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„Mokrý duben  

přislibuje     

dobrou         

sklizeň.“ 

 

 

„Mokrý duben 

a máj chladný - 

k sýpkám, senu 

přístup žádný.“ 

 

 

 „Déšť veliko-

noční suchou 

potravu  

přináší, ale čas  

pěkný, hojně 

sádla  

a potrav.“ 

 

 

„Na svatého 

Marka      

brambor plná 

řádka.“  
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Aktuálně z radnice 

Městský úřad Nýrsko informuje občany, že na finanč-

ním odboru a v informačním centru byl zprovozněn 

platební terminál. Platby lze provádět nadále 

v hotovosti, převodem na účet nebo nově platební 

kartou. 

Na konci měsíce března bylo na několika místech 

našeho města provedeno kácení dřevin. Tento krok 

byl nezbytně nutný z důvodu realizace nových teplo-

vodních rozvodů. Následně bude ve všech místech 

provedena nová výsadba. 

Komunální odpad 

Obecně závazná vyhláška města Nýrska č. 1/2015  byla 

vydána na základě § 17 ods. 2 zákona  č. 185/2001 Sb., 

o odpadech. Tato vyhláška stanovuje systém shromaž-

ďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňo-

vání komunálních odpadů vznikajících na území města 

Nýrska, včetně nakládání se stavebním odpadem. 

Směsný komunální odpad se shromažďuje do sběrných 

nádob, kterými se rozumí popelnice o obsahu 110 litrů, 

kontejnery o obsahu 1100 litrů, plastové pytle označe-

né logem svozové firmy a také odpadkové koše, jež 

jsou umístěny na veřejných prostranstvích ve městě, 

sloužící pro ukládání drobného směsného odpadu. Na 

základě této vyhlášky jsou povinni všichni občané na-

šeho města, kteří vlastní popelnici o obsahu 240 litrů, 

provést do konce roku 2019 výměnu za popelnici 

s obsahem 110 litrů. Pokud k výměně nedojde, bude 

město Nýrsko požadovat navýšení ročního místního 

poplatku. Vše je stanoveno smlouvou 

se Západočeskými komunálními službami. 

Rozšíření optické sítě Vyúčtování bytů  
proběhne se zpožděním 

V měsíci březnu bohužel došlo k napadení serveru 

Technických služeb města Nýrska hackery. Přestože 

se napadení podařilo vyřešit, žádáme všechny občany, 

kterých se vyúčtování týká o jejich trpělivost a vstříc-

nost. Vyúčtování proběhne s mírným zpožděním.  Za 

vzniklé komplikace se velice omlouváme a děkujeme 

za pochopení. 

Na podzim loňského roku došlo k připojení dvou úse-

ků ke stávající infrastruktuře optické sítě města Nýrska 

z centrálního bodu ve výměníkové stanici čp. 873. Prv-

ní úsek vede od výměníkové stanice ke stožáru            

v Klostermannově ulici (klidné příhraničí). Druhý úsek 

začíná právě od tohoto stožáru a končí na koupališti, 

které je tak zabezpečeno kamerovým systémem. Jedná 

se o vybudování kompletně nové trasy uložené do ze-

mě, částečně je vedena v chodníku, částečně v komu-

nikaci a zčásti ve volném terénu.  

V roce 2017 obdrželo město Nýrsko od České teleko-

munikační infrastruktury a.s.  (CETIN) nabídku ke 

koupi objektu automatické telefonní ústředny. Jednání 

o odkupu tohoto objektu byla zahájena již v roce 

2013. Budova automatické telefonní ústředny se nalé-

zá v ulici U Radnice v těsné blízkosti areálu pily, kte-

rý vlastní město Nýrsko. Na prosincovém jednání Za-

stupitelstva města Nýrska byl schválen nákup této ne-

movitosti za cenu 2,5 mil. korun. Po mnoha jednáních 

jsme v březnu letošního roku podepsali kupní smlouvu 

a převzali budovu, která je ve velmi dobrém technic-

kém stavu. Část této budovy bude společnosti CETIN 

dále pronajímána za účelem provozování telekomuni-

kačních sítí.  

Automatická telefonní ústředna 

Bc. Soňa Hladíková 
místostarostka 

(red) (red) 

(red) 

(red) 

(red) 
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Odbory městského úřadu 

                Aktuálně z radnice 

Stavební úřad 

Na stavební úřad je nutné se obrátit ohledně veškeré 

stavební činnosti (novostavby, stavební úpravy, nástav-

by, přístavby, odstranění stavby…), ideálně již ve fázi 

zamýšlení záměru, kdy stavební úřad poskytne staveb-

níkovi veškeré informace k tomuto záměru dle stavební-

ho zákona a podklady potřebné k danému povolení nebo 

opatření. Stavební úřad může pomoci s vyplněním dané 

žádosti dle přílohy k vyhlášce č. 503/2006 Sb. 

Pro město Nýrsko a spádové obce byl pořízen územní 

plán, který určuje zásady organizace území a stanovuje, 

kde lze stavět, podmínky pro výstavbu a jiné využití 

území. Proto se občan potřebuje ve svém zájmu včas 

seznámit s podmínkami využití území stanovenými       

v územním plánu, zejména při koupi pozemku za úče-

lem výstavby nebo při záměru stavět nebo měnit využití 

stavby či pozemku.  

S ohledem na zapojení města Nýrska do projektu Digi-

tální technické mapy Plzeňského kraje (DTM PK) byla 

vydána vyhláška města Nýrska č. 2/2015 o vedení tech-

nické mapy obce. Na základě této vyhlášky a stavební-

ho zákona vznikla pro stavebníky povinnost pořídit geo-

detickou část dokumentace skutečného provedení stav-

by v souladu s dokumentací DTM PK a ke kolaudaci 

stavby předložit stavebnímu úřadu potvrzení o převzetí 

- „Protokol o akceptaci Zakázky DTM Plzeňského kra-

je“. 

V polovině roku 2012 byl spuštěn provoz systému zá-

kladních registrů veřejné správy ČR. Jedním ze čtyř zá- 

pokračování str. 4 

Bývalá skládka komunálního odpadu prochází rekulti-

vací. Tato rekultivace vychází z předem stanoveného    

a schváleného projektu. V posledních letech se proto 

skládka používá k uskladňování stavebních materiálů    

a výkopové zeminy. K procesu rekultivace přispívá        

i nově vybudovaná kompostárna, která je využívána na 

zpracování zeleného odpadu ze zahrádek a travnatých 

ploch města. Ročně zpracuje zhruba 130 tun tohoto ma-

teriálu. Ke zkvalitnění práce na kompostárně přibude 

letos i mobilní kátrovací stroj. Další část skládky byla 

využívána pro dočasné uložení výkopových materiálů, 

které byly dále používány. Bohužel tato činnost nebyla 

zcela ve shodě s provozním řádem,  a proto od března 

letošního roku byla přijata opatření, která povedou 

k odstranění zjištěných závad. Dalším zásadním rozhod-

nutím je to, že výkopové materiály a stavební sutě bu-

dou na skládku ukládány pouze v případě, že budou 

pocházet ze staveb investovaných městem. Vedle toho 

bude zachována i možnost ukládání výše uvedených 

materiálů i pro fyzické osoby s bydlištěm v Nýrsku       

a spádových obcích.   

Výsledkem rekultivace, jejíž konec je plánován na rok 

2027, bude začlenění celého prostoru zpět do krajiny. 

Celý prostor bude zatravněn a lokálně osázen stromy. 

Opatření na skládce 

(red) 

(red) 

Město Nýrsko každoročně vyhlašuje  dotační programy 

na podporu kultury a sportu v našem městě. Mimo to 

mají občané či spolky možnost požádat o individuální 

dotaci. V rámci individuálních dotací byly minulý mě-

síc schváleny finanční dary pro Jiřího Čadu ve výši       

6 500 Kč na uspořádání 11. ročníku běhu „Zelenským 

údolím“, dále pak pro Miroslava Vítovce ve výši 4 500 

Kč na zorganizování turnaje ve stolním tenise, který je 

určen pro neregistrované hráče a děti. Kromě toho bylo 

také finančně podpořeno Muzeum Královského hvozdu. 

Formou dotací bylo muzeu uhrazeno 80% nákladů na 

jeho činnost. Město Nýrsko dlouhodobě podporuje 

spolkové a volnočasové aktivity dětí i dospělých. 

Individuální dotace Zprávy z lesa 

V pondělí 11. března hodnotil starosta města spolu 

s hajným městských lesů dopad řádění orkánu Eber-

hard na naše porosty. Podle vyjádření hajného padlo 

cca 500 – 700 m³  dřeva. Negativně se řádění projevilo 

zejména v těch částech porostů, které byly „otevřené“ 

při likvidaci kůrovcové kalamity. Bohužel i tato li-

kvidace kalamity se negativně projeví na hospodaření 

v městských lesích tím, že náklady na těžbu polomů    

a vyvrácených stromů budou vyšší než při klasických 

těžbách. 
(red) 
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Sportoviště  

(red) 

Představení nových  zastupitelů 

Eva Bechyňová, 56 let 

Vystudovala SPŠ    

v Karlových       

Varech, dlouhou 

dobu pracovala jako 

vychovatelka školní 

družiny. Je členkou 

bytové komise        

a zastupitelkou měs-

ta Nýrska. 

 

 

1. Co vás vedlo ke 

vstupu do komunál-

ní politiky? 

„S komunální politikou jsem se setkala už v době po 

sametové revoluci, kdy se můj otec stal členem zastupi-

telstva. V Nýrsku žiji již 48 let a zpětně vidím, co se 

zde za tu dobu změnilo. Se zájmem sleduji, jak se město 

rozvíjí a realizují se stále nové a nové projekty, sporto-

viště, opravují se komunikace, vznikají celé nové obyt-

né čtvrti. Nejsem na postu zastupitelky žádným nováč-

kem, ale už v letech 2006–2010 a 2010–2014 jsem tuto 

funkci vykonávala. Velice mě naplňovala možnost po-

dílet se na rozvoji města, a proto mně udělalo velkou 

radost znovu se do této smysluplné a nikdy nekončící 

práce opět zapojit.“ 

 

2. Jak se připravujete na zasedání zastupitelstva? 

„Jednání zastupitelstva je vždy vrcholem tří měsíců prá-

ce. V tomto období je třeba několika pracovních sezení 

s panem starostou, kde probíráme vše aktuální a každý   

z nás, zastupitelů, má možnost se vyjádřit k probíraným 

tématům. I my přicházíme s novými postřehy od obča-

nů nebo s dalšími nápady, které se týkají chodu města. 

Z každé porady pak dostaneme zápis, který je třeba opět 

prostudovat. Jednou za dva měsíce docházím také na 

bytovou komisi, kde se seznamuji s bytovou problema-

tikou. Probírají se například nové žádosti o byt nebo     

o výměnu bytu.“  

 

3. Co se vám v Nýrsku nelíbí a jaké si představujete 

řešení? 

„I v Nýrsku, jako všude jinde, se najde plno věcí k řeše-

ní. Ale za ta léta strávená v zastupitelstvu vím, že se zde 

před ničím nezavírají oči. Kdo chce, vidí to na každém 

kroku. Nejde ale vše udělat v krátkodobém horizontu. 

Mezi jednu z priorit patří v současné době revitalizace 

náměstí, které si to opravdu zaslouží. Bude to dlouho-

dobější záležitost, ale už teď se těším na výsledek. Vel-

mi se mně nelíbí, když se úmyslně poškozují věci, které 

byly vytvořeny. Teď nastane období sekání travních 

prostorů ve městě, vše se zazelená, a proto bych chtěla 

apelovat na místní „pejskaře", aby nezapomínali po 

svých miláčcích uklízet.“ 

Kluziště 

Příležitostí k bruslení bylo letos několik, a tak příznivci 

tohoto sportu mohou být spokojeni. Trávit čas na klu-

zišti mohli během vánočních svátků, jelikož nám počasí 

přálo, a také o jarních prázdninách. I přesto, že těsně 

před prázdninami zkomplikovalo provoz vydatné sně-

žení, byl sníh zavčas odklizen a od úterý bylo kluziště 

opět otevřené. Za celou sezonu, která trvala 2,5 měsíce, 

jsme museli pouze 8x zavřít na celý den, jinak byla 

vždy snaha led na kluzišti udržet. 

I letos probíhal pravidelně hokejový kroužek pro děti 

vedený trenérkou Radkou Růžičkovou, které děkujeme 

za její čas věnovaný kroužku. Dále děkujeme všem ná-

vštěvníkům za účast na veřejném bruslení a využití 

možnosti rezervace (za sezonu bylo evidováno celkem 

177 rezervací). 
Lucie Jandová 

vedoucí sportovišť 
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Dovolte mi prosím, abych vám představil akci veřejné 

čtení jmen obětí holocaustu - Jom ha-šoa. Tato připo-

mínková akce vychází z konceptu významného dne 

vzpomínání na oběti holocaustu – šoa, který byl od pa-

desátých let 20. století připomínán v prostředí bývalých 

vězňů nacistického ghetta ve Varšavě a odkazuje na 

účastníky povstání, ke kterému došlo v dubnu roku 

1943. V roce 1951 byl tento den ustanoven izraelským 

senátem (Knesetem) jako den vzpomínky na hrdiny 

povstání i všechny oběti nacistického „konečného řeše-

ní židovské otázky“. V českých zemích se tento den 

připomínal v prostředí židovských komunit po roce 

1989, později také v Památníku Terezín. V roce 2006 se 

konala první veřejná akce Jom ha-šoa v Praze na ná-

městí Míru, kterou pořádala Česká unie židovské mlá-

deže a Institut Terezínské iniciativy. V letech           

2007–2014 pořádaly akci Institut Terezínské iniciativy 

a Nadační fond obětem holocaustu ve spolupráci s Čes-

kou unií židovské mládeže. Od roku 2014 se akce koná 

také v dalších městech České republiky – v Brně, Li-

berci, Olomouci, Kutné Hoře, Sušici. Postupně se při-

dávají další města a obce. Letos se do akce zapojí       

21 měst z celé naší republiky. 

V tomto roce jsme se rozhodli připojit se k této akci      

i u nás v Nýrsku a připomenout velmi významnou ži-

dovskou komunitu, která byla součástí našeho městečka 

až do 2. světové války. Akce proběhne 2. května od 

14.00 hodin na náměstí před budovou knihovny a mu-

zea. Zván je každý, komu není lhostejná historie Nýr-

ska a jeho obyvatel. Na tuto akci naváže výstava kreseb 

dětí z terezínského ghetta, která začíná v prostorách 

Muzea Královského hvozdu také 2. května. 

Petr Olivík 
Muzeum Královského hvozdu 

Sociální a zdravotní odbor 

Obr. 1 Obr.2 

Jom ha-šoa 

kladních registrů je i registr územní identifikace, adres 

a nemovitostí (RÚIAN).  

RÚIAN je veřejný seznam, který umožňuje uživatelům 

z řad veřejné, ale i komerční a akademické sféry dálko-

vý přístup přes internet. Aplikace Veřejného dálkového 

přístupu (VDP) k datům RÚIAN je dostupná zdarma 

a bez registrace. Editorem RÚIAN je stavební úřad, 

který ve svém správním obvodu zakládá, mění a ruší 

stavební objekty a adresní místa na základě kolaudace 

stavby a povoleného a nahlášeného skutečného odstra-

nění stavby.   

Odbor sociální a zdravotní zajišťuje pomoc žadatelům   

o dávky vyplácené úřadem práce – tj. pomáháme 

s vyplněním žádostí o dávky, vysvětlíme, jakým způso-

bem dále probíhá správní řízení o dávky a co je nutné 

k žádostem doložit. Na základně dožádání soudů, orgá-

nů sociálně-právní ochrany dětí, základních škol a dal-

ších orgánů provádíme sociální šetření v rodinách. 

V případě potřeby zprostředkujeme uzavření smlouvy  

o poskytování pečovatelské služby, zajišťujeme dostup-

nost informací o možnostech a způsobech poskytova-

ných sociálních služeb v Plzeňském kraji. V roce 2018 

jsme měli cca 60 jednorázových a 19 opakujících se 

klientů. Na základě pověření starosty města provádíme 

funkci veřejného opatrovníka. V současné době máme 

evidováno cca 80 opatrovanců. 

Od roku 2016 bylo město Nýrsko zapojeno do projektu 

„Podpora odborného partnerství - prostupné a sociální 

bydlení v Plzeňském kraji“. Na základě tohoto projektu 

byl dne 25. 2. 2019 Zastupitelstvem města Nýrska 

schválen dokument „Návrh systému sociálního a pro-

stupného bydlení ve městě Nýrsko 2018 – 2022“. Jedná 

se o dokument, který upravuje postupy pro přidělování 

bytů v systému sociálního bydlení v Nýrsku. Sociální 

byty jsou určeny především osobám bez přístřeší, oso-

bám, které bydlí v nevyhovujícím bytě, osobám ohrože-

ným ztrátou bydlení z důvodu vysokých dluhů, osobám 

ohroženým domácím násilím atd. Sociální bydlení je 

určeno občanům s trvalým bydlištěm v Nýrsku. 

 

Adresa: Sociální a zdravotní odbor 

              Strážovská 529 (sídlo technických služeb)                                  

              Nýrsko 340 22 

Martina Volmútová                                                                                    
sociální pracovník  

Muzeum Královského hvozdu 

Markéta Mundlová 

pokračování ze str. 3 

Odbory městského úřadu 
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Přeshraniční spolupráce 

Hry bez hranic 

Přeshraniční poznávací exkurze 

Zajisté si už mnoho z vás přečetlo v předešlých číslech 

našich novin o projektu Hry bez hranic, na kterém se 

podílí Dobrovolný svazek obcí Úhlava na české straně 

společně s Akčním sdružením Královský hvozd na stra-

ně německé. Žáci ze škol z členských obcí mají za se-

bou již dva společné sportovní dny. V říjnu jsme pro 

první setkání vybrali zázemí fotbalového hřiště 

v Janovicích nad Úhlavou, druhé setkání proběhlo 

v německém Neukirchenu na Hohen Bogenu                  

a v běžkařském areálu na Rittsteigu.  

Nadcházející třetí setkání se opět vrací na českou stra-

nu, tentokrát do Nýrska.  Poslední dubnový den, tedy 

v úterý třicátého přivítáme všechny žáky v areálu Pod 

Sjezdovkou, kde pro ně bude připraven pestrý program 

v podobě orientačního běhu, dovednostních disciplín     

a nebude chybět ani doprovodný program ve spolupráci 

s Tandemem Plzeň. Jedná se o koordinační centrum, 

které se zabývá sbližováním a rozvojem všestranných 

styků česko-německé mládeže. 

V loňském roce byla podpořena dlouholetá přeshranič-

ní spolupráce mezi obcemi Akčního sdružení Králov-

ský hvozd a Dobrovolným svazkem obcí Úhlava získá-

ním dotací na projekt přeshraničních poznávacích ex-

kurzí z Evropského fondu pro regionální rozvoj. První 

dvě exkurze proběhly na podzim loňského roku, další 

dvě nás čekají v měsíci květnu. Zájemci z jednotlivých 

členských obcí z české strany vyjedou za poznáním ve 

středu 8. května. Mohou se těšit na prohlídku poutního 

muzea v Neukirchenu b. Hl. Blut a historických dolů 

těžby stříbra u Lamu, navštíví zoologickou zahradu                

v Lohbergu a na závěr je bude čekat procházka k Malé-

mu Javorskému jezeru. Exkurze není náročná a je 

vhodná zejména pro rodiny s dětmi. Zájemci se mohou 

hlásit v Informačním centru Nýrsko nebo na e-mailové 

adrese kultura@mestonyrsko.cz. Počet míst je omezen. 

Z fotografií vzniklých v rámci exkurzí bude zhotoven 

kalendář na rok 2020, který bude zdarma k dispozici     

v jednotlivých obcích. V sobotu 11. května pak přivítá-

me sousedy z příhraničí u nás. Během celodenního vý-

letu navštíví rozhlednu na Špičáku, vodopád Bílou strž, 

v Nýrsku zhlédnou vystoupení dětí z Domu dětí           

a mládeže Nýrsko, v dešenické tvrzi bude připravena 

ochutnávka místního piva a prohlídka muzea. Tento 

projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropské-

ho fondu pro regionální rozvoj. 

Projekt je spolufinancován Evropskou unií  z Evropského fondu pro  

regionální rozvoj Ziel ETZ Freistaat bayern - Tsechische Republik  

2014 - 2020 (INTERREG V) 

Europäische Union - Europäischer Fonds für Regionale Entwicklung 

(red) 

(red) 

ZŠ Nýrsko, Školní ul. srdečně zve k návštěvě školy! 

DEN  OTEVŘENÝCH  DVEŘÍ 

17. 04. 2019 

Co nabízíme? 

 seznámení s prostředím a atmosférou školy 

v průběhu obyčejného školního dne 

 návštěvu libovolné třídy nebo výuky vyučovací-

ho předmětu, který vás zajímá 

 prohlídku školy, tříd, výzdoby, výstavek 

 setkání se zaměstnanci školy, se kterými byste 

rádi promluvili 

 připomenutí 90. výročí otevření naší školy 

(1929) 

Na návštěvníky školy se těšíme: 

žáci 1. – 5. ročníku od 7.50 do 10.45 hodin; 

žáci 6. – 9. ročníku od 7.50 do 11.40 hodin. 

všichni pedagogičtí pracovníci a žáci školy  

Školy 
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Školy 

ZŠ Školní ulice – Zkoušíme to i jinak 

Ze všech stran všichni slyšíme poznámky o tom, že 

dnešní školství je zkostnatělé, nemoderní, nezajímavé… 

V naší škole si to nemyslíme. Záleží však na úhlu po-

hledu. Z pohledu normálního dítěte je většinou každá 

povinnost, tedy i povinnost chodit do školy, vnímána 

jako něco nechtěného. Jedním z úkolů základní školy 

však je připravit malého človíčka na život dospělý, tedy 

i na plnění povinností. Abychom ten občas negativní 

pohled některých žáků na současnou školu změnili, sna-

žíme se už léta naše žáky motivovat nejen prostředím, 

zajímavou výukou, ale i aktivitami, které pořádáme. 

Jednou z nich jsou celoroční celoškolní projekty, které 

se každoročně jako pomyslná nit vinou celým školním 

rokem a jejichž témata využívají učitelé i v rámci svých 

vyučovacích předmětů.  

Pro letošní školní rok jsme připravili projekt „Není den 

jako den, aneb 10× trochu jinak!“, jehož smyslem je 

zpestřit žákům v každém z 10 měsíců školního roku 

jeden den, který nebude odpovídat rozvrhu vyučovacích 

předmětů. Několik takových dnů již v našem školním 

kalendáři máme tradičně, jiné jsme přidali. Součástí 

tohoto projektu jsou i dvě exkurze. Nápad takto po-

jmout celoroční projekt vycházel z předpokladu, že se 

vzdělávání nemusí odehrávat jen v jednotlivých vzdělá-

vacích předmětech nebo ve školních lavicích, ale řadu 

poznatků a dovedností mohou žáci získat i jiným, mož-

ná trochu zábavnějším způsobem výuky, kdy zároveň 

upevní vztahy se svými spolužáky a budou se učit-

neučit.  

Žákům jsme předložili tuto nabídku: 

10 dní školního roku bez rozvrhu 

10 dní projektových, soutěžních, hravých, exkurzí 

apod. 

10 dní poznávání a zajímavostí 

10 dní, kdy bude více času na spolužáky  

10 dní zážitků mimo lavice a klasické učivo 

10 dní, kdy bude vše jinak     

Konkrétní realizace vypadá takto: 

Září = Startovací den 

Říjen = Den v roce 1918 

Listopad = Den v Techmanii (exkurze do Techmanie 

Plzeň) 

Prosinec = Vánoční den 

Leden = Zimní den 

Únor = Den plný her 

Březen = Den s knížkami, o knížkách, v knížkách 

Duben = Den Země 

Květen = Sportovní den 

Červen = Den se záchranáři (exkurze do Světa záchra-

nářů v Karlovarském kraji) 

Máme za sebou 7 neobvyklých školních dnů a jeden byl 

lepší než druhý! Užívají si to učitelé i žáci a už plíživě   

a nenápadně přemýšlíme o celoročním projektu pro 

školní rok 2019/2020. Alena Linhartová 
ředitelka základní školy 

Vítání občánků 

Lukáš Kieweg Lilien Štýsová 
pokračování str. 8 
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Vítání občánků 

Jana Adamková Emma Křížová 

Rozálie a Pavel Sendreiovi Jakub Jára 

Izabella Šallai 

Děti z Duhové školky 

(red) 

pokračování ze str. 7 
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                  Školky 

Příroda kolem nás se teprve probouzí, ale děti z Duhové 

školky nezahálely ani během zimy. Kromě běžných 

denních aktivit malovaly obrázky do několika výtvar-

ných soutěží. Pro Český zahrádkářský svaz na téma 

„Moje oblíbená rostlina", pro Sdružení hasičů Čech, 

Moravy a Slezska na námět „Požární ochrana očima 

dětí a mládeže". Troufli jsme si i na mezinárodní soutěž 

Lidice 2019 - téma „Barva" a ztvárnili návrh loga na 

tričko s motivem „Naučte se milovat lesy" u příležitosti 

Mezinárodního dne lesů 2019. Obrázky byly odeslány - 

držte našim dětem palce, ať se odborné porotě líbí. 

Divadlo - kdo z dětí by ho neměl rád. Snažíme se, aby  

k nám do mateřské školy zavítalo pravidelně 

a v různých formách - hrané herci, loutkové, maňásko-

vé, s poučením, s písničkami, pohádky klasické 

i autorské. Co se děje v korunách stromů a v jejich těs-

né blízkosti v různých ročních obdobích děti poznávají 

prostřednictvím série čtyř pohádek. Zatím viděly pod-

zimní a zimní příběh. Jak to vypadá v Austrálii, co vše 

zažijí její obyvatelé, se spolu s dětmi dozvíme v pohád-

kovém příběhu na konci března. 

Vítáme také možnost navštěvovat divadelní představení 

„velkých" divadel v kulturním domě, jež finančně pod-

poruje Město Nýrsko.  

Jaké je to být princeznou, hasičem, pirátem či jinou po-

hádkovou postavou, si děti vyzkoušely na tradičním 

karnevalu na konci února. Děkujeme rodičům za přípra-

vu masek. Děti si je při tanci, soutěžích a dovádění 

opravdu užily. 

Pokud máte zájem, sledujte aktuální dění v naší školce   

i na webové adrese https://www.sumavanet.cz/zsms/

msprace.asp  Lenka Kolářová  
učitelka mateřské školy 

Základní umělecká škola 

Honzík T., 5 let 

Zprávičky z „Duhové školky“ 

Zápis do Základní umělecké školy 

Luboš Vacek 
ředitel školy 

V týdnu od 13. do 17. května 2019 proběhne zápis no-

vých žáků do Základní umělecké školy Nýrsko pro 

školní rok 2019/2020. V příštím školním roce bude pro-

bíhat výuka v těchto oborech: 

Hudební - výuka na příčnou a zobcovou flétnu, klari-

net, saxofon, klavír, elektrofonické klávesové nástroje, 

žesťové nástroje, kytaru, housle, zpěv a sborový zpěv. 

Do přípravného ročníku hudebního oboru jsou přijímání 

žáci od pěti let.  

Výtvarný - výuka v přípravném a základním studiu od 

pěti let. Výuka je organizována ve dvou skupinách zá-

kladního studia. Studium je zaměřeno na výrobu kera-

miky, kresbu, grafiku, malbu a dekorativní činnost. 

Zápis se koná v budově Základní umělecké školy Nýr-

sko, Čsl. legií 373 v době od 13.30 do 17.30 hodin. 

Bližší informace o výuce na naší škole vám budou po-

skytnuty na telefonních číslech 373 700 027,              

604 446 480 nebo přímo v budově školy. Přihlášku lze 

vyplnit před zápisem zde https://www.izus.cz/

prihlaska_do_zus/  

Jako každý rok, i letos si Plzeň první květnový týden 

připomene události, které se odehrály na začátku května 

roku 1945. Slavnosti svobody, oslavy osvobození ame-

rickou armádou, se uskuteční od pátku 3. do pondělí    

6. května tradičně s bohatým vojensko-historickým       

a kulturním programem.  Lákavá přehlídka historické 

vojenské techniky Convoy of Liberty projede Plzní       

v neděli 5. května. Celý program završí hlavní vzpo-

mínkový akt u pomníku Díky, Ameriko! v pondělí       

6. května v 16 hodin. S celou Evropou si připomeneme         

75. výročí otevření druhé fronty ve francouzské Nor-

mandii. Bojů o přístavy u kanálu La Manche se zúčast-

nila také čs. zahraniční jednotka ve Velké Británii - 

Československá samostatná obrněná brigáda, které bude 

věnována výstava ve Smetanových sadech a soutěž pro 

děti. 

Slavnosti svobody Plzeň 

Adéla Kuželíková 
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Soutěžní sezona mažoretek 
Naši soutěžní sezonu odstartovala 16. února nepostupo-

vá soutěž Pohár Ametystu, kterou jsme pořádaly u nás  

v Nýrsku. Přijely k nám soutěžit týmy z různých koutů 

naší republiky. V této konkurenci jsme se neztratily      

a obsadily jsme pěkná místa. Některé z nás jsou již 

ostřílené závodnice, ale pro některé to byla první sou-

těžní zkušenost. 

V březnu nás čeká další nepostupová soutěž O Pohár 

města Klatov 2019. Zde vychytáme poslední ,,mouchy“ 

našich sestav a 14. dubna můžeme vyrazit na kvalifi-

kační kolo Mistrovství České republiky v mažoretko-

vém sportu do Zruče Nad Sázavou. Na tuto soutěž je-

dou jak týmy mažoretek – kategorie baton, tak nově 

vzniklé týmy pomponů. Soutěžit budeme v několika 

kategoriích, počínaje minikadetkami a konče našimi 

grandseniory, kteří si právem zasluhují obdiv nás všech.  

Pokud se nám vše povede tak, jak si přejeme, čekají nás 

finálová kola Mistrovství České republiky v Hranicích 

na Moravě, v Náchodě a v Ostravě. Doufáme, že se pro-

bojujeme až na samý vrchol a jméno Ametyst zazní i na 

Mistrovství Evropy v Chorvatsku, jako minulý rok, ba 

dokonce až na MS, které se koná v Praze.  

Rády bychom poděkovaly našim rodičům za podporu, 

trenérkám za pevné nervy a sponzorům za jejich pří-

spěvky. Ani bez jednoho z vás by to nešlo. 

Dům dětí a mládeže 

Pavlína Karlovská 
ředitelka Domu dětí a mládeže 

Text: Barbora Drahníková  

Foto: Hana Kotrchová 

 

Ve dnech 20. a 21. března se v Nýrsku konal Okresní 

přebor žactva ve sportovní gymnastice. Závod byl roz-

dělen do dvou dnů. Důvodem byla dlouholetá zkuše-

nost zúčastněných, kdy se jednodenní dlouhý závod pro 

všechny kategorie dětí základních škol měnil v maraton 

trpělivosti a soustředěnosti rozhodčích. Ti byli po dlou-

hém zodpovědném hodnocení unaveni a na odpolední 

závodníky už nezbylo tolik energie. Děti z druhého 

stupně základních škol patří mezi ty, kterých si vážíme 

nejvíce, protože si dokázaly svůj zájem o sport udržet   

a dovednosti rozšiřovat. Tyto děti si zaslouží naši po-

zornost. Proto závod ve dvou částech. 

Ve středu bojovaly děti z prvního stupně. Zúčastnilo se 

80 sportovců. Děti byly ukázněné a výborně připravené. 

Věříme, že se budeme potkávat i nadále. 

Ve čtvrtek jsme měli možnost uvítat děti od šesté třídy 

výše. Jednalo se o přátelské setkání třiceti osmi závod-

níků, kteří se již ve většině případů znají. Poměřili své 

síly a vzájemně ocenili výkony. Před vyhodnocením 

panovala v domu dětí příjemná atmosféra. Vítězství 

byla zasloužená, a protože pro některé „deváťáky“ to 

byla soutěž poslední, byla tam cítit i nostalgie. 

Dům dětí a mládeže Nýrsko děkujeme všem školám za 

účast, rozhodčím za práci a cvičitelům a dětem za před-

vedené výkony. Potěšila nás účast rozhodčích z řad bý-

valých žáků – gymnastů. Těšíme se na další setkání se 

sportovní gymnastikou v Nýrsku. 

Okresní přebor žactva 
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Sjezdovka 

Lenka Koryťáková 

(red) 

Zhodnocení uplynulé sezony 

Jak hodnotit právě uplynulou sezonu na nýrské sjez-

dovce? Bohužel náklady převyšovaly příjmy, přede-

vším z důvodu krátké zimy a nepřízně počasí. Ale pryč 

od negativního k pěkným okamžikům. Letošní jarní 

prázdniny na Klatovsku připadly na první týden 

v únoru. Zásluhou pěkného počasí a počtu návštěvníků 

můžeme právě tento týden označit jako vrchol sezony. 

A teď hezky popořadě. Lednový měsíc byl ve znamení 

nového pohyblivého koberce na dětském hřišti. Do 25. 

ledna sloužil jako jediný dopravní prostředek a využilo 

jej 139 lyžařů a 46 účastníků individuální lyžařské ško-

ly. Od 26. ledna se rozjel také velký vlek. Věřte však, 

že to byl heroický výkon zasněžit celou sjezdovku 

(přes všechny nástrahy nejen přírody, ale také lidí). 

Celý areál sloužil až do konce února. Poté jsme měli 

v úmyslu dokončit sezonu opět v dolní části sjezdovky, 

ale ani tomuto skromnému přání počasí nepřálo. Nena-

plnily se tak naše plány uspořádat na závěr malé závo-

dy a karneval na lyžích. Závěrem ještě postřehy a zají-

mavosti z uplynulé sezony. Díky odvaze učitelky Evy 

z Lesní školky absolvovaly vybrané děti třídenní lyžař-

ský kurz. Celkově prošlo turnikety téměř dva tisíce ly-

žařů a lyžařek. Lyžařská škola dala základ lyžování 

téměř 250 dětem a dospělým, mezi nimiž byla i ma-

minka s dcerou mongolské národnosti, obě pak hravě 

sjížděly velký kopec. V hodnocení sezony 2016/2017 

jsem psala o svém přání, o lyžařském oddíle SPORT 

TEAM 2016. V letošním roce se mi toto přání splnilo. 

Své schopnosti a dovednosti v kategorii přípravky změ-

řili na lyžařských závodech „Šumavský pohárek“ Tobi-

áš Bastl a Jakub Opluštil. 

Tobiáš Bastl Jakub Opluštil 

Jarní setkání „nejen“ turistů 
Tradiční jarní setkání nejen turistů uspořádal Klub čes-

kých turistů Nýrsko v sobotu 23. března. Krátce po obě-

dě se společně sešli na našem náměstí. Někteří díky 

krásnému počasí vyrazili na kolech. Trasa krátké pro-

cházky či projížďky na kole směřovala do Bystřice nad 

Úhlavou, kde byl pro všechny příchozí rozdělaný ohní-

ček s možností opečení buřtů nebo jiné dobroty. Nově 

zvolený předseda všem zúčastněním představil plány na 

výlety pro tento rok. S velkým ohlasem se setkal přede-

vším při zveřejnění možného celodenního výletu do za-

hraničí.  
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Čtvrtletník 
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Čtvrtletník 
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Inzerce 
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Inzerce 

Prodej slepiček 

Červený Hrádek prodává slepičky ze svého chovu typu Tetra hnědá,  

Dominant ve všech barvách a slepičky Green Shell - typu Araukana. 

Stáří 14 - 19 týdnů, cena 159 - 209 Kč/ks. 

Prodej 3. května a 4. června 2019. 

Nýrsko - u vlakového nádraží - 17.50 hod. 

Výkup králičích kožek - cena dle poptávky. 

Info: Po - Pá 9.°°- 16.°°hod. 

Tel.: 601 576 270, 728 605 840 

www.drubezcervenyhradek.cz 


