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Slovo starosty
Vážení spoluobčané, milí přátelé,
blíží se adventní čas, který je předzvěstí Štědrého dne a nejkrásnějších svátků v roce. Po
hektických dnech plných nákupů a domácích
prací přicházejí dny klidu a pohody. Vánoční
čas je časem ideálním pro setkávání s přáteli,
se známými a zejména časem, který bychom
měli trávit se svou rodinou.
Přeji vám, ať prožijete příjemné svátky v klidu
a pohodě a ať si užijete hezký zbytek letošního
roku.
Do toho nadcházejícího vám přeji jen to nejlepší, spoustu radosti, zdraví a štěstí. Nechť
jste spokojeni vy i vaši blízcí.
Miloslav Rubáš, starosta města
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Změna v Nýrských novinách
Od 1. 12. 2018 přechází stávající redaktorka Nýrských novin paní
Soňa Nováková (roz. Klugová) na pozici pracovnice Kulturního
a informačního centra města Nýrska. Novou redaktorkou Nýrských
novin bude vykonávat paní Martina Bastlová, do jejíž kompetence
přejde také pořádání kulturních akcí v našem městě v úzké spolupráci s Městskou knihovnou Nýrsko. Sídlo Nýrských novin se přesune na adresu informačního centra (vchod z boční strany budovy).

Rekonstrukce
kotelny ukončena
V dubnu tohoto roku začala
rozsáhlá rekonstrukce kotelny
a v minulém měsíci, přesněji
řečeno 7. listopadu došlo
k převzetí zrekonstruovaného
zařízení. K tomuto dni byly
dokončeny veškeré technologické instalace. Celkové náklady činily 33,7 mil. Kč bez
DPH, z toho uhelná kotelna 25
mil. Kč bez DPH a plynová
kotelna 8,7 mil. Kč bez DPH.
Během celého roku 2019 nás
ještě čeká realizace teplovodních rozvodů. Díky výborné
součinnosti
subdodavatele
a provozovatele byly odstávky
tepla krátkodobé a koncové
odběratele zasáhly zcela minimálně. Tímto oběma patří velké
poděkování. Již nyní vás srdečně zveme na den otevřených
dveří, který proběhne v závěru
první sezony.

Oprava
komunikace
V současné době dochází
k rekonstrukci komunikace
vedoucí
od
skládky
až
v Hodousicích
k železničnímu viaduktu na
trati Nýrsko - Železná Ruda,
která byla ve velmi špatném
technickém stavu. Celkový
náklad je stanoven na 900 tis.
Kč, přičemž 300 tis. Kč jsme
získali z dotace Plzeňského
kraje, která je zaměřena právě na opravu místních části
města či propojení obcí. Příští rok bude realizována oprava Hodousické ulice.

Články: Martina Bastlová, red.

Provoz ledové plochy
Stále častěji slýcháme dotazy,
kdy zahájíme sezonu na kluzišti. Příprava ledu je samozřejmě
závislá na počasí a my doufáme, že bude natolik příznivé,
že bychom do poloviny prosince mohli začít s provozem. Rezervační systém spustíme
v sobotu 1. prosince 2018
a veřejné bruslení bude mimo
čtvrtka každý den. Pro hokejové nadšence je i letos připraven

hokejový kroužek pod vedením
trenérky Radky Růžičkové,
který je naplánován vždy
na úterý od 17:15 hodin. Bližší
informace o kroužku zveřejníme na facebookových stránkách Hokejový kroužek Nýrsko nebo přímo na webových
stránkách
www.sportovistenyrsko.cz, kde vás budeme
informovat také o zahájení provozu.

Vítání občánků………………... 11 - 13
Pozvánky………………………. 13
Přehled akcí ……………....…... 14 - 15
Inzerce ……………………...…. 15 - 16
Uzávěrka příspěvků je 15. prosince 2018.

Lucie Jandová

Oznámení o kácení dřevin
V době vegetačního klidu následujícího roku dojde k většímu
množství kácení dřevin v katastrálním území Nýrska a Bystřice
nad Úhlavou. Všechny dřeviny, které byly určené k pokácení,
jsou odumřelé, suché, popřípadě napadeny škůdci a chorobami.
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Zelená Lhota

Plán zimní údržby
Plán zimní údržby je dokument, podle něhož se provádí
zimní údržba určených místních komunikací, chodníků
a ostatních veřejných ploch. Je nutné podotknout, že komunikace patřící Plzeňskému kraji (Klostrermannova, Komenského, Palackého, Havlíčkova, Petra Bezruče od
hasičské zbrojnice a Chodská) udržuje Správa údržby silnic nikoliv Technické služby města Nýrska. Odklízení
sněhu začíná v době, kdy vrstva napadaného sněhu dosáhne 3 - 5 cm. Při trvalém sněžení se odstraňování sněhu
opakuje dle situace. Plán zimní údržby stanovuje také pořadí důležitosti komunikací, které jsou rozděleny do tří
skupin. První v pořadí je zajištění zdravotních služeb,
hasičů a osobní hromadné přepravy autobusy ČSAD. Teprve po řádném ošetření komunikací zařazených v I. pořadí se přechází na údržbu komunikací II. pořadí důležitosti
a dále pak na komunikace ve III. pořadí. V plánu zimní
údržby je obsažen i úklid na kluzišti, který je však až na
posledním místě, vždy musí být nejprve uklizeny všechny
komunikace.

Na základě žádosti Sboru dobrovolných hasičů
v Zelené Lhotě byla obec dovybavena vánoční výzdobou a osvětlením.
Dokončena zde byla pokládka dlažby před místní
hasičárnou, jejíž celkové náklady činily 160 tis. Kč.

Restaurace Kulturní dům
V minulém měsíci došlo k prodloužení smlouvy na
provoz restaurace Kulturní dům stávajícímu provozovateli Romanu Macháčkovi na dobu 7 let. Město
Nýrsko v příštím roce zafinancuje opravu sociálního
zařízení ve výši cca 250 tis. Kč. Dané opravy a řemeslníky si bude organizovat stávající provozovatel.
Kontrolu prací bude provádět ředitel Technických
služeb města Nýrska.

Moštování
Na začátku minulého měsíce byla ukončena letošní sezona moštování. Zajisté si mnoho z vás všímalo neustálé
fronty před moštárnou. Moštovalo se celkem šestnáctkrát (vždy dva dny v týdnu) a denně se vymoštovalo
1800 - 2000 kg šťavnatého ovoce. Letošní rok se
v lahodný mošt proměnilo celkem 26 473 kg jablek. Jen

pro srovnání - v minulém roce probíhalo moštování 9
dní s celkovým množstvím 2 990 kg ovoce. Kdo z vás
rychle počítá, už ví, že tento rok bylo toto množství
zpracováno cca za 1,5 dne. Velký dík proto patří všem,
kteří se na moštování podíleli a s velkým množstvím
ovoce se bravurně vypořádali.
Články: Martina Bastlová, red.

Město Nýrsko
zastoupené starostou Ing. Miloslavem Rubášem
vyhlašuje výběrové řízení
na obsazení 2 míst strážníků Městské policie Nýrsko
Požadavky:
(dle § 4 zákona č. 553/1991 Sb., zákona o obecní policii, ve znění pozdějších změn a dodatků)
 ukončené středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou,
 věk minimálně 18 let,
 trestní bezúhonnost, spolehlivost,
 schopnost řešit konfliktní situace,
 znalost práce na PC,
 řidičské oprávnění skupiny B,
 běžná znalost cizího jazyka (němčina, angličtina) výhodou,
 fyzická a psychická způsobilost, dobrý zdravotní stav bez omezení.
K přihlášce se připojí tyto doklady:
 životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech,
 výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,
 ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
Písemné přihlášky odešlete nejpozději do 31. 12. 2018 na adresu:
Město Nýrsko
k rukám tajemnice Ing. Blanky Kinské
Náměstí 122
340 22 Nýrsko
Obálku označte „Výběrové řízení – MěP“.
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Povodňový systém
V rámci projektu „Zpracování digitálního povodňového
plánu, vybudování sítě varovného a informačního systému“ dojde ke zvýšení a zlepšení celkového systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany.
Budou nainstalovány ultrazvukové měřiče vodní hladiny
na Dešenickém a Žížnětickém potoku a také na řece Úhlavě.
Dojde také ke zkvalitnění systému varování a informování v rámci rychlosti a spolehlivé distribuce hlasových

i datových zpráv varovného nebo informativního charakteru v souladu s požadavky zákona 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, a zákona 240/2000 Sb.,
o krizovém řízení. K pokrytí oblasti města Nýrska je zapotřebí vytvořit radiovou komunikační infrastrukturu.
Proto bude nutné provést instalaci 70 kusů plně digitálních obousměrných bezdrátových hlásičů, budou tak
pokryta i místa, na kterých do dnešního dne hlásiče nebyly umístěny.
Martina Bastlová, red.

Kultura

Oznámení - Frýdlantští dramatici

Vánoce v Hodousicích

Na vystoupení Frýdlantských dramatiků se nezapomíná,
mohli by vám mnozí potvrdit. I proto byste si neměli nechat ujít jejich další návštěvu Nýrska. Divadelní spolek ze
severu vystoupí v sobotu 8. prosince od 18:00 v sále nad
knihovnou. Jako obvykle se divák může spolehnout na to,
že ho herci doslova vtáhnou do děje — díky tomu bude
odcházet nejenom se širokým úsměvem, ale třeba i se
špinavou košilí od nešťastně letícího rajčete. Za dobrovolné vstupné se můžete těšit na řadu humoristických
scének i potěchu ucha z písniček, kterými budou skeče
prokládané.

Nejen Nýrsko ožije během adventního času. I v Hodousicích se budou
konat
koncerty
s vánoční tematikou. 9. prosince od
15 hodin zahraje
skupina Capra di Fossa a 16. 12. od 16 hodin kapela
KLAR4TET. Oba koncerty proběhnou na návsi
v kapličce. Tyto akce se uskuteční za podpory Města Nýrska.
Soňa Nováková, red.

Juda Kaleta

Oblastní charita Klatovy
Měchurova 317, 339 01 Klatovy

kontaktní adresa: Václavská 12, 339 01 Klatovy, tel.: 376340111

Tříkrálová sbírka 2019
Vážení přátelé, podporovatelé, koledníci,
Tříkrálová sbírka vznikla na základě staré lidové tradice a myslím, že je dobře, že jsme se k ní vrátili. V adventní
době vrcholí přípravy na další ročník této sbírky.
V celé České republice skupinky „tří králů“ s koledou budou vybírat do zapečetěných pokladniček příspěvky od občanů. Nebojte se podívat zblízka na naše pokladničky a vše si ověřit. Pokladnička je vždy zapečetěna z městského
nebo obecního úřadu. Tříkrálová sbírka není pouze o samotném vybírání peněz, ale je také světlem a nadějí – svátek
Tří králů ožívá prostřednictvím malých i velkých koledníků, kteří v nehostinném lednovém počasí prochází krajem.
Koledníky můžete potkat na Klatovsku v rozmezí od 1. do 14. ledna 2019.
Velmi si vážíme vaší pomoci v předchozích letech a prosíme vás, abyste tuto dobročinnou akci podpořili znovu. Po
zkušenostech víme, že koledníci mají z této akce radost a šíři ji zvláště u starých a opuštěných lidí.
Až tedy u vašich dveří zazvoní začátkem ledna tři králové, prosíme, nezavírejte před nimi. Váš finanční příspěvek
pomůže lidem, kteří se bez pomoci druhých neobejdou a budou vám za to vděčni. Děkujeme!
V Klatovech a okolí budou finanční prostředky z koledování rozděleny na provozy domova pro seniory, azylového
domu pro matky s dětmi v tísni, charitní ošetřovatelkou a pečovatelskou službu, osobní asistenci pro těžce tělesně
postižené občany, sociální poradnu a nízkoprahové kluby pro děti a mládež.
Jakékoli další informace vám ráda sdělím na telefonu 732 775 868 a celou dobu jsem připravena vám pomoci. Těším se, že se společně setkáme při koledování v Nýrsku v lednu 2019.
Zprávu připravila M. Tomšíková – koordinátorka sbírky (732 775 868).
V Klatovech 27. 11. 2018

Bc. Marie Malkusová
ředitelka OCH Klatovy
4

Greiner Nýrsko

Poděkování zaměstnancům od firmy Greiner Nýrsko
Pevné hodnoty, dlouhá historie, rodinná tradice a férový
přístup – to jsou hlavní specifika firmy Greiner. Firmy,
která sídlí v Nýrsku a má v jedné budově hned dvě pobočky – PURtec a aerospace. Greiner aerospace se zabývá výrobou pěnových dílů do sedadel pro letecký průmysl. Tyto díly se nacházejí v gigantech, jako je Boeing
737 či Airbus 350. Moderní výrobní halu v Nýrsku sdílí
společně s firmou Greiner PURtec, která se zabývá výrobou izolačních materiálů pro topenářské firmy
(Viessmann, Bosch, Vaillant atd.) a produktů pro optimalizaci akustických podmínek v interiéru. Se svými
téměř 400 zaměstnanci se firma GREINER stává významným zaměstnavatelem. V roce 2018 firma společně
se svými zaměstnanci a širokou veřejností oslavila dvě
důležitá výročí – 150 let od založení a zároveň i 20 let
působení v Nýrsku.
Rok 2018 byl pro firmu Greiner aerospace ve všech

ohledech rekordním, ať už z hlediska počtu zaměstnanců, objemu výroby i tržeb. Na výzvy roku 2019 se firma
těší stejně tak, jako na stabilizaci své pozice na světové
i regionální úrovni a zajištění budoucnosti pro následující dekádu.
Letošní rok byl neméně úspěšný i pro firmu Greiner
PURtec, kdy se díky novým produktům v oblasti izolačních a akustických materiálů podařilo rozšířit trhy o Itálii, Francii a skandinávské země.
Rádi bychom touto cestou poděkovali všem našim
zaměstnankyním a zaměstnancům za podporu v roce
2018.
Přejeme vám všem pohodové prožití vánočních svátků, hodně odpočinku a příjemných chvil strávených
s vašimi blízkými a do nového roku pevné vykročení.
Šárka Zíková

Školy a školky

Podzimní akce ve školce
Podzim je tu a s ním i naše každoroční „Soutěž ve sběru
kaštanů a žaludů“. Naše Duhová školka již léta spolupracuje se společností Triumfa energo s.r.o. Děti se svými
rodiči sbírají podzimní plody a zaměstnanci této společnosti je potom v zimě dávají lesní zvěři. Triumfa energo
s.r.o. nám věnovala finanční odměnu, za kterou byly nakoupeny ceny pro všechny zúčastněné děti. V letošním
roce se do sběru kaštanů a žaludů zapojilo 61 dětí.
Na začátku listopadu proběhlo slavnostní vyhlášení výsledků. Děti měly velkou radost z medailí, drobných dárků a hlavně z pocitu, že bude v zimě o zvířátka v lese
dobře postaráno.
8. 11. proběhlo v naší školce divadelní představení
„Podzim v korunách stromů“, které rozšířilo a obohatilo
znalosti dětí o podzimní přírodě.
A co nás ještě čeká? Martin na bílém koni nepřijel, ale
brzy tu bude adventní čas, kdy se již těšíme na Vánoce.
Připravíme s dětmi přání a dárky pro rodiče a sponzory
školky, navštíví nás Mikuláš s andělem a čerty, v každé
třídě se uskuteční vánoční besídka pro rodiče a hlavně:
„Přijde Ježíšek!!!“

Věra Pokorná, Pavlína Sládková
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Zájmový kroužek

Co se pořádá pro nadané děti na Klatovsku
Již 4. rokem se schází nadané a zvídavé prvostupňové
děti v LogIQ Klubech nadaných dětí. Tyto kluby vznikaly postupně jako volnočasové aktivity pro nadané děti na
základních školách nebo knihovně, v tuto chvíli běží na
Klatovsku 4.
Děti se scházejí každý týden na klubovém setkání, na
kterém buď vědecky bádají, provádí experimenty, sestavují technické přístroje, nebo řeší logické úkoly, hlavolamy a hrají deskové hry. K tomu se také v rámci klubů
zapojují do různých mimořádných aktivit a akcí, mimo
jiné logické olympiády, spisovatelské soutěže Bambini
litera, virtuálního setkávání dětí online Skype-a-Thon,
virtuálních exkurzí (virtuál field trip) nebo vlastních exkurzí, např. výstava Jak se točí peníze v DEPO2015 ne-

bo program ve Středisku environmentální výchovy na
Horské Kvildě.
S klatovskými LogIQ Kluby nadaných dětí je spojena
i unikátní vědecká akce pro malé děti - DĚTSKÁ VĚDECKÁ KONFERENCE. Díky této akci se již dvakrát
na konci června zaplnil velký sál Kulturního domu
v Klatovech nadanými dětmi a jejich rodiči. Letos bylo
dětských účastníků více než 100. Po dopoledních přednáškách si děti vybraly workshopy dle svého zájmu
a věnovaly se zcela prakticky několika vědeckým nebo
technickým aktivitám.
V únoru se znovu otevře kroužek LogIQ, a pokud máte
zájem, můžete své děti přihlásit v Městské knihovně
Nýrsko. Kroužek je pro děti od 1. do 5. třídy.
Jana Rožňová, Soňa Nováková red.

Dům dětí a mládeže

Ohlédnutí za rokem 2018
V roce
2018
všechny
děti
z DDM
Nýrsko
udělaly
ohromný posun
vpřed.
Za tím
vším stojí hodiny práce, trpělivosti, podpory a motivace.
Mažoretky Ametyst jsou již pravidelným účastníkem ve
finálových republikových kolech, podívaly se na ME do
Chorvatska a již podruhé na MS do Prahy, to vše dokázaly také díky podpoře Města Nýrska, Lesů ČR, Plzeňského kraje a dalších finančních podporovatelů, kterým
moc děkujeme. Gymnastky každoročně, výjimkou nebyl
ani rok 2018, excelují na scéně okresních gymnastických
závodů. Dostávají se do povědomí Plzeňského kraje na
krajských přeborech, kde některá děvčátka zazářila již

i na stupních vítězů. Dívky z aerobicu se zúčastnily republikového kola soutěže „Česko se hýbe ve školách
plných zdraví“ v Praze, kde se umístily do poloviny soutěžního pole. I florbal se dostává pomalu a jistě do povědomí Nýrských. V letošním roce se chlapci, ale i děvčata
zúčastnili turnaje, kde získali zlaté medaile. Děti
z muzikálového herectví každý půl rok připravují představení, se kterým se vždy pochlubí školám, školkám
i veřejnosti. Vystupují i za hranicemi města na různých
oslavách či přehlídkách. Modeláři vytvářejí čím dál tím
dokonalejší modely, vystavované nejen na Memoriálu
malého Mišáka.
Pracovníci DDM rozšiřují zájmové kroužky o další sporty, jako např. basketbal, stolní tenis, vedou kluby deskových her a čtenářské gramotnosti. Jako každý rok pořádají kurz tance a společenské výchovy, karneval, mikulášskou merendu a vánoční besídku, na kterou vás srdečně zveme 16. 12. V přísálí budete mít možnost zakoupit drobné dárky z dílny keramiky, malí herci zahrají
muzikálové vystoupení o Popelce a kroužek mažoretek,
aerobicu a country představí svá nová vystoupení.
Už teď se těšíme na sezonu 2019!
Eva Koryťáková

Malí bojovníci ve florbalu
S novým školním rokem 2018/2019 jsme se opět vydali
se zájmovým kroužkem florbalu na první prázdninový
dvoudenní turnaj do Klatov. Naši výpravu tvořily celkem čtyři věkové kategorie, a proto jsme se zúčastnili
obou dnů turnaje. V současné době mají o tento sport
zájem i dívky, a tak jsme mohli nastoupit i s holčičím
družstvem.
Některé týmy pod vedením Jílkových se scházejí déle
než čtyři roky, jiné se teprve od září sehrávají. I přesto,
že jsme měli na sehrání, vrácení do formy a organizační
přípravy jen jeden měsíc, dokázali jsme se připravit
a ukázat naši formu. Všechny děti předvedly krásné výsledky jak osobní, tak týmové, skvělou hru, sportovní
nasazení a chování. Věříme, že soupeřům v obou dnech
při vyslovení týmů z Nýrska šel mráz po zádech. Protiv-

níkům jsme nedali nic zadarmo, což dokazují odřeniny
a modřiny, které jsme si přivezli. Domů jsme se vraceli
obohaceni o nové zážitky a o ZLATÝ KOV.
I přes krásné výsledky nezahálíme a už teď se připravujeme na další vánoční turnaj. Držte nám palce, ať přivezeme další krásný úspěch a ať se florbalisté z Nýrska
tvrdě zapíší pod kůži soupeřům.
Touto cestou bychom chtěli také poděkovat všem našim
chlapcům a dívkám, kteří s námi jeli za dobrou zábavou
a věnovali hře volné dny svých prázdnin. Tímto jim
všem přejeme pevné nervy, trpělivost, vytrvalost a nové
kamarády. Také děkujeme všem rodičům, jejichž pomoci a podpory si moc ceníme. Sportu zdar!!
Lucie Jílková
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Sport

Účast nýrského závodníka na Predator Race
Zralé ročníky mužské
populace asi hodně překvapí, jaký sport byl
v posledních třech letech
„znovuobjeven“.
PREDATOR RACE je zařazen do sportů opravdu
krátkou dobu.
Vy starší, si jistě vzpomenete na povinnou vojenskou základní službu, jak
jste nadávali a byli naštvaní z každého výcviku,
poplachu
a
cvičení.
„Přelézání zdí, přeskakování přes překážky, prolézání úzkými štěrbinami,
tahání řetězů, přenášení
klád. Plazit se v bahně, ručkovat nad smradlavým močálem, šplhat, sjíždět po zadku zablácenou pěšinu, plazit se
pod ostnatým drátem, překonávat všechny nástrahy, ale
přitom běžet co nejrychleji. Špinavej, zpocenej, smradlavej, vysílenej…Tak to já miluju. Ten adrenalin a tu neskutečnou radost v cíli!“ říká Míra Suchan – lapka
z Pajreku.

Míra je odjakživa hyperaktivní a akční kluk. Se sportem
začal už v brzkém mládí. Dělal judo a bojová umění, ale
pořád to nebylo to pravé. Začal tedy posilovat a věnovat
se silovějším záležitostem. Nakonec ho uchvátil PREDATOR RACE. Je to sport o rychlosti, zručnosti, vytrvalosti, síle, pohotovosti, obratnosti a celkové fyzické
zdatnosti. Uplynulé dva roky jezdil závodit po celé republice za doprovodu svého táty.
Postupně se vypracoval až do nominace na mistrovství světa OCR - extrémních překážkových závodů. Letos se konal mistrovský závod v Kelvedon Hatch,
Brentwood, Essex v Anglii. Míra závodil v kategorii 18
– 24 let na 15 km + 100 překážek. Protože je to poměrně
mladý sport a ne ještě tak proklamovaný, musel si zajistit svoji účast na mistrovství kompletně sám po organizační i finanční stránce. Ubytování, dopravu, přesuny na
závodiště, stravu, startovné a veškeré další výlohy, které
nejsou opravdu malé.
Velké poděkování patří rodině, všem příznivcům a podporovatelům, ale hlavně sponzorům: MěÚ Nýrsko a Kateřině a Petrovi Bekovým. Mnohokrát děkujeme.
A jak to dopadlo? Míra Suchan se umístil na 19. místě
(ve své kategorii, z 1 200 závodníků)!
„Mírďo, jsi dobrej! Jsme na tebe pyšní! Pokračuj!“
Miroslav Suchan

Muzeum Královského hvozdu

I když se ze čtyř pokusů třikrát nedaří…
Dělat muzeum není jako fotbal nebo hra na piano. Těžko
se dá něco natrénovat, aby to ve finále klaplo bez chyby.
Naposledy jsem informoval o nálezu Kamenné galerie.
Od té doby jsme v těch místech byli několikrát, ale žádný nový kámen jsme již nenašli a pokusy o nějaké bližší
vysvětlení, proč právě tam vzniklo takové místo a kdo
obrázky vytvářel, se nezdařily. Doufáme, že zatím. To je
právě to. Muzejní práce se dá dělat lépe, nebo hůře, ale
naplánovat si úspěch na nějaké datum, to nejde.
Abychom Kamenné galerii lépe porozuměli, pokusíme
se o dva další kroky. Jednak musíme zajistit překlad německých nápisů a porozumět více vytesaným obrázkům.
V nápisech se často opakuje „V roce …“ a je zde doplněno datum. Ale také někdy následuje jedno nebo dvě
slova. Ještě jsme na místě nebyli s nějakým odborníkem
na psanou němčinu, tzv. „kurent“, speciálně z konce
devatenáctého století. I způsob psané němčiny procházel
totiž změnami, stejně jako v češtině. Takovou návštěvu
máme domluvenou na začátek prosince, tak si přejeme,
aby ještě nebyl sníh. Druhým pokusem, jak informace
o tomto místě zpřesnit, je porozumět obrázkům. Všimli
jsme si, že na dvou různých kamenech je pravděpodobně
vytesán stejný obrázek připomínající půdorysné zobrazení nějaké obce s kostelem na návsi. Nebude ale jednoduché získat někde půdorysné rozložení staveb okolních
obcí z konce devatenáctého století. Takový půdorys se
pochopitelně mění, staré domy se bourají, nové staví.
A s dnešní situací to už vůbec nemá nic společného! Při-

dám ještě perličku. Autor obrázků byl tak bystrý
i schopný zároveň, že vytesal do břicha obrázku koně
(klisny) malého koníka, ne většího než 15 milimetrů.
Pokud by někdo chtěl vidět více obrázků nebo znát více
informací, najde je buď na stránkách muzea, nebo na
webových stránkách Klatovského deníku.
Jsme ve finále příprav na vydání knihy Josefa Blaua
„Česká bojiště“. Snad už v době, kdy vyjde nové číslo
Nýrských novin, bude kniha v tisku. Rozhodně bychom
chtěli, aby byla v prodeji ještě před Vánoci, abyste si ji
případně mohli koupit jako vánoční dárek.

pokračování na straně 8
7

Muzeum Královského hvozdu
Podařil se nám drobný úspěch. Pan Kratejl mladší našel
několik „štítových“ knoflíků v místech, které náleží do
katastru obce Hojsova Stráž. Znamená to, že pro výstavu
knoflíků králováckého kroje už máme nálezy ze tří
rychet.
Rád bych informoval o našem plánu výstav pro příští
rok. Ve vánočním čase nám slíbila zapůjčit svoji sbírku
hraček, ozdob a dalších podobných věcí paní Iveta Ursinová. Už se na to těšíme, protože po nějakém čase budeme mít opět čistě vánoční téma. Jarní výstava bude mít
název „Výjimeční mezi námi – Antonín Terzl“. Myslím,
že tohoto pána není třeba nějak zvlášť představovat. Díky laskavosti jeho dcery, paní Rakovcové, máme
v muzeu velikou sbírku jeho turistických upomínkových
předmětů, kterými byl myslím známý v celých Čechách.
V létě se pak uskuteční už ohlašovaná výstava fotografií
a ukázek z nalezené Kamenné galerie. Doufáme, že se
přes zimu podaří z obrázků „vytěžit“ další zajímavé informace. Během podzimu se budeme věnovat dalšímu

spisovateli, který se narodil v Nýrsku, už sedmému. Protože jich ještě zbývá více než pět a protože o některých
se dochovalo jen málo informací, budeme pravděpodobně některý rok mít dvě jména najednou.
Vzhledem k tomu, že je toto číslo Nýrských novin vlastně silvestrovské, přidám jednu veselou příhodu, které
jsem byl svědkem. Moji rodiče bývali vlastně jedni
z prvních „chalupářů“ v tomto kraji. Už od roku 1960
vlastnili dvě původní chalupy v Zelené Lhotě. Jednu
později prodali rodině Rubášů z Klatov, ale na druhou
jsme jezdili téměř každou neděli a na celé prázdniny.
Jednou jsme vezli moji babičku na návštěvu. Projížděli
jsme Předními Hamry, které později zatopila přehrada.
Na louce nad vesnicí stály nové malé chatky používané
tehdy k ustájení telat. Když je babička viděla, telat si
nevšimla, prohlásila: „To je pěkný pionýrský tábor…“
Karel Velkoborský, muzeum

Představujeme

„Největší chyba, které se dnes chovatelé dopouštějí, je, že podceňují prevenci,“ tvrdí MVDr. Ladislav Vyskočil
MVDr. Ladislav Vyskočil je již
dvacet dva let praktikujícím zvěrolékařem s bohatými zkušenostmi. Za léta svého profesního působení zažil mnoho případů. Pro
svůj přehled je znám jako profesionál, který je ke svým klientům
otevřený, klade velký důraz na
prevenci v péči o zvířata, je velkým zastáncem poradenské péče,
o čemž se můžeme přesvědčit
v janovické i v nýrské ordinaci.
Jaké byly vaše začátky v působení
zvěrolékaře a čemu se věnujete
dnes?
„Po absolvování studia jsem se začal
zabývat smíšenou praxí. Živnost
provozuji od roku 1996. V současné
době jsem praktický veterinární lékař vykonávající praxi na Klatovsku. Zabývám se jak velkými zvířaty (hovězím dobytkem, malými přežvýkavci), tak dnes zřejmě nejfrekventovanějšími pacienty, kterými
jsou psi a kočky, kteří nyní tvoří
převážnou část naší klientely. Naše
mateřská ordinace sídlí v Janovicích
nad Úhlavou, kde máme veškeré
nezbytné přístrojové vybavení.
V Janovicích dále disponujeme zázemím potřebným ke stříhání a koupání zvířat, plně digitálním RTG
(téměř nulová zátěž zářením a výsle-

dek do deseti sekund), barevnou
dopplerovskou
ultrasonografií
(dopplerovský ultrazvuk, DUS - je
zobrazovací technika, která umožňuje vizualizaci toku krve arteriemi,
pozn. red.) a především máme kompletní přístrojové vybavení umožňující stanovení hodnot biochemie,
hematologie, hormonů, štítné žlázy,
kortizonu, žlučových kyselin a progesteronu (hormon sloužící ke
správnému krytí u fen, pozn. red.)
na certifikovaných veterinárních
přístrojích. Zejména vyšetření štítné
žlázy a progesteronu jsou velice zajímavá, protože vyžadují skutečně
speciální přístroje, nikoliv běžné
humánní přístroje, které přinášejí
přinejmenším zavádějící výsledky.
Tedy dle mého názoru máme
v tomto případě skutečně unikátní
veterinární vybavení. Dokonce jsme
jedni z mála, co mohou poskytnout
před krytím na počkání údaje o načasování pomocí poševní cytologie
v přímé návaznosti na stanovení
hladiny progesteronu.“
Kolik ve zdejší klinice pracuje
zaměstnanců?
„Zde pracujeme v kolektivu, který je
v současnosti stabilní, a kromě mé
osoby se zde potkáte rovněž
s MVDr. Vendulou Beránkovou,

MVDr. Ondřejem Krupařem, který
je naším externím spolupracovníkem a specialistou na hlodavce, malá domácí zvířata a plazy.
V Janovicích pak máme navíc odbornou veterinární sestru a techničku, která zajišťuje komplikovaný
provoz ordinace i laboratoře. Jak
v Janovicích, tak i v Nýrsku si velice zakládáme na objednávkovém
systému. Každý zákazník má možnost se objednat (na uvedeném telefonním
čísle,
emailu
nebo
v komunikaci na facebookových
stránkách) na určitý den i hodinu.“
Proč jste si založil po Janovicích
novou ordinaci zde v Nýrsku?
„Jsem potěšen, že mi vstřícným přístupem Město Nýrsko umožnilo
pronájem nynějších prostor a mohu
nyní působit přímo v jeho centru
jako jeho součást. Ordinace v Nýrsku funguje jako ošetřovna s možností provádět veškeré preventivní
úkony (vakcinace, odčervení, prevence vnějších i vnitřních parazitů
apod.) a dále veškerá vstupní vyšetření, z jejichž laboratorních výsledků následně provádíme analýzu
a vyhodnocení ještě tentýž den
v janovické ordinaci, kde máme laboratorní zázemí.
pokračování na straně 9
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Představujeme
20 minut)
a
další
případnou cílenou referenci na
jiné spřátelené
pracoviště, pokud
nebudeme moci
poskytnout poZdejší ošetřovna vznikla ze dvou
důvodů. Zaprvé se zvýšila poptávka
po zvěrolékaři poté, co ukončil svoji
praxi MVDr. Vacík. Dalším důvodem pak bylo zajištění lepšího chodu rovnou v obou klinikách tím, že
se zdejším zákazníkům umožní nedojíždět větší vzdálenosti kvůli lehčím zákrokům a preventivní medicíně. Když to shrnu, snížila se kumulace zákazníků s méně závažnými
případy na jednom místě, zvýšila se
naopak rychlost a efektivita lékařské
péče, pomohlo se z velké části
i místním občanům, kteří nemají
mnoho možností, jak dopravit pacienta do odlehlejší kliniky, a především tímto způsobem úspěšně předcházíme stresu zvířecích pacientů,
kteří museli být převáženi například
automobilem, přičemž nyní ho mohou dopravit do ordinace třeba formou procházky.“
S jakými případy se v praxi nejvíce setkáváte a existují nějaké zákroky, se kterými byste si nevěděli
rady?
„Nejčastěji praktikujeme preventivní
medicínu (očkování, odčervení, problémy s parazity). Na druhém místě
se nejvíce setkáváme s patologií,
tedy konkrétně například s dermatologickými a veterinárními gynekologickými případy, nebo s problémy
s ledvinami. Zkrátka bych to zjednodušil a rovnou prohlásil, že máme
široký záběr a zabýváme se všemi
případy, které spadají pod preventivní medicínu, patologii i operace
(měkká chirurgie, kastrace, sterilizace, akutní stavy, otravy a poranění).
Díky našemu přístrojovému vybavení dokonce mohu hrdě prohlásit, že
není v okolí pracoviště, které by
rychleji zajistilo stabilizaci pacienta
v závislosti na výsledcích testů (cca

moc my.“
Je možné si ve vaší ordinaci zakoupit granule, veterinární léky
nebo jiné předměty?
„Jsem rád, že jste se zeptal, protože
bych chtěl zdůraznit jednu důležitou
věc, a tou je, že se zabýváme i výživovým a zdravotním poradenstvím.
Velkým nešvarem dnešní doby je, že
lidé kupují krmivo z internetu, které
má hezký obal a nízkou cenu, ale
díky tomu se setkáváme s větším
počtem onemocnění kvůli nesprávné
výživě. U nás je možnost zakoupit
celkem čtyři stabilní značky krmiva
a veterinárních diet (např. krmiva
pro obézní psy, pro psy diabetiky,
pro psy se selháním ledvin, apod.),
které máme vyzkoušené, dáme za
jejich kvalitu ruku do ohně a prodáme vám je za internetové ceny, přičemž výhradní zastoupení máme
u firem Calibra, Calibra VD, Fortify,
Fortify VD a Biomill.“
Chtěl byste říci našim čtenářům
něco na závěr?
„Největší chyba, které se dnes chovatelé dopouštějí, je, že podceňují
prevenci.
Spousta
lidí se zvířaty přijde,
až
se
s nimi něco stane.
Z naší
zkušenosti
víme, že
nejlepší
věc, kterou
můžete pro
své zvíře
udělat, je,
když pomocí prevence pod-

chytíte nemoc v zárodku, nebo dokonce ještě dříve. Nabízíme tedy
program preventivních prohlídek
starších a chronicky nemocných pacientů. Po vyšetření pacienta majiteli
nabídneme nasazení vhodné léčby
nebo dietního programu. Dále bych
chtěl čtenářům říci, že nás mohou
kdykoliv kontaktovat na našich webových stránkách, a především na
těch facebookových, kde jsou vždy
aktuální informace o chodu kliniky
a možnosti objednání pacientů. Klienti jsou většinou rádi, že jsme
schopni jim říci stav pacienta a celkovou situaci bez obalu a jen je nekonejšíme hezkými slovy. Na případná rizika upozorňujeme dopředu
a říkáme i nepříjemnou pravdu, protože realita bývá mnohdy zlá, ale je
třeba se k ní postavit čelem a problémy řešit včas.“
Za rozhovor tentokrát děkujeme
MVDr. Ladislavu Vyskočilovi,
Nýrsko, Havlíčkova 260.
Ordinační hodiny v Nýrsku: každé úterý, čtvrtek, pátek od 12:00
do 15:00 hodin.
Objednání je možné předem po
telefonické domluvě již od 13:00,
nebo na Facebooku či webových
stránkách.
MVDr. Ladislav Vyskočil
606 602 264
MVDr. Vendula Beránková
775 561 114
E-mail: ladislav@vyskocil.cz
Facebook: MVDr. Ladislav Vyskočil
Web: http://vyskocil.cz/novinky/

Rostislav Lussier
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Čtení na pokračování

Připomeňme si – pokračování 5
Přírodní rezervace (PR) Svobodova niva a Zelenský luh
V minulém díle jsme sestoupili do
údolí řeky Úhlavy a Lučního potoka
a v okolí vodních toků ještě zůstaneme. Přesuneme se však o údolí dále,
a sice k Zelenskému potoku a jeho
přítokům. Tento potok pramení na
západním svahu Můstku, protéká
územím zvaným Jižní stráně, obcí
Zelená Lhota a svou poměrně krátkou pouť končí ve vodním díle Nýrsko. Stejně jako řeka Úhlava byla
i energie vody Zelenského potoka
v minulosti využívána zejména
k pohonu mlýnů či pil, o čemž svědčí i zbytky některých staveb, které
jsou dodnes patrné na jeho březích.
Stejně tak bylo od počátku osídlení
(17. a 18. století) využíváno celé
údolí a přilehlé svahy Jižních strání
a protilehlé pod Hojsovou Stráží,
kde se s větší či menší intenzitou
zemědělsky hospodařilo (pastva,
sklizeň sena, drobná políčka).
K místům, kde zemědělské hospodaření bylo spíše sporadické, patří
i terénní zářez podél pravostranného
přítoku Zelenského potoka na jihozápadním úbočí hřebene Můstek –
Prenet sahající od lesní silničky až
po soutok. Ve starých mapách pozemkového katastru je toto území
uvedeno jako bezlesé s označením
používaným pro mokré pozemky, na
poválečných leteckých snímcích
(1949 – 1959) je již patrné, že část
území nabývá charakteru lesa
a v lesním hospodářském plánu
z roku 1968 je pak označeno již jako
les ve stáří 1 – 20 let a 41 – 60 let.
Vyhláškou Správy NP a CHKO Šumava č. 2/96 zde byla na výměře 9,4
ha zřízena přírodní rezervace Svobodova niva. Název r ezer vace je poctou Ing. Ivu Svobodovi, zaměstnanci někdejšího Lesního závodu
v Železné Rudě, nadšenému a skvělému fotografovi a botanikovi, který
jako první podrobněji popsal tuto
jedinečnou část Jižních strání. Jako
předmět ochrany uvádí výše uvedená vyhláška „druhově pestrá lesní,
luční a prameništní společenstva
podél pravobřežního přítoku Zelenského potoka se všemi jejich součástmi, ochranu floristicky cenné
vegetace v bezlesých segmentech

a zajištění přirozeného vývoje
v lesních částech rezervace“. Lesní
interiér rezervace tvoří pestrá mozaika věkově odlišných stadií sukcese,
různorodých stanovišť a rozdílných
nadmořských výšek (720 – 838 m)
a z toho vyplývající druhové složení.
Jednoznačně zde převládají listnaté
dřeviny, jako je buk lesní, jasan ztepilý, bříza bělokorá, javor mléč
i klen, topol osika, jilm horský,
z keřů pak líska obecná a lýkovec
jedovatý. V bylinném patře pak najdeme abnormálně hojnou lilii zlatohlávek, dále měsíčnici vytrvalou,

vemeník zelenavý, prstnatec listenatý, kokořík přeslenitý, pryskyřník
platanolistý, vraní oko čtyřlisté, plicník tmavý, kopytník evropský, mokrýš vstřícnolistý či bradáček vejčitý.
V bezlesých částech roste pleška
stopkatá, hadí mord nízký, prvosenka vyšší nebo upolín evropský.
Ze živočichů jmenujme např. mloka
skvrnitého, vydru říční či čápa černého. O dřívějším využívání území
PR svědčí dvě původní cesty protínající příčně rezervaci. Spodní, dnes
již jen málo patrná, spojovala usedlost Lorenzhof s mlýnem Rumplmühle a na hranici PR překonávala zřejmě brodem Zelenský potok.
Druhá protíná PR v jejím středu
a sloužila jako spojnice mezi Lorenzhofem a Röderhuishofem. Je
lemována starou alejí a postupně
zarůstá. Uvnitř rezervace jsou patrné
rovnané opěrné zídky na březích či

napříč toku a obdobně zpevněné
vjezdy. Snad byly používány
k přejezdům či přechodům poměrně
hlubokého terénního zářezu potoka
nebo jako přístup a ochrana břehů
při napájení zvířat. V současné době
není rezervace hospodářsky využívaná a veřejnosti je přístupná po
zpevněných cestách.
Druhá z rezervací, kterou dnes navštívíme, se nachází na dolním toku
Zelenského potoka nad obcí Zelená
Lhota a má název Zelenský luh. Byla zřízena vyhláškou Správy NP
a CHKO Šumava č.7/2003 na výměře 16,8 ha a předmětem ochrany
jsou „dynamicky se vyvíjející bylinná i dřevinná společenstva ve všech
fázích přirozeného vývoje“. PR zahrnuje jak vlastní plochou potoční
nivu, tak její terasy, které postupně
přecházejí do přilehlých svahů Prenetu a Kravaře. Páteří rezervace je
přirozeně meandrující Zelenský potok, na levém břehu tvoří její hranici
jabloňové sady, na pravém pak zahrady a zástavba jižní enklávy obce
Zelená Lhota. Jak je patrné
z historických map, bylo území
v minulosti využíváno jako kosené
louky, pastviny a nepatrnou část
tvořila i orná půda. Pozemky však
postupně přestaly být obhospodařovány a na opuštěných, převážně zamokřených plochách samovolně
vznikal mozaikovitý lužní les. Dnes
je hustý, zapojený, téměř kompaktní, nejeví známky těžby nebo cíleného hospodaření. Tvořen je zejména
olší lepkavou, topolem osikou, vyskytuje se i dub letní, javor klen,
vrby, střemcha obecná, trnka obecná, jeřáb ptačí, bez černý i hroznatý,
z bylin pak např. vemeník zelenavý.
Živočichy zastupuje mihule potoční,
vranka obecná, vydra říční či čáp
černý. V současné době je rezervace
zcela ponechána samovolnému vývoji a je určena k zachování přirozených ekosystémů v nivě Zelenského
potoka, k ochraně stanovištních podmínek a ke sledování přírodní dynamiky přechodu nelesních společenstev na společenstva lesní. Veřejnosti je rezervace volně přístupná.
Jarmila Karlovská
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Vítání občánků 20. 11. 2018

Barbora Langmajer

Julie Malá

Petr Volmút

David Obazee

Ondřej Koutník

Magdalena Machová

Natálie Stonavská
11

Vítání občánků 22. 11. 2018

Tereza Hlinková

Emma Drahníková

Nina Zemanová

Jiří Poupa

Ellen Kohoutová

Matyáš Bambas

Ella Tremlová

Adéla Přerostová
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Vítání občánků 22. 11. 2018

Ondřej Imrichovič

Velké poděkování patří paním učitelkám Věře Pokorné a Pavlíně Sládkové a jejich dětem z Duhové mateřské školky
za krásné vystoupení, dále paní Martině Dostalíkové za úžasnou fotodokumentaci a v neposlední řadě také panu Jaroslavu Jandovskému za hudební doprovod.

Pozvánky

Vánoční koncert s Věrou
Kláskovou a Ondřejem Pourem
V adventním čase jsme se každoročně koná tradiční vánoční koncert v kostele sv. Tomáše. Letos jsme si pro vás připravili koncert známé zpěvačky a kytaristky Věry Kláskové, která vystoupí se svým synem Ondřejem.
Není jen hudebně nadaná, ale je i překladatelkou z angličtiny. Věnuje se převážně beletrii a duchovní literatuře, jako
jsou díla autorů Wiliam Saroyan, M. Amis, Katzenbach,
Whiting, Pöppel, Dan Millman a jiných. Také spolupracovala na několika deskách Kapitána Kida. Umí nejen zpívat
a hrát na kytaru, některé své písně zahraje i na klavír. Je
interpretkou písní a tradicionálů Britských ostrovů, zejména irských balad v České republice. Je také skladatelka
a textařka. K několika jejím písním složil hudbu (nebo napsal text) bývalý člen známé skupiny Bobři - Karel Tampier (např. Mé srdce je v horách, Do ráje cesta...). Nyní
žije a pracuje v České Lípě.
Pokud máte zájem poslechnout si vánoční písně v jejím
podání, můžete zakoupit vstupenku v předprodeji v Městské knihovně Nýrsko, nebo posléze i na místě.
Soňa Nováková, red.

Prodej vánočních kaprů
ulice Prap. Veitla a líhně v Milencích
21. prosince od 9.00 do 16.00
22. prosince od 9.00 do 16.00
23. prosince od 9.00 do vyprodání zásob
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Přehled akcí
19. 11.
až 19. 1.

Pohledy mé duše
výstava fotografií Silvie Janeček Photography; MěK Nýrsko

5. 12.
od 16.30

Čertovské rojení
akce pro děti; náměstí

6. 12.
od 16.30

2. adventní čtení
pro děti s výtvarnou dílnou; MěK Nýrsko

7. 12.
od 19.00

Lekce kurzu tance - prodloužená
KD - DDM

8. 12.
od 18.00

Frýdlantští dramatici
divadlo; sál MěK Nýrsko

9. 12.
od 15.00

Capra di Fossa
koncert v hodousické kapličce

11. 12.
od 18.00

Vánoční koncert žáků ZUŠ
sál ZUŠ

12. 12.
od 18.00

Česko zpívá koledy
společné zpívání koled doprovodí kapela Capra di Fossa; náměstí

13. 12.
od 16.30

3. adventní čtení
pro děti s výtvarnou dílnou; MěK Nýrsko

13. 12.
od 18.00

Vánoční koncert žáků ZUŠ
sál ZUŠ

15. 12.
od 15.00

Vánoce v Lesním divadle Nýrsko
nýrští ochotníci zahrají hru Chudý boháč

16. 12.
od 15.00

Vánoční besídka
vystoupení dětí z kroužků; DDM

16. 12.
od 15.00

Adventní koncert ZUŠ
koncert žáků ZUŠ Nýrsko; kostel sv. Tomáše

16. 12.
od 16.00

KLAR4TET
koncert v hodoudické kapličce
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Přehled akcí
16. 12.

Betlémské světlo
čas bude upřesněn na plakátech; náměstí

17. 12.
od 18.00

Vánoční koncert
s Věrou Kláskovou a Ondřejem Pourem; kostel sv. Tomáše

20. 12.
od 16.30

4. adventní čtení
pro děti s výtvarnou dílnou; MěK Nýrsko

Do knihovny v jinou dobu
Podle statistických ukazatelů je zřejmé, že současná provozní doba, po kterou je knihovna svým uživatelům otevřena,
není efektivně využívána zvláště v pozdních odpoledních hodinách. Proto jsme se rozhodli pro její úpravu. Budeme
vám, čtenářům, k dispozici týdně o hodinu déle. Od 2. ledna 2019 nás můžete navštívit v následujících časech:
PO 8-12 13-17
ÚT zavřeno 13-16
ST 8-12 13-17
ČT 8-12 13-16
PÁ
zavřeno
Doufáme, že změna tímto směrem bude pro vás přínosná a příjemná a oceníte ji zejména v letních měsících. Ptáte se,
proč je v úterý a v pátek zavřeno? Důvodem je pořádání knihovnických lekcí pro školy a dalších vzdělávacích akcí,
jako např. počítačového kurzu pro seniory. V těchto dnech se rovněž dále vzděláváme i my, knihovnice, a účastníme
se školení. Čas využíváme také k nákupu nových knih a přípravě kulturních a vzdělávacích akcí, jichž jste během
prvního pololetí mohli navštívit 111.
Během vánočních svátků od 21. prosince 2018 do 1. ledna 2019 bude městská knihovna uzavřena.
Těšíme se na vás!

Inzerce

15

Inzerce

Reala Lakomá s.r.o.
realitní kancelář Cheb
Nabízí k prodeji
penzion s bytem, restaurací a vinárnou,
včetně pozemku s parkovištěm a zahradou
v Nýrsku.
PENB třída D - 809 kWh/(m2*rok).
Cena k jednání: 4.700.000,- Kč.
Telefon: 603281321, 603505580
e-mail: lakoma@reala-lakoma.cz
www.reala-lakoma.cz

Vydavatel: M ěsto Nýr sko
Náměstí 122, 340 22 Nýrsko
Vychází 11 x ročně
Registrace: MK Č R E 19658
Tisk: Město Nýr sko
Inzerce a redakce:
Náměstí 81, 340 22 Nýrsko
tel. 376 555 642, 607 052 514
Email pro zasílání příspěvků:
nyrskenoviny@gmail.com

Nýrské noviny - 45. ročník
Měsíčník města Nýrska
UZÁVĚRKA :
Lednové číslo Nýrských novin vyjde ve středu 2. ledna 2019.
Uzávěrka příjmu příspěvků od dopisovatelů je v sobotu 15. prosince
2018.
Redakce si vyhrazuje právo krátit dodané příspěvky a nepřijmout je
v případě dodání po termínu uzávěrky. Za původnost a obsahovou
správnost jednotlivých příspěvků ručí autor, za obsahovou stránku
inzerátů zadavatel.
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