v Nýrsku, které se odehrálo již první zářijovou sobotu. Organizovaná sjíždění 

Úhlavy se uskutečňovala po celá desetiletí a dnes tak můžeme hovořit o zažité tradici. Teprve v roce 1987 se však začaly akce pořádat pro 

široké okolí a základní kámen pro vzniknuvší závodní tradici položila vodácká parta TJ ČSAD Plzeň „Čadíci“. Příští rok tedy půjde již o 30. 

ročník tohoto vodáckého závodu. Od roku 1999 je nýrský závod zařazen do seriálu Českého poháru vodáků. Přestože se zde závody pořádají 

poměrně dlouhou dobu, tak se zdálo, že tento rok každý vodák široko daleko popadl pádlo do ruky, přišel sjet právě řeku Úhlavu a změřit své 

síly při závodech s ostatními. Úhlava není sice až tak náročná na sportovní výkon, zato skýtá neskutečně pestré a rozmanité pohledy kolem. 

Každá větší řeka má jistě svoje vlastní kouzlo i temperament a řeka Úhlava se může pochlubit především nadílkou přilehlých přírodních krás a 

úkazů. Zajímavý je rovněž pohled na zbytky tvrziště po janovické vodní tvrzi (příkop a bašta), který Úhlava také nabízí.  Podle několika zá-

vodníků, kteří se Českého poháru vodáků 2016 zúčastnili, je celý závod spíše o pohodě než o závodech. Nicméně setkat jsme se zde mohli 

celkem se dvěma typy účastníků. Mnozí z nich svoji účast opírali o romantiku, zábavu či zpestření volného času, ale našli se  i tací, kteří mají 

soutěživost v krvi a jejich prioritou bylo právě vydání co největšího možného výkonu a mysleli tak na první příčky umístění v Poháru. Tuto 

sobotu panovala vskutku veselá nálada a jakoby nákazou začali se všichni přítomní zdravit vodáckým „Ahoj“, a to i v řadách přihlížejících. 

Pálení zářijového sluníčka tak mohly pociťovat doslova stovky závodníků, ale také i velice početné množství diváků. Účast byla vskutku veli-

ká a organizátoři, kteří si ji pochvalovali, dokonce hovořili o rekordu. Podle pořadatelů bylo vydáno kolem 400 čísel, přičemž účast závodníků 

na Úhlavě v Nýrsku se značně zvyšovala vysokým počtem neregistrovaných závodníků a rekreačních vodáků. Nejvíce přihlížejících se tradič-

ně sešlo na železném mostu nýrského nábřeží a neméně oblíbený je také velký jez pod Bystřicí nad Úhlavou. VÝSLEDKY ČESKÉHO PO-

HÁRU VODÁKŮ 2016 UVNITŘ NA STRANĚ  DEVĚT. 
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AKTUÁLNĚ Z RADNICE 

  Město informuje: 

 

PŘIPRAVENOST NA TOPNOU SEZÓ-

NU 2016/2017 

… až se tě zima zeptá, co jsi dělal v létě. 

D 
oba nočního klidu je zákonem stanovena od 
22. hodiny do 6. hodiny ranní následujícího 
dne. Novela zákona o přestupcích č. 
204/2015 Sb., která je účinná od 1. října, 

přináší v této oblasti jedinou změnu a tou je způsob 
stanovení výjimky z doby nočního klidu. Nově tedy 
musí být omezení doby nočního klidu stanoveno 
v obecně závazné vyhlášce vydané městem, a to buď 
konkrétním datem, datovatelným obdobím (Velikonoce) 
nebo jako předvídatelná událost vzhledem k místním 
tradicím. V praxi to tedy znamená, že pokud se bude ko-
nat jakákoli akce (ples, koncert, zábava, městské oslavy 
apod.), u níž se předpokládá, že po 22. hodině dojde 
k rušení nočního klidu, ať již hlasitou hudbou nebo hlasi-
tými projevy návštěvníků akce, musí být termín konání 
této akce obsažen v městské vyhlášce. Pokud termín ko-
nané akce v městské vyhlášce stanoven není, neznamená, 
že akce se konat nesmí. Pouze je nutné, aby pořadatel po 
22. hodině průběh akce upravil tak, aby nedocházelo 
k rušení nočního klidu, případně, aby akci do 22. hodiny 
ukončil. V opačném případě se tak dopustí přestupku. 
Pokud jde o konání rodinných oslav, svateb a obdobných 
akcí, jejich konání není omezeno žádným předpisem a na 
tyto akce nelze vydat povolení obce. Tyto akce se tak 
mohou konat i po 22. hodině, avšak za podmínky, že 
nenarušují noční klid. S účinností novely zákona o pře-
stupcích také vzniká celostátní evidence přestupků, v níž 
budou přestupky evidovány po dobu pěti let. V případě 
opakovaného spáchání přestupku (v následujících 12 
měsících od spáchání prvního přestupku) se pak pachateli 
ukládá vyšší sankce. 

                                                (Soňa Hladíková, místostarostka) 

ZMĚNA TELEFONNÍCH ČÍSEL NÝRSKÉ TEPLÁRNY 

S.R.O. 

Z důvodu přepojení výtopny Nýrsko na telefonní ústřednu 

Města Nýrska došlo během měsíce září k zřízení nových tele-

fonních linek Nýrské teplárny s.r.o. 

Nově prosím využívejte tato čísla: 

+420 376 555 670 vedení společnosti – Bc. Miroslav Malát 

+420 376 555 671 ekonomický úsek – Ing. Jitka Kulichová 

+420 376 555 672 technický úsek - údržba 

+420 376 555 673 provozní úsek – hlášení poruch a havárií         

(centrální velín – odstávky) 

 

Stávající číslo +420 376 571 446 bude v dalším období vyřa-

zeno z činnosti. 

                                      

                                              (Miroslav Malát, jednatel společnosti) 

 

M 
ěsto Nýrsko je vlastníkem tří osobních vozi-
del, které využívá ke služebním účelům. Dvě  
z nich  jsou Škoda Fábie 1,2 a třetí je Škoda 
Octavie Diesel 1,9. Jejich stář í je cca čtrnáct 

let. Nyní město zakoupilo vozidlo Škoda Rapid 1,2 za 319 tisíc 
korun. Předváděcí vůz, najeto 11500 kilometrů. Jedno z vozi-
del tak mohlo být převedeno na nově vzniklé středisko sporto-
višť. 

D 
ovolte mi, abych informoval čtenáře Nýr-
ských novin a zároveň odběratele tepla 
z centrálního zdroje Nýrské teplárny o tom, 
že společnost splnila v řádném termínu svou 

povinnost provést všechny kroky k plnění bezproblé-
mové dodávky tepla v nadcházející topné sezóně 
2016/2017. V rámci provádění letní údržby jsme mimo 
pravidelných posezónních oprav a údržby kotlů věnovali 
péči celému systému centrálního zásobování teplem. Do 
nové sezóny tímto vstupujeme s částí nových izolací, obě-
hových čerpadel, armatur a zásobníků teplé vody jako 
náhradou za zařízení, které bylo po proběhlé sezóně na 
pokraji životnosti. Omlouvám se tímto všem uživatelům 
za proběhlé krátkodobé dílčí odstávky v dodávce teplé 
vody. Všechny provedené práce dávají dobrý předpoklad 
pro bezproblémové plnění dodávek v nadcházejícím zim-
ním období, které nás čeká.            

 

 

 

J 
ak jsme již informovali v minulém čísle, v lokalitě 
Bystřice nad Úhlavou došlo vlivem přívalových 
dešťů na začátku června tohoto roku k vytvoření 
erozních rýh na komunikaci a odplavení asfaltového 

povrchu. Město Nýrsko získalo od Plzeňského kraje na opravu 
těchto komunikací dotaci 120.000 korun. 
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PŘEDSTAVUJEME 

 

 

Jméno a příjmení : 

Miroslav Vítovec 

Věk: 56  

Povolání :  

řidič sanitky  

Záliby: spor t, př íroda 

Motto : S úsměvem jde všechno 

líp. 

5 otázek pro Miroslava Vítovce 

1. Jaký problém města Nýrska 

vnímáte Vy osobně jako nejpal-

čivější a můžete  alespoň nastínit 

případné řešení? Velký problém 

je večer někde posedět a najíst se. 

V létě se vykoupat. Také by se měl 

vyřešit problém s autodopravci.  

 

2. Co máte naopak v Nýrsku nej-

raději? Nýrsko je krásné městečko, 

kde najdete vše k normálnímu životu. 

Je zde kulturní i sportovní vyžití. Jsou 

zde krásné lesy a příroda. Važme si 

toho, co by za to jiní dali.  

3. Jakou skupinu obyvatel města 

vnímáte tak, že by se pro ni 

z vašeho pohledu mělo nejvíce 

udělat? Více by se mělo dělat pro 

seniory, vozíčkáře a tělesně posti-

žené.  

4. Jak vidíte město za deset let? 

Za deset let vidím město ještě 

krásnější a dokonalejší. Vidím do-

končené koupaliště, ulice, domov 

důchodců, dům pro seniory, školní 

jídelnu, nové náměstí a parkoviště, 

obchvat města, zbourané staré zdra 

-  

votní středisko a výstavbu 

nových bytů.  

5. Chtěl byste nýrským 

občanům něco vzkázat? 

Neničte to, co není vaše. 

Chovejte se ke všemu uctivě. 

Je to  nás všech. Nic není 

zadarmo. Věřím, že jsme 

inteligentní lidé a podle toho 

se chovejme. 

Zastupitel se představuje: Miroslav Vítovec 

(red) 

 

Matrika je vlastně státní evidencí narození, uzavření manželství, vzniku registrovaného partnerství a úmr-

tí. Každá matr ika má na starosti svůj matr iční obvod. Matr ika  v Nýrsku zahrnuje: Nýrsko a jeho části ( Bla-

ta, Hodousice, Bystřice nad Úhlavou, Stará Lhota, Starý Láz a Zelená Lhota) a dále také obce  Dešenice , Chude-

nín a Hamry. Pracují zde dvě matrikářky: Jana Rubášová a Iva Bělová. 

 Pokud se chce člověk vdát nebo oženit, mají matrikářky v Nýrsku na starosti , aby všechny doklady při uzavření 

manželství byly v pořádku, spolu s oddávajícím dohlížejí, aby sňatek proběhl podle zákona a potom vystavují 

oddací list, zapisují uzavření manželství do matriční knihy a do CzechPoint - státního registru uzavřených man-

želství. 

Pokud člověk zemře, matrikářky opět vyřizují všechny doklady, aby mohly vystavit úmrtní list, zapisují úmrtí do 

matriční knihy a do CzechPoint – státního registru úmrtí a posílají dalším státním orgánům. 

Na matrikách městských úřadů jsou uloženy i staré matriční knihy. Pokud si o to občané požádají, mohou si vy-

hledat své předky  a matrikářky jim mohou vystavit rodné listy, oddací listy a úmrtní listy i z těchto matrik. 

Občan si může na matrice vyřídit také: 

- změnu svého jména, příjmení 

- nechat si úředně ověřit svůj podpis nebo listinu ( např. vysvědčení, kupní smlouvu, darovací smlouvu ...) 

- vyřídit  si  výpis z Czech Point, to znamená např. výpis z rejstříku trestů, výpis z katastru nemovitostí,        

  výpis bodového hodnocení řidiče a další. Tento výpis dostane občan na počkání. 

- hledat své ztracené věci ( klíče, mobily, ale i kola atd.) v evidenci ztrát a nálezů.   

                                                                                                                                               (Pokračování na další straně) 

Jednotlivé odbory MěÚ radí, informují, upozorňují  

V říjnovém čísle pro vás: Matrika a evidence obyvatel 
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PŘEDSTAVUJEME 

Pokračování : Jednotlivé odbory MěÚ radí, informují, upozorňují  

 

C 
elková cena rekonstrukce ulic  Strážovská a Školní byla 5,8 milio-

nu korun bez DPH, včetně tlakové a gravitační kanalizace. V 

průběhu rekonstrukce došlo k několika dalším samostatným in-

vesticím. Prodloužila se stávající kanalizace, a to z důvodu zjištění 

jejího poškození v místě propojení kanalizace  ulicí Školní. Dále se směrem k 

budově Technických služeb  vybudovalo nové veřejné osvětlení třemi novými 

lampami umístěnými  k chodníku. A ve Školní ulici se opravil oboustranný 

chodník. V křižovatce ulic Strážovská a Školní došlo k osazení žulových obrub-

níků společně s vodorovným značením proto, aby je traktory a nákladní auta při 

vzájemném vyhýbání  neponičily. Tímto byly náklady na dokončení  navýšeny 

přibližně o 1,2 milionu korun bez DPH. Celkové náklady na všechny práce 

v lokalitě ulic Strážovská, Školní a V lukách činily cca 8 milionů korun bez 

DPH.                                                                                                                  (red) 

V 
ážení odběratelé, rádi 

bychom Vás informovali 

o změnách ve společnosti 

VODOSPOL s.r.o. Na 

základě zdravotních důvodů odstoupil 

na konci prázdnin z pozice ředitele 

Ing. Ladislav Pipošiar a od 1. 8. 2016 

byl na tuto pozici jmenován vedoucí 

nýrského provozu Jan Tureček. 

Z tohoto důvodu přebírají odpověd-

nost za provoz v městě Nýrsko a okol-

ních obcích pánové Miroslav Mundl 

(tel: 720 052 997) a Jaroslav Šindelář 

(tel: 724 369 398). Pokud potřebujete 

vyřešit i jakékoliv problémy týkající 

se dobrovolného svazku obcí Údolí 

pod Ostrým, nově se prosím obracejte 

opět na pana Mundla. Plně věříme, že 

tyto změny jakkoliv neovlivní naši 

spolupráci a oba naši pracovníci se 

Vám budou plně věnovat a dokáží 

vyřešit jakékoliv Vaše problémy. Dal-

ší změnou, se kterou se nyní můžete 

v naší společnosti setkávat, je změna 

vizuálu, kdy bude využíváno nové 

logo společnosti. V nynější době se 

budete s novým logem setkávat spo-

lečně i se starší variantou. Veškeré 

změny budou probíhat plynule. 

S přáním co nejlepší spolupráce za 

VODOSPOL s.r.o., Jan Tureček, ředi-

tel. 

Dříve se na matrice podávaly i žádosti o občanské průkazy a cestovní pasy. Od roku 2012 se vyřizují nové doklady, které 
mají speciální zajišťovací prvky, na jejich vydání je nutná speciální technologie a proto bylo zákonem stanoveno, že 
občanské průkazy a cestovní pasy se budou vydávat na úřadech s rozšířenou působností. Tím nejbližším je pro nýr-
ské občany Městský úřad Klatovy. 

Ke slavnostním obřadům na Městském úřadu v Nýrsku, které mají na starosti matrikářky, slouží obřadní síň Města Nýrska. 
Zde kromě svatebních obřadů  probíhá i slavnostní vítání nových občánků města Nýrska. Je to vlastně první společenská 
událost pro miminka, jejich rodiče a prarodiče.  

Ve stejné kanceláři jako matrika  je také evidence obyvatel, kde si občané mohou vyřídit: 

- přihlásit k trvalému pobytu, to znamená změnit si svoji adresu 

- požádat si o zrušení údajů o místu trvalého pobytu 

- požádat si o ukončení trvalého pobytu v České republice 

- mohou si zde požádat o potvrzení, např. : potvrzení o rodinném stavu, potvrzení o trvalém pobytu atd.  

Změny v legislativě jsou i v našem oboru celkem časté, dotýkají se četné části našich občanů a jako matri-
kářky  poskytujeme informace telefonické, osobní i e-mailové poměrně dost často. Občané v Nýrsku  o nás 
tedy vědí a nás to těší.  

                                                                                                                                      ( Jana Rubášová , matrikářka města Nýrska ) 

  

 



6 

                                      

Rozhovor o kvalitě místního fotba-
lu poskytl předseda a trenér fotba-
lového klubu Okula Nýrsko Karel 
Kalivoda. 

Jaká je v současnosti úroveň klubu 
FK Okula Nýrsko? Na všech úrov-
ních, kromě nejmenších mini-žáků, 
hrajeme nejvyšší soutěže v kraji. Do-
stali jsme se dokonce do krajského 
přeboru, což  je nejvyšší soutěž 
v kraji. Dorostenci hrají nejvyšší sou-
těž, žáci také. S žáky je to více orga-
nizačně náročné, protože tam máme 
málo fotbalistů. Co se týče tréninků, 
my dnes spolupracujeme například s 
Kdyní a celkově jsem s tréninkovou 
fází spokojen. 

Kde si FK Okula Nýrsko předsta-
vujete za několik let? Čeho chcete 
dosáhnout? My jsme dnes podle 
mě na vrcholu. Co nás trápí a zároveň 
z toho máme i radost, je odliv talen-
tovaných hráčů. Věc má totiž dvě 
roviny. Ta první se týká odchodu dětí 
zapříčiněného preferencí jiných akti-
vit. Ty děti prostě s fotbalem skončí, 
protože je začne bavit florbal, basket-
bal apod. Nebo jsou tací, kteří si 
chtějí jen příležitostně zakopat, vyne-
chávají tréninky a ve výsledku samo-
zřejmě zůstávají s fyzičkou pozadu 
za ostatními a okolnosti je donutí 
v našem klubu skončit. To je hrozná 
škoda. Pamatuji si, že před dvaceti 
lety jsme vydrželi u fotbalu velice 
dlouho a lepší sportovní aktivitu jsme 
neznali. Tréninky u nás jsou obtížné. 
Jsou třikrát do týdne. Dbáme na to, 
abychom měli velkou základnu a 
očekáváme, že se někteří chytnou a 
budou se fotbalu věnovat naplno. 
Dnes odpadají hlavně kluci ze žákov-
ské a dorostenecké kategorie. Ode-
jdou například do Plzně nebo do Kla-
tov a věnují se jinému sportu. Někteří 
zase jen zleniví, ztratí sportovní nad-
šení a jejich náplní se stane jen toulá-
ní se po městě s kamarády. To bych 
nejvíce přičítal pochybení ve výcho-
vě, zejména v období puberty. Na 
druhou stranu máme rovněž odliv 
fotbalistů směrem nahoru a z toho 
máme pochopitelně radost. Vychova-
li jsme mnoho sportovců, kteří dnes 
hrají na úrovni první ligy,             
např. v Německu, ve Viktorce nebo 
v Příbrami. Za všechny jmenujme 
alespoň Václava Svobodu  a Filipa 
Vacovského  z Viktoria Plzeň a bra-
try Hoškovy z klubu Karviná a Tři-
nec. 

( R. Malý v redakční  úpravě V. Knězové) 

Karel Kalivoda tvrdí: Hrajeme nejvyšší soutěže a pěstu-

jeme špičkové hráče se slibnou budoucností 

DĚJE SE VE MĚSTĚ A OKOLÍ 

Je nějaká konkrétní soutěž,  na 
kterou své žáky připravujete? To 
je určitě Pohár hejtmana, do kterého 
vždy vybereme odpovídající ročník, 
u kterého usoudíme, že má šanci se 
tam prosadit. Dříve jsme se často 
účastnili mezinárodních turnajů. Byli 
jsme v Itálii, Rakousku nebo Dánsku. 
Dnes je to ale hodně o financích, se 
kterými musíme rozumně hospodařit. 
Podobné akce vycházely přibližně na 
sto tisíc za jednu akci, a  proto jsme 
v tomto ohledu dnes zdrženlivější. 
Neradi bychom veškeré finance tahali 
jen z rodičů. Členské příspěvky se 
rovněž snažíme udržet na minimu.  

Jak je to s náborem členů, přibýva-
jí nováčci? Každým rokem  nových 
členů ubývá. Důvodem může být,  že 
v nedalekých Klatovech se hraje  
basketbal, hokej a nábor na tyto spor-
ty klatovští  dělají i u nás a tím nám 
odebírají potencionální uchazeče. 
V Nýrsku takovýchto sportovních 
klubů moc není. Kromě Domu dětí a 
mládeže, kde jsou v tomto směru 
aktivní a umí to. Ale přesto se snaží-
me nové děti oslovovat a nabízet jim 
možnost tréninků. 

Téma dotace a váš fotbalový klub?
Nejvíce přispívá město Nýrsko. Ná-
klady jsou veliké a město nám přispí-
vá na provoz i na sportovní věci. 
Rozpočet se pohybuje kolem jednoho  
milionu ročně. V tomto roce jsme 
dostali od města půlku. Druhou si 
musíme vybrat sami. Přesto si těchto 

peněz od města vážíme, je to velká 
pomoc. Jak jsem říkal, my musíme 
hlavně dobře hospodařit a peníze 
hledat i jinde. Někdo se nám napří-
klad snaží zajistit levnější dopravu. 
Musí se dojíždět na zápasy například 
200 km tam a zpět . Dnes stojí 1 km 
40 korun a víc. Takže utratíme za 
jeden zápas třeba deset až dvanáct 
tisíc. Manažerská činnost je pro vede-
ní fotbalového klubu hodně důležitá. 

Chcete něco vzkázat rodičům va-
šich svěřenců a ostatním ? Ano, 
rád bych. Momentálně trénujeme už 
od mini-žáků a i tam už je  celková 
herní úroveň dost vysoká. Co mě 
jako trenéra i předsedu klubu zaráží, 
je velice slabá divácká návštěvnost, 
která nepřesáhne sto lidí. A to je 
prostě málo. Chodí se dívat jen hrstka 
rodičů. Přijďte se podívat  na své 
vlastní děti, malé prcky, kteří si sami 
sotva zavážou tkaničky na botách. 
Uvidíte,  jak hrají a jak pod našimi 
křídly rostou. Mám velkou naději, že 
v budoucnu se  společná aktivita, fair 
- play hra a sportovní disciplína v  
jejich životech určitě pozitivně odra-
zí. A potom bych  chtěl poděkovat 
lidem kolem mě a těm, co pomáhají. 
Většina z těchto lidí z toho nic nemá 
a pro nás je jejich pomoc obrovská 
podpora. I díky nim je o děti u nás 
solidně postaráno. 

Děkujeme za rozhovor. 

Sběrný dvůr - upozornění 

Od středy 14. září 2016 je  sběrný 

dvůr pro veřejnost opět otevřen       

v ulici Strážovská  v obvyklých pro-

vozních časech: 

St a Pá   14 – 17 hodin 

So             8 – 11 hodin 
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KULTURNÍ SERVIS 

Přehled kulturních akcí / říjen 
  

  

  

Ve čtvrtek 6. října se koná tradiční čtení s výtvar-
nou dílnou v městské knihovně od 16.30. Všechny 
děti jsou srdečně zvány. 

V pondělí 3. října od 15.00 se uskuteční odhalení 
pamětního kamene Antona Schotta v parčíku u Les-
ního divadla. Zároveň 3. října  v 18.00 se koná ver-
nisáž k výstavě nazvané Kronikář šumavských osu-
dů v MKH. Výstava potrvá do 18. listopadu. 

 

Ve středu 5. října  od 8.30 a 10.00 pořádá  Městská 
knihovna Nýrsko pro děti divadelní představení        
O Šípkové Růžence v KD Nýrsko. 

V sobotu 8. října ve 14.00 se koná  zahájení Taneč-
ních kurzů v kulturním domě.  15. a 23. října se 
konají další dvě lekce od 14.00 a 29. října od 19.00 
se koná prodloužená taktéž v kulturním domě. 

V pátek  7. října  od 20.00  se koná koncert 
ARAKAIN DYMYTRY TOUR 2016. Předprodej 
vstupenek je k dispozici v informačním centru.     
Cena : 399 Kč. 

V sobotu 1. října odstartuje  ve 13.00 na fotbalovém 
hřišti DRAKIÁDA . Vlastnoručně vyrobený drak se 
cení ! 
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                                      KULTURNÍ SERVIS 

Přehled kulturních akcí / říjen 
 Ve středu 5. října  od 8.30 a 10.00 pořádá  městská kni-

hovna pro děti divadelní představení O Šípkové Růžen-

ce v KD Nýrsko. 

 Ve středu 5. října  od 8.30 a 10.00 pořádá  městská kni-

hovna pro děti divadelní představení O Šípkové Růžen-

ce v KD NýrskoVe středu 5. října  od 8.30 a 10.00 pořá-

dá  městská knihovna pro děti divadelní představení O 

Šípkové Růžence v KD Nýrsko. 

. 

  

V sobotu 8. října od 20.00 se koná v  kulturním do-
mě Pouťová zábava. Zahrají Pelíškové a DJ Chany. 

 

Klub pletení startuje v pátek 21. října v 17.00           
v Městské knihovně Nýrsko. Nyní základy pletení 
pro úplné začátečníky. 

V neděli 16. října od 10.00 do 17.00 se koná v KD 
Velké soví vyrábění s řadou kreativních dílniček pro 
malé i velké. Občerstvení zajištěno. 

V sobotu 22. října od 20.00 se koná koncert kapely 
Kečup v KD Nýrsko. Předprodej vstupenek v Infor-
mačním centru. Cena : 190 Kč. Na místě 250 Kč. 

KLUB PLETENÍ 

Cena: dospělí  30 .– Kč 

            děti       10 .– Kč 

Ve čtvrtek 20. října pořádá městská knihovna Stro-
mové čtení pro malé. Tradičně spojené s  výtvarnou 
dílnou. Začátek v 16.30. 

Ve čtvrtek 13. října pořádá od 17.00 Městská kni-
hovna Nýrsko přednášku na téma Vznik jmen a pří-
jmení vedenou Aloisem Sassmannem.  Cena: 70 Kč. 
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                                      ŠKOLY - DĚTI - MLÁDEŽ - SPORT 

Ve dnech 24. až  27. srpna 2016 se v Praze konal již 4. ročník Mistrovství světa v mažoretkovém sportu a my, Ametyst DDM 

Nýrsko, jsme se této akce letos poprvé zúčastnili. Na MS jsme se kvalifikovali na Memoriálu Jiřího Necida v Hranicích na 

Moravě, a to jak seniorky, tak i juniorky, obě skupiny s pochodovým defilé pod vedením naší trenérky Evy Koryťákové. Ju-

niorky se zúčastily MS ve středu. Vedly si skvěle, vybojovaly úžasné 8. místo, svým výkonem překonaly samy sebe a získaly 

potřebné zkušenosti. My seniorky, jsme se do haly Královky vydaly třetí den probíhajícího MS. Už jen naposled vyhodit, 

pořádně zakřičet a jdeme na to! Zahlásili naše 

jméno, spustila se hudba a mně proběhla v hlavě 

slova, která naposled řekla trenérka, a to „hlavně 

si to užijte“. Pak už si jen pamatuji, jak jsme 

došly za cílovou čáru, a všechny si oddechly, že 

je to za námi. A jelikož jsme vystupovaly jako 

předposlední, hned následoval slavnostní nástup 

a vyhlášení jednotlivých kategorií. A ta atmosfé-

ra se nedá popsat, vždy když začala hrát hymna 

vítězného státu, byl to skvělý pocit. Nakonec 

jsme ukořistily 51,3 bodu, čímž jsme se dostaly 

na 8. místo a zařadily se tak mezi soupeřky ve 

výkonnostní třídě A, což pro nás byl obrovský 

úspěch, který jsme patřičně oslavily naší spani-

lou jízdou. A že prý naděláme „mnoho povyku 

pro nic?“ Komu z Vás se povedlo být v něčem, 

co Vás naplňuje, tak dobří, abyste se alespoň 

kvalifikovali na MS? 

                                                                                                                              

( Natálie Lokajová, mažoretka ) 

KVALIFIKACE NA MISTROVSTVÍ SVĚTA 

  3    Otázky pro ředitele základních škol v Nýrsku 

Ptali jsme se ředitele  základní školy v Komenského ulici Ivana Pavlíka a ředitelky základní školy 

ve Školní ulici Aleny Linhartové. 

Statisticky kolik dětí letos nastoupilo do vašich 1. tříd a kolik do MŠ? 

I.P.:  Do 1. třídy v naší škole nastoupilo dvacet tři dětí. Mělo nastoupit dvacet pět, ale jedno dítě se odstěhovalo a druhé nena-

stoupilo ze zdravotních důvodů. Do MŠ nastoupilo přibližně čtyřicet dětí. 

A.L.: Dvacet sedm žáků. 

Ve školních družinách nastanou nějaké změny a jaké? Případně chystají družiny na tento školní rok nějaké nové pro-

gramy pro děti? 

I.P.:  Školní družina je plně vytížena  šedesáti dětmi. 

A.L.: Ne. 

Proběhly během prázdnin nebo čekají vás během školního roku nějaké modernizace?  

I.P.:  Již třetím rokem probíhá postupná modernizace nábytku v celé škole. Týká se to  lavic, židlí, skříní a tabulí. V letošním 

roce pokračujeme v projektu EU „Aktivně česky – aktivně anglicky“, který je zaměřen na výuku cizích jazyků a čtenářskou 

gramotnost. Pro žáky školy jsme zajistili rozšíření znalostí anglického jazyka formou jazykové zkoušky Cambridge English 

ve spolupráci s Evropským centrem jazykových zkoušek. Rovněž rozšiřujeme výuku německého jazyka formou kroužku 

„Hravá němčina“. Aktivita naší školy je směrována i na sport. Kromě vlastního Školního sportovního poháru pořádáme pro 

všechny školy v okrese několik soutěží např. přespolní běh, softbal, kopaná, stolní tenis, vybíjená, přehazovaná, malá kopaná 

(Mc Donald Cup). 

A.L.: Průběžně  modernizujeme vybavení a výzdobu školy  podle dohody se zřizovatelem. Aktuálně probíhá rekonstrukce 

učeben pro vyučovací předmět „Svět práce“ . 

Děkujeme za odpovědi a přejeme oběma školám úspěšný školní rok 2016/2017!                                                                         (red) 
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                                       ŠKOLY / DĚTI - MLÁDEŽ - SPORT 

K1 muži: 1. Martin Remar (KVT Rakovník)   2. Jan Hodáň (VOKTL Brno)  3. Jiří Oliverius (VK Kladno) 

K1 ženy: 1. Veronika Holubová 2. Markéta Rohanová (obě VO Racek DDM Brno)  3. Zuzana Bungová (TJ Sokol 

Kobylisy) 

C1 dospělí: 1. Miloš Jenček  2. Martin Smetiprach (oba VK Slavia Hradec Králové)  3. Miloslav Svoboda (AQUA 

Týnec nad Sázavou) 

C2 dospělí: 1. Petr Dittrich, Klára Dittrichová (VK Slavia Hradec Králové)  2. Jaroslav Hlaváček, Klára Korandová 

(TJ Union Plzeň)  3. Jan Hruška, Aneta Fořtová (Kotva Plzeň) 

K2 dospělí: Radim Horáček, Jiří Horáček (TJ Union Plzeň  2. Aleš Skřivan, Lukáš Kratochvíl (Racek Všeruby) 

GTX: 1. Svojmír Čáp, Miroslav Čáp (VK Kladno)  2. Karel Fait, Daniel Fait (Kotva Plzeň)  3. Břetislav Grňo, Dag-

mar Grňová (VK Slavia Hradec Králové) 

K1 hoši: 1. Tomáš Holas (VOKTL Brno)  2. David Fait (Kotva Plzeň)  3. Michal Jenček (VK Slavia Hradec Králové) 

K1 dívky: 1. Kateřina Brožová  2. Dagmar Hodáňová  3. Jana Fojtíková (všechny VOKTL Brno) 

C2 mládež: 1. Daniel Richter, Jan Grňo (VK Slavia Hradec Králové)  2. Karolína Beštová, Jiřina Zajíčková (TJ Uni-

on Plzeň)  3. Tomáš Moureček, Marek Köcher (Kotva Plzeň) 

Výsledky Českého poháru vodáků 2016 

S novým školním rokem jsme zahájili na naší škole Komenského 

ulice také sportovní soutěže. Již pátý rok žáci jednotlivých tříd 

bojují o „Školní sportovní pohár“ a zároveň děvčata i chlapci 

soutěží o titul „Sportovec roku“. Loni vyhráli osmáci a nejúspěš-

nější sportovkyní se stala Lucie Ledvinová ze 7.B. 14. září pro-

běhla první letošní sportovní disciplína. V areálu fotbalového 

hřiště se hoši a děvčata utkali v závodu cross country horských 

kol. Připravenou trasu nejrychleji zvládli Bára Fleischmannová 

z 8.B /na snímku/ a Ondřej Kužel z 9.ročníku.                                                    

                                           ( Dana Křivánková, učitelka tělesné výchovy ) 

Závody cross country horských kol 
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                                      UDÁLOSTI VE FOTOGRAFII 

V neděli 18. září  od 18.00 proběhla vernisáž k výstavě kurzu 

Malování  pro radost. Zúčastnilo se celkem asi čtyř icet pět ná-

vstěvníků. „ Výstava je božská, jste moc šikovné ! “ , napsal jeden 

z účastníků povzbudivé věnování do návštěvní knihy. 

 

Ve čtvrtek 22. září se konalo v městské knihovně tradiční čtení 

s výtvarnou dílnou pro děti. Mělo název Pravěké čtení               

a zúčastnilo se ho jedenáct dětí. Děti si lepením, stříháním a malo-

váním vyrobily obrázky s pravěkými zvířaty. 

UPOUTÁVKY NA PŘIPRAVOVANÉ AKCE DO KONCE TOHOTO ROKU 

ALOIS SASSMANN O VZNIKU JMEN A PŘÍJMENÍ 

Jméno a příjmení si člověk nemůže zvolit sám. O první se výběrem postarají rodiče a druhé po nich zdědí. Jak to se jmény 

bylo v minulosti a kde se vzala příjmení, prozradí publicista, genealog a kněz starokatolické církve Alois Sassmann. Na svém 

kontě má řadu publikací s tématem genealogie. Je autorem rozhlasového pořadu Kořeny, podle kterého rovněž vznikly čtyři 

knihy. V České televizi se podílel na natáčení třídílného cyklu Hledáme své předky. Na setkání s ním se můžete těšit 13. 

října 2016 od 17.00 hodin ve společenském sále Městské knihovny Nýrsko. 

 

TA NAŠE PÍSNIČKA ČESKÁ  

Kdo by neznal a neměl rád písničky českého textaře, písničkáře, 

skladatele, herce, dramatika a režiséra Karla Hašlera? Na tohoto 

umělce zavzpomínáme v komponovaném pořadu písniček a mlu-

veného slova, kterým bude provázet moderátor a hudebník Petr 

Skalický.  Společně s Blankou Tůmovou, zpěvačkou lidovek a 

dechovek, známou z TV Šlágr a pořadu Sejdeme se na Vlachov-

ce, zpříjemní páteční podvečer nejen dříve narozeným. Hašlerovy 

písničky si poslechnete, ale třeba i zazpíváte 11. listopadu 

2016 od 17.00 hodin v KD Nýrsko. 

 

 

TVOŘIVÁ NEDĚLE – VELKÉ SOVÍ VYRÁBĚNÍ 

Příležitost pro všechny nadšené výtvarníky, tvořilky, kreativce, zkrátka ty, kteří mají rádi ruční práce! Zabavte nejen své děti, 

ale i sebe kreativní činností. Městská knihovna Nýrsko a Natálie Vítovcová pro vás připravily tvořivou neděli plnou vyrábění.  

Po celý den se vám budou věnovat šikovní výtvarníci, u kterých si můžete zakoupit hotové výrobky nebo si je sami vytvořit. 

A na co se těšit? Vyzkoušíte malování na trička, dekorování dřevěných krabiček, výrobu podzimních dekorací, šperků, vý-

robků z fima, mýdel, scrapbookových přáníček a mnoho dalšího. Logické myšlení potrápíte u stolních her. Občerstvení zajiš-

těno. Přijďte se pobavit v neděli 16. října v době od 10.00 do 17.00 hodin do KD Nýrsko. 

  PAVEL SKALICKÝ A BLANKA TŮMOVÁ 
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                                      SPOLEČNOST 

KDEPAK TO ŽIJEME? 

Hadrava I. čepelka 39x18, nožík 58x15, škrabadlo 41x28 

Nedávno jsem byl navštívit kamaráda 

archeologa. Známe se už dlouho. Při 

každé návštěvě mi s radostí ukazuje 

nové nálezy a vypráví okolnosti, za 

kterých se nález povedl. Ponejvíce 

jezdívá na lokality vzdálené padesát a 

někdy i více než sto kilometrů. Už mě 

mnohokrát zval, abych se připojil, a já 

s ním skutečně několikrát vyrazil. 

Nálezy, které se nám podařily, jsem 

mu samozřejmě nechával, protože pro 

Nýrsko a okolí by neměly takovou 

vypovídací hodnotu, jakou mají tam. 

Podařilo se mi najít lokalitu 

s výskytem broušené kamenné in-

dustrie, všelijakých polotovarů a 

zlomků tam bylo více, ale nejcenněj-

ším nálezem byl kopytovitý klín, 

vlastně jakási prehistorická motyčka, 

používaná ale jako sekera.  

V kamarádově sbírce jsou bronzové 

sekerky, krásně opracované kamenné 

nástroje /stáří velikého škrabadla, kte-

ré mi ukazoval naposledy, odhadoval 

na 5 600 let/, figurky zvířat broušené 

z kamene, keltské a římské mince a 

pochopitelně množství keramických 

střepů, z nichž některé podle výzdoby 

ukazují na raně středověký i starší 

původ. Mělo by se čím chlubit naše 

muzeum, kdybychom zde ukazovali  

„moravské nálezy“. Jenže to my ne-

chceme. Dokonce by bylo ztrátou času 

jezdit na cizí lokality! Raději bádáme 

tady, protože to je to, co přinese pro-

spěch tomuto kraji, tomuto městu. A 

už jsme něco „vybádali“? Například 

to, že žijeme v prostoru jakéhosi pře-

dělu mezi severními a jižními oblast-

mi výskytu pazourku. Svědčí o tom 

nálezy na více než deseti místech 

v okolí, kde se našly odpady, ale i dva 

nožíky s typickou barvou baltského 

pazourku. Pan Mil však našel v  

prostoru tzv. Pašerácké stezky dvě celé hlízy pazourku s černým zabarvením 

z křídových usazenin při Dunaji . Znamená to, že už za pravěku byl tento kraj 

zásobován materiálem na výrobu nástrojů ze severu i z jihu. Zásadní nález jsme 

s Jirkou Růžičkou udělali v polovině srpna. Podařilo se nám najít první opravdo-

vý nástroj, nůž, sice jen jeho špičku, ale je na něm vidět tzv. retušování, to zna-

mená záměrné tvarování a ostření nástroje. A k tomu, na té samé lokalitě, i špič-

ku kopitovitého klínu, což byl nástroj něco mezi sekerou a motykou. V současné 

době se snažíme věnovat prostoru Svaté Kateřiny. Na tomto prostoru je soustře-

děno mnoho stop po dřívějším osídlení. Zcela určitě se vzájemně překrývají, tak 

jak je tam zanechali lidé, kteří tento prostor využívali jistě více než tisíc let. Na 

konci října přijede archeolog, aby se na naše lokality podíval. Snad se nám 

s jeho pomocí tyto stopy podaří od sebe odlišit, porozumět jim a vytěžit z toho 

pro Nýrsko, co bude možné. Třetí zásadní oblastí, které se věnujeme, je „Nýrsko 

literární“. Pouze na nemnohých místech se mohou pochlubit takovým množ-

stvím autorů literárních prací jako v Nýrsku! Jsme asi v polovině soustředěného 

bádání k tomuto tématu, takže nás ještě asi pět let čeká. Do Nýrska začínají jez-

dit badatelé i z okolních států, aby se ptali kdo, proč a co. Naposledy Dr. Quido 

Fuchs z Mnichovské univerzity. Je velmi osloven knihou Josefa Holuba 

„Červený Nepomuk“ a připravuje studii o přátelství hlavních hrdinů z této kni-

hy. Co více si přát? Jen houšť a větší kapky.     

                                                                                   ( K. Velkoborský, ředitel MKH) 

Oslavy  

vzniku republiky  

28. říjen 2016 

Plzeň 
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Podzimní Arakain Dymytry Tour 2016 s CD zdarma pro prvních 2000 

 

1.7. 2016 – Podzim letošního roku bude ve znamení Arakain a Dymytry.  Navážou na  vele úspěšné jarní turné sérií dalších 25 

koncertů.  Odstartují už 30. září v Holýšově a zakončí 17. prosince v Bezně. Navíc pro 2000 nejrychlejších fanoušků, kteří si 

zakoupí vstupenku na libovolný koncert podzimního tour, je připraven bonus v podobě CD Arakain Dymytry Live ZDARMA . 

To bylo pořízeno právě během jarní části turné.  Kombinace Arakain x Dymytry na metalové fanoušky zkrátka funguje, a tak se 

i během letošního podzimu mohou těšit na pokračování tohoto úspěšného spojení. Jarní turné se setkalo s obrovským zájmem ze 

strany fanoušků. Unikátní propojení kapel, společné songy, všech 10 muzikantů na jednom pódiu, společné sólo bubeníků – v 

tomto duchu se ponese i podzimní Arakain Dymytry tour.Nosič, který obdrží prvních 2000 nejrychlejších, bude vložen do obalu 

digipack se společnou fotografií. Tu si budou moct fanoušci nechat podepsat na plánovaných autogramiádách. Akce je limitova-

ná takže v případě zájmu se nevyplácí otálet. Doplňme, že fanoušci obdrží CD u vstupu na daný koncert. Arakain a Dymytry 

zahájí společné tour 30. září a během téměř 3 měsíců zavítají například do Zlína, Hodonína, Pardubic, Ostravy, České Lípy, 

Jindřichova Hradce, Pelhřimova a dalších 18-ti míst po celé České republice.  Vstupenky na ARAKAIN DYMYTRY TOUR 

2016 je možné od 1.července zakoupit v předprodejních sítích Ticketportal a Ticket-Art. V druhé polovině července také v 

Arakain e-shopu a lokálních předprodejích. 

Termíny tour: 

30.9.     Holýšov – KD, Americká 516 

7.10.     Nýrsko - KD Nýrsko, prap. Veitla 23 

8.10.     Kovářov – KD, Kovářov 114 

14.10.    Zlín, MORC, Tyršovo nábřeží 549 

15.10.    Ostrava -DK Akord, nám. SNP 1 

21.10.    Šlapanice – KD Bedřichovice, Jižní 110/2 

22.10.    Hodonín - KD, Horní Valy 3747/6 

27.10.    Havlíčkův Brod – KD Ostrov, Na Ostrově 28/3 

28.10.    Pardubice -  ABC, Štolbova 2665 

29.10.    Solnice - Společenský dům, Družstevní 555 

4.11.      Bozkov u Semil – KD Bozkov 58 

11.11.    Česká Lípa – KD, Boženy Němcové 2942 

 

 

12.11.    Chrudim – sportovní hala, Tyršovo nám.  

16.11.    Toužim – Sokolovna, Plzeňská 334 

17.11.    Příbram – Divadlo A.Dvořáka, Estrádní sál, Legionářů 7 

18.11.    Jindřichův Hradec, KC Jitka, Otín 104 

19.11.    Vimperk, KD Cihelna, 1.máje 477 

25.11.    Trnava (Třebíč), KD Tranava 1 

26.11.    Drnovice (Vyškov), KD Drnovice 1 

2.12.      Ústí nad Orlicí – KD, Smetanova 510 

3.12.      Zábřeh, KD, Československé armády 835/1 

9.12.       Pelhřimov, KD Máj, Tř. Legií 1115 

10.12.     Horní Bříza, KD, U klubu 365 

16.12.     Spálené Poříčí, Sokolovna, Tyršova 133 

17.12.     Bezno, KD, J.F.Plachty 285 
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POZVÁNKA NA SETKÁNÍ U KAPLIČKY SV. MARTINA  

SPOLEČNOST 

POZVÁNKA NA  CYKLOVÝLETY  OKOLÍM NÝRSKA  

Dovoluji si vás pozvat na cyklovýlety v blízkém i vzdáleném okolí Nýrska. Tyto výlety jsou určeny pro všechny přátele 
cyklistiky, a to zejména na horských nebo trekových kolech. V žádném případě se nejedná o sportovní akci, ale o vý-
let, kde si ukážeme krásy okolí Nýrska, nádherné výhledy, kulturní památky, přírodní zajímavosti. 

Sobota  15.10.2016 v 09,00hod. od autobusového nádraží  pojedeme „ Na Chodskou škálu „ 

Nýrsko – Všeruby – Chodov – Pila – Tlumačov – Kout na Šumavě – Chodská Lhota - Nýrsko. Trasa okolo 65 km, po asfalto-
vých a lesních  cestách, vhodná pro treková a horská kola. Trasa je vhodná pro všechny cykloturisty, místy větší převýšení.  

Sobota 29.10.2016 v 09,00hod. od autobusového nádraží pojedeme „ Na Ostrý - 1293m n.m.“ a poté v kempu ukončí-
me letošní cyklistickou sezonu. Nýrsko – Zadní Chalupy – Ostrý –  Nýrsko. Trasa okolo 50km, větší převýšení, vhodné pro 
aktivní cykloturisty. 90% asfaltová komunikace a zpevněné cesty, zbytek lesní  cesty. Doporučuji horské kolo. Nezapomeňte 
průkaz totožnosti s sebou, pojištění do zahraničí a svačinu na celý den.V případě nepříznivého počasí  nebo pokud se vám 
nechce do kopce, se od 15,00hod. sejdeme v nýrském kempu, kde zhodnotíme a ukončíme letošní sezonu. Všichni příznivci 
cyklistiky jsou vítáni. Na všechny výlety doporučuji trekové nebo horské kolo v dobrém technickém stavu, přilbu na kolo, 
dobrou náladu. V průběhu výletu zastavíme někde na občerstvení, jinak je dobré mít s sebou pití a tyčinku nebo sušenky. 
Zastávám názor, že co se nedá vyjet, se nechá vytlačit a vždy se bude tempo řídit podle méně zdatných. Na křižovatkách se 
čeká na posledního. Výlet je bez poplatku. Bližší informace: František Bechyně, Tel. +420605412193, Mail: bechy-
ne@posumave.cz. 

Pozvánka na Setkání u kapličky sv. Martina na bývalých Zadních Paštích u příležitosti 5. výročí 
slavnostního vysvěcení  12. listopadu 2016  

Tradicí se stalo Setkání u kapličky sv. Martina na bývalých 
Zadních Paštích. Obnovená kaplička je spojena se vznikem 
tehdejšího občanského sdružení, dnes zapsaného spolku 
Šumavské cesty. Zároveň je tato akce jakýmsi každoročním 
zakončením turistické sezóny.Letos se na tomto kouzelném 
a v dnešní době stále ještě krásně opuštěném místě centrální 
části Šumavy, na úpatí hory Křemelné a zároveň nad řekou 
Křemelnou, sejdeme již po šesté a oslavíme neuvěřitelných 
pět let od postavení této drobné stavby a vysvěcení kaplič-
ky 11. listopadu 2011, v 11 hodin a 11 minut.Letos vás 
všechny zveme ke kapličce sv. Martina na bývalé Zadní 
Paště již v sobotu 12. listopadu ve dvanáct hodin, kdy se 
zde sejdou lidé dobré vůle, kteří dokáží ocenit kouzlo mís-
ta, jenž je v polovině listopadu schopno návštěvníky přiví-
tat téměř letním sluníčkem, stejně jako i mlhou, sněhem a 
větrem. Při pohledu do údolí tajemné řeky Křemelné si 
často poutník uvědomí svoji skutečnou velikost a moc 
v porovnání s obrovským chrámem šumavské přírody. Přijďte s láskou a pokorou a prožijte s námi několik milých chvil u 
kapličky. Protože se nám podařilo letos v létě splnit další ze svých cílů, a to návrat varhan do kostela sv. Vintíře v Dobré 
Vodě,  rádi bychom vás odpoledne od 16 hodin pozvali na první oficiální varhanní koncert, tentokrát studentů plzeň-
ské konzervatoře. Pro zájemce z Plzně bude vypraven autobus. Místo si můžete rezervovat na našem emailu nebo telefon-
ních číslech 603265034, 724006625. Bližší informace na www. sumavskecesty.cz nebo mailu sumavske.cesty@centrum.cz. 

Program konference věnované osobnosti Antona Schotta,                            

která se koná 15. října 2016 od  10.00 hod v budově MěK ( čp. 81 ) 

 Blok I: 10.00 – 12.30 hodin 

 1. Zahájení konference – Karel Velkoborský, MKH Nýrsko 

 

 2. Anton Schott – osobnost šumavské literatury – 

       Mgr. Astrid Hinterholzer, Rakousko 

  

3. Genealogie rodu Antona Schotta – 

       Waltraut Senninger, Mnichov 

  

4. Vzpomínky příslušníků rodu  

Blok II: 14.30 – 17. 30 

1. Vzpomínky příslušníků rodu 

2. Okénko do románu „Bible a jezuité“ –       

          Ingrid Sauer, Mnichov 

3. Šumavská část života Antona Schotta – 

         Juda Kaleta, student Karlovy Univerzity 

4. Anton Schott – kreslíř – Ladislav Sýkora,   

         Dešenice 

5. Okénko do povídky „ Uhlíř “ –  

         Magda Korzinková, Nýrsko 
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Městská policie informuje 

Zábava se protáhla - Za opakované porušení Obecně závazné vyhlášky č.3/2015 k zabezpečení místních záležitostí veřejné-

ho pořádku města Nýrska byla udělena bloková pokuta pořadateli, který nerespektoval čas ukončení akce v 01:00 hodin. 

Rušili noční klid - Soukromá akce jednoho místního občanského spolku rušila noční klid reprodukovanou hudbou a hlasitým 

hovorem po 22.hodině. Protože se jednalo o opakované jednání, které již bylo v minulosti řešeno uložením blokové pokuty, 

byla věc postoupena Komisi k projednávání přestupků.   

Ustlala si na chodníku - Strážníci řešili případ 48 leté místní ženy, která zřejmě podcenila kombinaci alkoholických nápojů, 

svého zdravotního stavu a velkého horka a zůstala bezvládně ležet na chodníku v ulici Prap.Veitla. Vzhledem ke zdravotnímu 

stavu ženy byla na místo přivolána rychlá zdravotnická pomoc. Žena byla  následně transportována do nemocnice 

v Klatovech.  

Stále se opakuje - Dalších sedm případů odložení odpadů mimo kontej-

nery na tříděný odpad odhalily fotopasti městské policie. Situace okolo 

kontejnerů se částečně zlepšila, ale stále je dost lidí, kterým slovo pořá-

dek asi nic neříká. Vždy to začne tak, že někdo uloží byť malou krabici na 

zem mimo kontejner. Přijde další a k malé krabici přidá větší, vedle krabi-

ce plný pytel …., a za chvíli je to u kontejnerů jako na přiloženém sním-

ku.  

Milan Kolář 

Městská policie 

telefon: 376555655 

e-mail: mpolicie@ mestonyrsko.cz 
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       STAVEBNÍ POZEMKY V NÝRSKU NA PRODEJ 

Město Nýrsko nabízí                                    

NA PRODEJ STAVEBNÍ POZEMKY   

 ( včetně všech inž. sítí ) za účelem 

výstavby rodinných domků.  

Lokalita u glóbu a pod nádražím.  

Cena : 574.– Kč  + DPH / m2. Bližší informace :  www. mestonyrsko.cz  a  MěÚ : 376 555 617 
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Děkujeme za Váš čas, město Nýrsko. 

Rozšíření sociálních služeb  

Vážení spoluobčané, 

v rámci zlepšování poskytovaných sociálních služeb se vedení města rozhoduje, že by tyto služby v následujících letech 

rozšířilo. Uvažujeme o rozšíření provozní doby pečovatelské služby a zároveň o zřízení denního stacionáře pro seniory. 

Denní stacionář poskytuje seniorům denní pobyt v době, kdy nemohou nebo nechtějí být doma sami, protože jejich ro-

dinní příslušníci jsou v zaměstnání nebo potřebují odlehčit v péči o člena rodiny. Je rovněž určen osamělým seniorům k 

tomu, aby se dostali do společnosti svých vrstevníků a bylo jim tím umožněno plnohodnotné a aktivní trávení volného 

času. Děkujeme za Váš čas strávený vyplněním dotazníku. Dotazník vyplňte do 30. 10. 2016 a odevzdejte v Městské kni-

hovně nebo Informačním centru v Nýrsku. Výsledky zveřejníme začátkem roku 2017. 

Pomáhá Vám pečovatelská služba ve Vaší životní situaci? 

Ano 

Ne 

Byli jste spokojeni s poskytováním pečovatelské služby za minulý rok? 

Ano 

Ne (uveďte s čím a proč) ……………………………………………….. 

……………………………………………………………………….. 

Jste spokojeni s personálem pečovatelské služby? 

Ano 

Ne ( s čím  a proč)…………………………………………………… 

………………………………………………………………………. 

Vyhovuje Vám provozní doba pečovatelské služby? 

Ano 

Ne 

Využili byste služeb pečovatelské služby v podvečerních hodinách (např. do 19. hodin) případně o víkendu? 

Ano 

Ne 

uveďte čas, který by Vám vyhovoval: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………. 

Využili byste možnosti docházet do denního stacionáře a setkávat se tak s jinými lidmi? 

Ano 

Ne 

Uveďte, z jakého důvodu by jste službu využili nebo nevyužili: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………. 

Existuje něco, co Vám ve městě chybí?  

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………  
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Děkujeme za Váš čas, město Nýrsko. 

 INZERCE 

Zlepšení informovanosti občanů města 

 

Vážení spoluobčané, 

obracíme se na Vás se žádostí o vyplnění následujícího dotazníku, který slouží ke zjištění vašich 

potřeb v oblasti informovanosti o dění ve městě. Dotazník je anonymní, vyplnit jej může každý, 

kdo ve městě žije. Výsledky poslouží k přípravě plánovaného zlepšení v oblasti Vaší informova-

nosti o dění v našem městě. 

Děkujeme za Váš názor a čas strávený vyplněním dotazníku. Dotazník vyplňte do 30. 10. 2016  

a odevzdejte v Městské knihovně nebo Informačním centru v Nýrsku. Výsledky zveřejníme za-

čátkem roku 2017. 

  

 

Jakou formou byste rádi docílili lepší informovanosti o dění ve městě? 

Internetová forma ( sociální sítě, webové stránky) 

Nýrské noviny 

Úřední deska – papírová forma 

Elektronické informační panely na veřejných místech 

Prosím, vypište Vámi preferovaná místa…………………………………………. 

 

V jakých oblastech chcete být více informováni? 

Kulturní a společenské dění, spolková činnost 

Školství, sport 

Rozvoj města a investice 

Sociální a pečovatelské služby 

Další náměty a připomínky 

 

 

 

Věk ……………………. 

 

 

 


 


