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Červen
Všechny děti
dobře znají,
červen, kdy už
třešně zrají.
Když pořádně
zčervenají,
každý se jich
s chutí nají.
Holky to jsou
parádnice,
nosí z třešní
náušnice.

Aktuálně z radnice
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Vzpomínkový akt
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A ze stromu
brácha volá
už asi půl hodiny:
„Je to bezva,
končí škola,
budeme mít
prázdniny!“
Jan Susa

Koupaliště
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Aktuálně z radnice

Jsou města a obce bezednou studnou?
Nepřísluší mi hodnotit jednotlivá ekonomická opatření
vlády a nemám k tomu ani dostatek podkladů. Nicméně jsem přesvědčen o tom, že jedinými subjekty dobře
hospodařícími se svěřenými veřejnými prostředky jsou
města a obce. Stávající vládní garnitura 7 let nevznesla
zásadní připomínku k výši daňových příjmů, které
města a obce získávají na základě rozpočtového určení
daní.V posledním roce jsem zaznamenal z úst premiéra
a nyní i ministryně financí informace, že si obce žijí
nad poměry a mají zbytečně moc peněz. Faktem je, že
pokud by města a obce hospodařily po vzoru jednotlivých ministerstev, tak by jim moc peněz nezbývalo.
Stačí se podívat na tzv. mrtvé duše jednotlivých ministerstev, na projektovou připravenost investičních akcí
a podobně.
Na začátku koronavirové krize jsem si učinil jakýsi
odhad výpadku z daňových příjmů. Ten činil snížení
o cca 15 %. Za poslední týden jsem z tohoto čísla vystřízlivěl, protože jsem zaznamenal několik rozhodnutí,
která se negativně podepíší na výsledných daňových
příjmech našeho města. Jednou z nejvíce překvapivých
informací je i to, že se města a obce mají podílet na
finanční kompenzaci pro OSVČ do výše 1/3 objemu
vyplacených podpor. Nic proti, živnostníky je nutné
podporovat v této pro ně velmi těžké době. Naše město

si to uvědomilo 10 dní po vyhlášení nouzového stavu
a vytvořilo program na jejich podporu. Finance do tohoto programu jsme vyčlenili z rozpočtu města, to znamená, že jsme důsledky našeho rozhodnutí nepřenesli
na nikoho jiného a ani nás to nepadlo. Tento postup
ministerstva financí je zvláštní zejména s ohledem na
to, že schodek rozpočtu se mění rychleji než počasí.
Dále jsem zaznamenal z úst nejvyšších představitelů
výzvu ke zvýšení investičních aktivit měst a obcí. Zase
nelze nic namítat. Nápad je to dobrý. Nicméně je dobré
se vrátit do předchozího odstavce. Po snížení všech
daňových příjmů nám poskytnuté finance postačí na
běžné výdaje, ze kterých hradíme chod námi zřizovaných organizací, mezi které patří školy, technické služby, správa lesa, chod úřadu apod.
Přes výše uvedené a zejména s ohledem na dobré hospodaření v minulém roce a i vzhledem k tomu, že díky
finanční stabilitě našeho města máme možnost využít
velmi nízkých úvěrových sazeb, příp. úvěrů, nebudeme
prozatím přistupovat k omezení či zastavení připravovaných akcí. To ovšem platí jen do doby, než někdo
vytáhne překvapení z rukávu a jako hotovou věc to
formou zákona, příp. úpravou stávajících, změní ze dne
na den.
Miloslav Rubáš
starosta

Zastupitelstvo

Dopady covidové krize

Po přerušení porad zastupitelů, které nastalo z důvodu
koronavirové krize, se zastupitelé sešli na dalším jednání
v pondělí 18. května. Starosta města v úvodu informoval
o záležitostech, které se během této krize řešily.
V průběhu uzavření úřadu byli zastupitelé o vzniklých
událostech informováni písemně. V době krize nebyly
podepisovány žádné investiční smlouvy. Řešil se pouze
běžný chod městského úřadu. Ekonomická informace ze
dne 18. května - Město Nýrsko na podporu živnostníků
vynaložilo cca 600 000 Kč, podpora bude ukončena
v průběhu měsíce června, takže z plánovaných 7 milionů
bude vyplacen pouze jeden milion korun.

Na poslední poradě zastupitelů, tedy v pondělí
18. května, seznámil starosta města zastupitele
s dopady covidové krize na rozpočty měst a obcí. Pro
naše město podle sdělení Svazu měst a obcí činí předpokládaný výpadek ve výši do 17 milionů korun na
daňových příjmech. S takto velkým výpadkem se rozpočet města ještě vypořádá, nicméně podle prognóz
Ministerstva financí ČR by obdobný schodek mohl
být i v příštím roce. Vzhledem k tomu, že v současné
době se úvěry bank pohybují v úrovni pod 1%, navrhuje starosta přijetí úvěru do výše cca 30 milionů korun. Tím by Město Nýrsko dokázalo překlenout období snížených daňových příjmů bez zásadního omezení
investic. Největší investice v blízké době (lokalita
u hřiště) bude prakticky ihned generovat příjmy. Přijetí úvěru se splácením do roku 2022 nebude ohrožovat celkové financování chodu města.

(red)

Veřejné zasedání Zastupitelstva města
Nýrska se koná 22. června od 16 hodin
v sále Městské knihovny Nýrsko.

(red)
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Aktuálně z radnice

Lokalita u hřiště
V tuto chvíli je zpracována projektová dokumentace,
kterou posuzují dotčené orgány s ohledem na platnou
legislativu. Výběrové řízení bude vypsáno začátkem
července a v podzimních měsících po sklizni obilovin
bude v dané lokalitě zahájena realizace (zasíťování
pozemků), která by měla být dokončena v srpnu příštího roku. Poté bude možno začít se stavbou rodinných
domků. V současné době je podáno cca 16 aktivních
žádostí na odkup pozemků.
(red)

Střecha úřadu
Po výměně oken, úprav a oprav kanceláří budou i nadále pokračovat opravy budovy městského úřadu. Tentokrát dojde k celkové rekonstrukci střechy. Poptávka
na cenu oprav již byla dokončena. Předpokládaná výše
je 3,7 milionu korun bez DPH. Ta odpovídá ceně projektované. Dojde k výměně celé krytiny, bude použita
hliníková krytina Prefa. V průběhu podzimu se také
uskuteční demontování věžičky, která bude odvezena
do dílen a opravena. V jarních měsících pak bude
umístěna zpět na budovu městského úřadu. Součástí
této opravy bude také osazení nového hodinového stroje včetně ciferníku.
(red)

Oprava ulic ve městě
V průběhu koronavirové krize nebyla zastavena žádná
investiční akce. V současné době probíhá výběrové
řízení na opravu Žižkovy ulice, zde dojde k výměně
vodovodního potrubí, k výměně veřejného osvětlení
a elektrické vedení bude uloženo do země. Rekonstrukce bude rozložena do dvou etap. V letošním roce bude
opravena část od Husovy ulice ke Komenského ulici
a v příštím roce bude dokončen zbytek této ulice. Celkové náklady se předpookládají ve výši 15 milionů korun.
Město Nýrsko zjišťuje také cenovou nabídku na opravu
Nádražní ulice, kde bude nutné odfrézovat asfalt v celé
šíři. V lokálních částech komunikace bude provedeno
zhutnění a dosypání jednotlivých podkladových vrstev
a následně bude provedeno zaasfaltování celé ulice.
Termín realizace zatím znám není, bude se odvíjet od
výsledné ceny opravy. Další ulicí, kterou je potřeba

opravit, je ulice Boženy Němcové. Zde se však nejdříve musí připravit projektová dokumentace na kanalizaci, která je pro opravu této ulice stěžejní. Následně pak
bude opraven i povrch této komunikace.

Nádražní ulice
(red)
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Kulturní dům
V pátek 15. května byla převzata oprava vchodu do kulturního domu. Zjištěné drobné závady byly opraveny do
konce měsíce května. Jedná se o velmi zdařilé dílo, na
které budou postupně navazovat opravy dalších částí
kulturního domu. V letošním roce se projektuje zvukové zařízení, osvětlení a řešení jeviště. Pokud to budou
finanční prostředky umožňovat, což v dnešní době bohužel nedokážeme říct, došlo by v příštím roce
k realizaci právě této části kulturního domu.
(red)

Sportoviště

Koupaliště
I přes situaci, která nastala v posledních měsících, jsme
začali s přípravou koupaliště již koncem dubna, aby
mohl být zahájen provoz co nejdříve. Nyní jsme rádi,
že jsme přípravy neodložili, protože můžeme v červnu
koupaliště otevřít. Provoz na koupališti zahájíme
v závislosti na počasí v polovině měsíce června. V týdnu bude otevřeno od 13:00 hodin a o víkendu již od
10:00 hodin vždy do 19:00 hodin. Od července bude
možné koupaliště navštívit každý den od 10:00 hodin
do 19:00 hodin. Vstupné na koupaliště se nemění a ceník zůstává stejný jako minulý rok.

Lucie Jandová
vedoucí sportovišť

Lesy

Městské lesy
Lesy města Nýrska mají celkovou rozlohu 346 ha
s ročním plánem těžeb 3300 m³. V loňském roce byl
v důsledku kalamit (větrné a kůrovcové) vytěžen dvojnásobek ročního plánu. V letošním roce se bude opět
provádět pouze nahodilá těžba s odhadem ve stejné
výši jako v loňském roce.

Velký důraz se klade na vyhledávání a pozorování vývoje lýkožrouta smrkového. Pro sledování se využívá
několik desítek lapačů (černé umělohmotné krabice
s feromonem), do kterých se kůrovec chytne a následně
spočítá. Z těchto měření bylo zjištěno, že první letošní
rojení proběhlo na začátku května a v některých lokalitách počet překročil kalamitní stav. pokračování na str. 5
4

Lesy
pokračování ze str. 4

Na vytěžených plochách se postupně provádí nebo
v brzké době bude provádět výsadba nových stromků.
Pro vyšší odolnost vůči změnám klimatu i škůdcům
bude dřevinná skladba pestřejší. To vyžaduje vyšší finanční náklady na celkovou obnovu lesa. Na částečné
pokrytí těchto nákladů se využívají prostředky
z programů „Finanční příspěvky na obnovu, zajištění
a výchovu lesa“ poskytované MZE a „Podpora ochrany
lesa“ od Plzeňského kraje.
Na jaře letošního roku oslovilo zastupitelstvo města
v čele se starostou Miloslavem Rubášem ředitele místních základních škol se žádostí o zapojení dětí do výsadby nových stromků. Děti se mohly aktivně podílet
na tvorbě svého životního prostředí a budovat si
k němu kladný vztah. Hospodaření v městských lesích
tak nemělo být cíleno jen na tvorbu zisku, záměrem byl
i výchovný přesah. Do plánů nečekaně zasáhla pandemická situace, která hromadnou účast dětí na jarním
zalesňování znemožnila. Doufáme v uskutečnění této
akce na podzim letošního roku. Přesto se našlo pár dobrovolníků z řad starších středoškolských studentů, kteří
svůj volný čas v důsledku absence školní výuky věnovali právě pomoci s lesními pracemi. Za to jim patří
velký dík.
V důsledku zvýšení těžebních prací bylo v loňském
roce nutné omezit z hlediska bezpečnosti vstup lidí do

lesa. Toto se pravděpodobně bude opakovat i letos, za
což se všem návštěvníkům Městské lesy Nýrsko
omlouvají. Je třeba zmínit, že někteří z občanů si bohužel les pletou se skládkou odpadu, dokládá to nespočet
plastových lahví a plechovek, výjimkou nejsou pneumatiky nebo matrace. Na tyto návštěvníky apelujeme,
aby do lesa vstupovali s pokorou, a žádáme, aby si vše,
co si do lesa přinesou, také odnesli. Za dodržování tohoto pravidla děkujeme a přejeme příjemně strávené
chvíle v našich lesích.

Miroslav Sloup
Odborný lesní hospodář

Příroda

Červenka obecná
Jsem červenka – samotářka. Nejraději žiju v lesích, ale
i v parcích a zahradách. Já i můj partner jsme velcí asi
jako vrabec. Hřbet máme hnědý, zespodu jsme modrošedí a na hrdle a obličeji krásně rezavočervení
(mláďata červenky se červenají až po pěti měsících).
Máme dlouhé nohy a velké černé oči. V dubnu začíná
sameček obhajovat své teritorium – někdy i fyzicky. Já
si najdu dutinu ve stromě, hustý porost rostlin nebo
i budku a vytvořím hnízdo z mechu, listí a trávy. Tam
snesu pět až sedm bílých, červeně skvrnitých vajíček
a 13 až 14 dní je zahřívám. Přitom musím dávat pozor,
aby se mi do hnízda nevetřela kukačka. Mláďata pak
14 dní krmíme hmyzem a jeho larvami, případně i plody bezu a tisu. Přes zimu většinou zůstáváme na svých
stanovištích. Máme flétnovitý a zvonečkovitý hlas,
naše písnička zní trochu smutně. Sameček zpívá na
stromech i na plotech, často za šera.

zobák - černý
náprsenka - oranžová
hlava vzadu - šedá
bříško - béžové
křídla, ocas, nohy - hnědé
Pírko
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Městská knihovna

Za dveřmi knihovny
Přestože byla knihovna nějaký čas uzavřena, uvnitř bylo
stále živo. Věnovali jsme se činnostem, na které
v běžném provozu nezbývá tolik času. Vyřizovali jsme
resty, které se nakupily – opravovali a vyřazovali knihy,
velké množství knih dostalo nový kabát v podobě pěkného obalu. Věnovali jsme se většímu úklidu výpůjčních oddělení i skladů. Po celou dobu uzavření knihovny jsme všem čtenářům automaticky prodloužili výpůjční dobu.
Stále pokračujeme v nakupování a katalogizaci nových
knih. Přehled již zpracovaných novinek je k dispozici
v našem elektronickém katalogu. Nabízíme možnost
využití rezervace titulů dle vašeho přání. V případě využití této služby budete mít rezervované knížky
v knihovně připravené.
Zde je malá ochutnávka toho, na co se můžete těšit.
Novinky pro dospělé:
Kdo chytá v síti (Pecháčková Mar ika)
- Internet je jediné místo, které neodděluje svět dětí
a dospělých. Režiséři Vít Klusák a Barbora Chalupová
založili na internetové seznamce fiktivní profily tří dvanáctiletých dívek jako výchozí bod výbušného dokumentu o internetových predátorech V síti. Do pěti hodin se
jim ozvalo přes osmdesát mužů. V navazujícím souboru
rozhovorů najdete hlubší rozbor postav z filmu, který
vyvolal obrovský rozruch ještě před vlastním odvysíláním.
Slib (Keleová – Vasilková Táňa) - román pro ženy
Dvě kamarádky, dva rozdílné osudy. Alice, veterinářka,
je šťastně vdaná, má dvě děti, fenku Doru, práci, která
ji baví, a spoustu snů. Ten největší je cestovat a poznávat jiné země, a právě proto plánují s manželem cestu
po Evropě. Iveta, novinářka, je svobodná a bezdětná.
Miluje svou práci, domek na kraji Bratislavy, psa Dana
a výlety po Malých Karpatech. Ke štěstí nepotřebuje ani
chlapa, ani děti, jak s oblibou tvrdí. Dvě šťastné ženy.
Cesty osudu jsou však nevyzpytatelné…
Synové člověka (Ar naldur Indr idason) – severská
krimi
V centru Reykjavíku je nalezen brutálně zavražděný
penzionovaný učitel. Téměř ve stejnou dobu spáchá jeden z jeho bývalých žáků v psychiatrické klinice sebevraždu. Bratr sebevraha zjistí jako první, že oba dva
případy mají souvislost. To už jde o případy inspektora
Erlendura a jeho kolegy z kriminálky Reykjavík...
Doktorka Viktorie (Har asimová Mar kéta) – román
z lékařského prostředí
Viktorie obětovala soukromý život poslání lékařky, které

pro ni znamená víc než rodina. Kvůli práci se dokonce
vzdala i vlastního syna a po krachu manželství věnuje
čas výhradně kariéře. Když je však za záhadných okolností brutálně zavražděna její kolegyně, otřese se Viktoriin svět v základech. Policie totiž přichází s hypotézou,
že pachatel zaměnil oběti a mrtvá měla být právě ona.
Motiv? Neznámý. Situaci přiostří bomba instalovaná v
autě dalšího lékaře z nemocnice, ve které je Viktorie
zaměstnaná. Dvě zdánlivě nesouvisející vraždy způsobí
mezi personálem kliniky poplach a mladá lékařka začíná navzdory své tvrdé povaze propadat panice. Tragické události ale nekončí. Umírá další mladá žena a následně se obětí útoku stává také hlavní hrdinka. V přímém ohrožení života Viktorie pochopí, že honba za kariérou a věhlasem ji připravila o to nejcennější – lásku
a dítě.
Pešky mezi budhisty a komunisty (Zibur a Ladislav)
– cestopis
Nešikovný mladý muž ujde 1 500 kilometrů pěšky v Nepálu a v Číně. Dějí se mu hrozné věci, ale on se jim jen
směje.
„Když mi byly tři, rozbil jsem si hlavu o bidet. Když mi
bylo devět, rozbil jsem si hlavu o kolo, které jsem vedl
do kopce. Myslím, že bych vůbec neměl cestovat, protože jsem hrozně nešikovnej. Ale stejně to dělám.“
Pytláci od plavebních kanálů (Bouzek Ota) – povídky
ze Šumavy
Novinky pro děti:
Bubákov (Petř íčková Renata)
Bubajzlík je malý bubáček, který se narodil ve sněhu
před
starým
hradem
Bubákovem.
Byla mu zima, a tak se vydal do hradu ohřát. Narazil
tam na tři milé čarodějnice – Drátenici, Metrnici a Jitrnici, které vaří pro všechny čokoládu. Postupně se seznamuje s dalšími obyvateli a odhaluje tajemství celého
hradu. Pojďte s Bubajzlíkem všechno pořádně prozkoumat a zažít pravé dobrodružství.
Pekelné příběhy čertí babičky (Gecková Iva)
Čertí babička je pro každé peklo hotový poklad – má
síly a elánu za sto čertů a se vším si ví rady. Chcete se
dozvědět, co udělala, když odhalila krádež ve spíži, jak
vyráběla netopýří sádlo nebo kde si v pekle obstarala
borůvky do koláče? Pusťte se do čtení a dozvíte se odpovědi na všechny své zapeklité otázky.
Mezihvězdný expres (Reeve Philip)
Mezihvězdné expresy jsou inteligentní vlaky, které
brázdí galaxii prostřednictvím Velké Sítě.
pokračování na str. 7
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Městská knihovna
pokračování ze str. 6

Cestuje jimi i Zen Starling, bezvýznamný uličník z planety Klín. Na jednom ze svých výletů na okolní světy se
Zen setká s neznámou dívkou v červené pláštěnce. Dívka se jmenuje Nova a vyjde najevo, že ji za Zenem poslal záhadný cizinec jménem Raven. Ten od Zena žádá,
aby se společně s Novou vloudil do vlaku samotného
vládce Velké Sítě a přinesl odtamtud tajemný umělecký
předmět. Zen úkol přijímá a vydává se na cestu. Netuší
však, kam až ho jeho cesta zavede ani co všechno ho na
ní čeká…
Během měsíce června si můžete přijít zapůjčit také zcela nově objednané knihy:
Povstalecká triologie od Roth Veronca, knihy určené
pro mládež, Křišťálový klíč od Vlastimila Vondrušky,
Deník ze dna od Tomáše Řepky, další dílo od autorky
Venkovského sídla a Panského domu Jacobs Annese se
jmenuje Kavárna u Anděla a také dílo od populární
autorky Radky Třeštíkové Foukneš do pěny a další.

Milena Linhartová
knihovnice

Muzeum Královského hvozdu

Co má Nýrsko společného s Bohumilem Laušmanem?
Někdy se stane, že nám někdo donese do muzea doslova torza předmětů v domnění, že se jedná o cenný kus.
Snad by to i byla pravda, kdyby se jednalo o předměty
opravdu historické, které dokládají dávné osídlení, boje nebo třeba zaniklou výrobu. Ale pokud se jedná
o potrhanou knihu nebo zmuchlané nebo rozpadávající
se noviny, je už jejich vypovídací hodnota natolik snížená, že archivování přinese spíše jen starosti. Náš depozitář je tím dost poznamenán, protože jsme jako
amatéři v počátcích práce muzea byli užaslí nad kdejakým kouskem. Až budeme v brzké době dělat inventuru, asi větší počet takových předmětů dál schovávat
nebudeme. Něco jiného je to ovšem s informacemi,
protože u nich se leckdy po letech dočkáme doplnění, a rázem se obraz o takové informaci začíná vykreslovat. To se například týká i bývalého ministra průmyslu a předsedy sociální demokracie Bohumila Laušmana, který se rozhodl v roce 1949 emigrovat a svou
trasu pro překročení hranice s Německem naplánoval
přes Nýrsko. V osudný den se skrýval v Lesním divadle ještě s člověkem, který ho měl provést lesy na německou stranu. Sám přijel do Nýrska autem. V Lesním
divadle se měl setkat se svojí manželkou a dcerou, které měly přijet ještě s Laušmanovým zetěm a údajně
dvěma cizími agenty vlakem. Laušmanův úmysl byl

částečně prozrazen, takže ti, kteří přijeli vlakem, byli
zadrženi a Bohumil Laušman, když se ostatních nedočkal, přešel úspěšně do Německa sám. Jeho osud
v cizině je poměrně dobře zmapován. Mezi emigranty
nebyl příliš oblíben a i mezi Němci samotnými, protože byl za války zapojen do protinacistického odboje.
V roce 1953 byl v Rakousku chycen agenty komunistů, omámen a propašován do Československa, uvězněn
a exemplárně vyslýchán. V roce 1963 ve vězení zemřel, údajně na zástavu srdce, ale kdo je více obeznámen s praktikami tehdejších vyšetřovatelů, ví, že smrt
byla často následek krutého zacházení. Bohumil Laušman je i s manželkou pohřben v Chrudimi.
Epidemie nám přibrzdila plány a i jinak nás dokázala
rozhodit, ale doufám, že se vše vrátí brzy do kolejí,
kterými bychom rádi jeli. Plánujeme průzkum údolí
pod Ostrým, kde vystupuje žíla podobné horniny jako
v prostoru Kamenné galerie. Musíme toto místo propátrat, případně odebrat vzorky, aby mohlo pokračovat
pátrání o zdroji materiálu pro paleolitické lidi. Tím
budou zase více objasněny záhady kolem Kamenné
galerie. Naštěstí se nám hlásí další spolupracovníci.
A nejen na takovouto práci, ale i na průzkum
s detektorem kovů (některé si i vychováváme).
pokračování na str. 8
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Muzeum Královského hvozdu
pokračování ze str. 7

I to je důležité, protože nám jde o to, abychom získali
co nejvíce nalezených předmětů do našeho muzea a ne
se dívali na díry někde v lese a ani nevěděli, jestli tam
někdo našel něco zajímavého.
Čeká nás také jednání s Městským úřadem v Železné
Rudě, protože lokalita Kamenné galerie leží na jejich
katastrálním území. Nevíme, jak se k tomuto objevu
budou stavět, zda budou ochotni nám pomoci například
alespoň se základním zabezpečením. Hrozí totiž, že
některé kameny budou poškozeny, protože mechanizace v lese je stále těžší a těžší a jakékoli nestandardní
podmínky snižují produktivitu, a o to nikdo nestojí.

A ještě jednu informaci na závěr. Abychom si vydělali
peníze na třicetiprocentní podíl na náklady, kterými
přispíváme na provoz muzea, snažíme se například
úspěšně prodávat knihy v našem antikvariátu. A to se
může dařit, jen když se najde dost lidí, kteří nám své
nepotřebné knihy do muzea věnují. Právě minulý týden
se jeden takový dobrodinec našel, takže až vyjde toto
číslo NN, budeme mít zcela novou, velmi kvalitní dodávku. Týká se to i detektivních románů, takže je jisté,
že si u nás určitě něco pěkného vyberete.
Karel Velkoborský
Muzeum Královského hvozdu

Putovní výstava

Proměny českých měst, městeček a vesnic
Rozkvetlé parky a čisté ulice, natřené fasády domů,
opravené památky. Tak kdyby to vypadalo v každém
městě, městečku a vesnici….To je sen mnohých z nás.
Tento sen se snaží naplňovat Asociace Entente Florale
CZ – Souznění, z.s. ve spolupráci s Národní kulturní
památkou Vyšehrad. Několik let totiž pořádají výstavu
Má vlast cestami proměn, která přináší svědectví o
proměnách zanedbaných míst v místa upravená a užitečná.
Prostřednictvím fotografií a příběhů prezentují stav
před rekonstrukcí a po ní. Každý rok je na výstavě
možné zhlédnout opravy různorodých staveb – od sakrálních objektů přes obecní úřady, školy, zastávky,
multikulturní centra, náměstí, návsi či koupaliště. Právě proměnou nýrského koupaliště se do letošního ročníku zapojilo i město Nýrsko. Nejhezčí proměny jsou
každý rok oceněny. Hodnotí je odborná porota i veřejnost na webových stránkách http://www.aefcz.org/
hlasovani.
Hlavní těžiště výstavy spočívá v putování. Každý rok
v květnu se koná slavnostní veřejná vernisáž výstavy
na Vyšehradě v Praze, která se bohužel letošní rok nemohla uskutečnit z důvodu vládních nařízení.
V polovině června se výstava rozjede do různých koutů
České republiky a takto putuje celý rok. Proměny
z Plzeňského, Jihočeského a Karlovarského kraje budete moci vidět i v Nýrsku na náměstí od 23. června
do 14. července, ve stejném termínu můžete zhlédnout také výstavu proměn z celé České republiky ve
společenském sále městské knihovny.

A jak celá myšlenka výstavy vznikla? Zrodila se v malé vesnici v Pošumaví, v Novém Dvoře u Myslíva.
Rybníček na návsi, který kdysi sloužil jako náhon pro
mlýn, přišel vlivem meliorací o vodu a po dlouhá léta
sloužil jako místní skládka. Zarůstal vrbami, které se
rozlamovaly a pádem kmenů překrývaly vrstvy odpadků. O Velikonocích roku 2002 se místní obyvatelé
a chalupáři pustili do práce. Prostor se souhlasem starostky vyčistili, ve spolupráci se zemědělským družstvem pokryli ornicí a oseli trávou. Následovala výsadba stromů a keřů, pánové vlastnoručně a ze svého
dřeva vyrobili altán a herní prvky na dětské hřiště. Proměna k neuvěření bez veškerých dotací! Výstavy se
bohužel zúčastnit nemohou, nemají fotky před úpravou.
Symbolem celého projektu je kamenné srdce, které
bylo vykopáno na vyšehradské akropoli při budování
závlah pro vyšehradský park. Toto srdce si každý rok
předávají hlavní partnerské kraje, aby ho opatrovaly
stejně jako veřejný prostor naší země.

(red)
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Zábava pro děti

Najdi 11 rozdílů mezi obrázky

Zdroj: Malý tvořivec
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Zábava pro děti

Vyhledej a vybarvi tvary podle zadaných barev dílků

Zdroj: Malý tvořivec
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MěK a IC
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Autobusy

Novinky a benefity veřejné autobusové dopravy Plzeňského kraje!
Cestující veřejnou dopravou po Plzeňském kraji se mohou od 14. června těšit na vítané novinky a na více než
300 nových modrých autobusů. Ty s sebou přinesou
vysoký komfort a pohodlnější cestování.
Všechny autobusy v barvách Plzeňského kraje budou
částečně nízkopodlažní, s plošinou pro vozíčkáře či
pro kočárky. Uvnitř bude pr o tyto cestující vyhr azené bezpečné místo. K rychlejšímu odbavení pomůže
možnost bezkontaktní platby kartou přes terminál u řidiče.
V parných letních dnech se cestující mohou těšit ve
všech vozech na klimatizaci, která v kombinaci s dvojitými skly zar učí př íjemnou cestu. Tato skla naopak
v zimě zase pomohou udržet autobusy příjemně vytopené.
Všechny vozy nabídnou USB nabíječky na mobily a
tablety a na vybraných linkách bude k dispozici i Wi-Fi
připojení. Pr o snadnou or ientaci a př ehled př i cestě
poslouží ve všech autobusech LCD obrazovky s hlášením zastávek.

Novinkou od 14. června bude fungující dopravní dispečink, kter ý díky aktuálním infor macím o zpoždění
na trasách zajistí garanci návaznosti spojů. Informace
o zpoždění se budou mimo jiné zobrazovat cestujícím
na zmiňovaných LCD obrazovkách ve vozech.
Vítanou novinkou bude v budoucnu mobilní aplikace
Virtuální Plzeňská karta, ve které si bude možné zakoupit jednotlivé přestupní jízdné dopředu. Jízdné se bude
v rámci aplikace kontrolovat u řidiče přes QR kód
v jízdence. Časem do aplikace přibude zobrazování informací o volných místech v autobusech pro jízdní kola
a jejich případná rezervace.
Webové stránky www.idpk.cz jsou hlavním komunikačním kanálem. Na stránkách naleznete veškeré potřebné
informace
a
kontakty,
Sledovat můžete také profil IDPK.cz na sociálních sítích Facebook a Instagram. Tam naleznete nejen
aktuální informace o veřejné dopravě, ale také užitečné
tipy na výlety či nejrůznější soutěže. Sociální sítě jsou
vhodným komunitním místem, kde můžete přispět do
(red)

Jízdní řády
Od 1. června nás po nouzovém stavu čekala první
změna autobusových jízdních řádů. K dopravci ČSAD
přibyla linka Klatovské dopravní společnosti, která
poskytovala své služby ještě před nouzovým stavem.
Ale aby to nebylo pro nás tak jednoduché, v polovině
června nás čeká další změna jízdních řádů. Od 14.

června začne poskytovat své služby společnost Arriva
místo společnosti ČSAD. O tom jsme již informovali
v předešlém čísle Nýrských novin. Nové autobusové
jízdní řády si můžete vyzvednout v informačním centru nebo v městské knihovně.
Soňa Nováková
informační centrum

Reakce na článek z minulého čísla novin
Chci zareagovat na článek zvaný „Poděkování" vydaný
v minulém čísle Nýrských novin. Musím říct, že větší
blábol jsem už dlouho nečetla. Pan Dvořáček zde podává své zaměstnance jako největší chudáky. A co ti
ostatní? Je jich spousta, všichni mají celý den rukavice
a roušky a všichni jsou vystaveni stejnému obrovskému
tlaku. Nikdo z nich se ale neschovává a všichni se snaží
ulevit veřejnosti, jak se dá. Jejich pracovitost a ochota
nezná mezí. V obou dalších potravinářských obchodech
je veškeré pečivo zabalené, nikde se nepovalují volně
pohozené rohlíky a uvnitř obchodu najdete pro zákazníky dezinfekci. Ne tak ale v obchodě Potraviny Dvořáčková. Tam mě odmítli vpustit, protože jsem měla vlastní rukavice, které dle vyjádření personálu byly

„vytažené z kapsy nebo kdoví odkud, a tudíž ušmudlané". Takto postižená jsem nebyla jediná. Takzvané
„Dvořáčkovy rukavice" byly umístěny ve špinavé papírové krabici vystavené prachu, kapající střeše a prohrabujících se holých rukou. A tyhle rukavice nebyly ušmudlané? Kdo koho chrání a kdo koho ohrožuje? Co na
nás pan Dvořáček vymyslí při příští nákazové vlně?
Bude nás ve jménu ochrany svých zaměstnanců rovnou
střílet?
Můj velký obdiv patří všem ostatním podnikatelům
a jejich zaměstnancům včetně hasičů, kteří se díky své
inteligenci a zdravému rozumu odmítli chovat jako hyeny.
Vlasta Jaklová
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75. výročí od osvobození

Vzpomínkový akt
Letošní vzpomínkový akt k 75. výročí osvobození města Nýrska se uskutečnil ve zcela komorním duchu. Zástupci
Města Nýrska položili věnce k pamětní desce na Městském úřadě Nýrsko, na hřbitov k pomníku obětí fašismu
a také k pomníku obětí transportu smrti v Bystřici nad Úhlavou.

Knižní novinka v Informační centru
v Nýrsku. Pro milovníky historie máme
připravené první vydání knihy o osvobození západních Čech americkou armádou.
Kniha je plná fotografií a dvojjazyčného
textu. Krásné zpracování, které by rozhodně nemělo chybět v žádné poličce milovníka historie nebo 2. světové války.
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Městské kulturní středisko
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Inzerce
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Inzerce
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