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V prosinci se ve městě konala celá řada zajímavých adventních akcí. Jednou z nich bylo 10. prosince i tradiční „Zpívání u vánočního stromu“.  
Více informací o této akci najdete na straně 11.

Vážení spoluobčané,

prosinec utekl jako voda a my stojíme na prahu nového roku. Jsem rád, 
že jsme celou řadou akcí napomohli k tomu, abychom se v neustálém shonu 
dnů, příprav a zajišťování dárků pro naše blízké, alespoň na chvilku zastavili, 
pohovořili s přáteli u „svařáku“ a zavzpomínali na to, co se nám v letošním 
roce povedlo a na co bychom raději zapomněli. Přál bych si, aby u většiny  
z Vás, stejně jako u mě, převládaly pocity spokojenosti nad tím, čeho jsme do-
sáhli a jak jsme prožili tento rok. Z pohledu města mohu konstatovat, že tomu 
tak bylo. Pracovali jsme s velkým rozpočtem, ze kterého jsme převážnou část 
investovali do stavebních akcí a oprav majetku města. Opětovně jsme se za-
měřili na podporu spolkové činnosti. Účast nás všech na akcích pořádaných 
jednotlivými organizacemi hovoří o správnosti nastoupené cesty. Pokračova-
li jsme v modernizaci vybavení sborů dobrovolných hasičů, financovali jsme 
strojní vybavení technických služeb, investovali jsme do škol i zdravotnické-
ho zařízení. 

Pokračování na následující straně
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Z prosincového jednání 
Zastupitelstva města Nýrska

Na svém prvním veřejném a zároveň posledním zasedá-
ní v roce 2014 se sešli zastupitelé města Nýrska 15. prosin-
ce. Byla projednána poslední rozpočtová změna na rok 
2014. K výrazné změně došlo na straně příjmů – navýše-
ní cca o 15 miliónů, a to díky dotacím získaných městem. 

Nový rozpočet na rok 2015 byl schválen jako přebyt-
kový s předpokládanými příjmy ve výši 103 841 000,- Kč 
a výdaji ve výši 82 878 000,- Kč. Vzhledem k tomu, že bě-
hem roku dochází k upřesnění některých příjmů (neinves-
tičních i investičních dotací), bude nutné provést v průběhu 
roku rozpočtová opatření – tj. úpravu rozpočtu.

Bližší informace o členění rozpočtu naleznete na strán-
kách města na odkaze: http://www.sumavanet.cz/munyr-
sko/rozpocet.asp.

Předmětem jednání bylo schválení výše místního po-
platku za likvidaci odpadů a cena vodného a stočného 
v příštím roce. Výše místního poplatku na rok 2015 byla 
schválena ve výši 520,- Kč za osobu a rok, což představuje 
nárůst o 10,- Kč oproti roku 2014. Zákon umožňuje stanovit 
výši místního poplatku až na částku 1000,- Kč.

INFORMACE 
Z RADNICE

Novoroční slovo...
Pokračování ze strany 1

V letošním roce proběhly rovněž volby do obecních  
zastupitelstev. V našem městě nepřinesly zásadní změnu  
v jeho vedení a věřím, že ani v jeho dalším směrování. Mrzí 
mě fakt, že osobní útoky na mě a mojí rodinu byly jed-
ním z hlavních témat části kandidátů. Ukázalo se však, že 
byly pro velkou většinu našich spoluobčanů nezajímavé. 
Za to chci Vám všem, kteří jste mě poctili svou důvěrou,  
ještě jednou co nejsrdečněji poděkovat.

Přelom roku rovněž slouží k tomu, abychom se dívali  
i do budoucna, abychom plánovali a těšili se na naplňová-
ní našich přání. Nejinak je tomu i v životě města. Letos za-
hájíme hlavně přípravy na čerpání peněz z nového plánova-
cího období. Bohužel nepřipraveností programů na repub-
likové úrovni zapříčiní opožděné čerpání evropských pe-
něz. Takto získaný čas využijeme na zpracování nových plá-
novacích dokumentů a projektů. Ve větší míře podpoříme  
zájmová sdružení a dobrovolné organizace, dokončíme 
stavby  pro dopravní infrastrukturu a sport. Dále budeme 
chtít zahájit výstavbu domů pro naše nejstarší spoluobčany.

Vážení spoluobčané, přeji Vám úspěšné vykročení do  
nového roku, minimum karambolů, hodně štěstí a osobní 
spokojenosti.   

Ing. Miloslav Rubáš, starosta města 

Cena vodného a stočného je pro rok 2015 stanove-
na na 44,- Kč/m3 (bez DPH), což je zvýšení o 1,59 Kč za 
m3. Postupně bude docházet k napojení občanů Staré Lho-
ty a Zelené Lhoty na nově vybudovanou kanalizaci napo-
jenou na ČOV v Nýrsku. Na tuto akci získal provozova-
tel dobrovolný svazek obcí Údolí pod Ostrým dotaci a po-
skytovatel dotace určil výši stočného pro připojené obce. 
Výše stočného a další podmínky připojení budou projed-
nány před podpisem smluv s jednotlivými občany. 

Na programu jednání bylo i schválení podání žádosti 
na poskytnutí dotace do Regionálního operačního pro-
gramu NUTS II Jihozápad na výstavbu příjezdová ko-
munikace k průmyslovému areálu Na Cihelně. Nová 
komunikace by propojila tento areál s ulicí Palackého pro-
ti firmě Lesní stavby s.r.o.. Vyřeší se tím dlouhodobě ne-
únosná dopravní situace v ulici U Cihelny, kde úzkou ko-
munikací jezdí osobní i nákladní auta do servisů umístě-
ných v areálu města.

Podrobný zápis z jednání zastupitelstva je k dispozici 
na stránkách města na odkaze http://www.sumavanet.cz/
munyrsko/usneseni.asp.                                             (MěÚ)

Likvidace biologického odpadu
usnadní i nová technika

V minulém čísle Nýrských novin jsme informovali  
o vybudování kompostárny na skládce v Hodousicích. Byl 
to jeden z kroků, kterým se město připravilo na novelu 
zákona o odpadech. Ta pro obce stanovuje od 1. 1. 2015 
nově povinnost zajistit místa pro oddělené soustřeďování 
biologicky rozložitelných odpadů. 

Kromě kompostárny (provoz každou sobotu od 11:30 
do 15:30 hod.) bude možno tento odpad ukládat ve sběr-
ném dvoře ve Strážovské ulici (provozní doba: st, pá – 
14:00 až 17:00 hod., so – 8:00 až 11:00 hod.). Dále jsou 
využívány kontejnery v zahrádkářské kolonii, kde se přes 
veškerá upozornění opakovaně objevují i jiné druhy od-
padů (biologicky nerozložitelných), což zvyšuje náklady 
na likvidaci následným tříděním tohoto odpadu. 

Přínosem je nákup 
technického vybave-
ní na základě získa-
ných dotací nejen pro 
kompostárnu (překo-
pávač, traktor s čel-
ním nakladačem), ale 
i svozové techniky. 
Technické služby na 
základě získané dota-
ce pořídily jako nosič 
kontejnerů náklad-
ní automobil MAN. 

Dotace byla získána ze Státního fondu životního pro-
středí ČR, operační program Životní prostředí jako „Do-
dávka vybavení pro systém svozu bioodpadu ve městě  
Nýrsku“.                                                                   (MěÚ)

Nový nákladní automobil MAN, který 
slouží jako nosič kontejnerů.
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Příspěvky do Nýrských novin zasílejte 
na e-mail: nyrskenoviny@gmail.com

Informace finančního odboru 
poplatníkům místních poplatků 

1) Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunál-
ních odpadů 

- Sazba poplatku: 520,- Kč.
- Poplatníci: fyzické osoby, které mají v obci trvalý po-

byt; cizinci, kteří pobývají na území ČR déle než 3 měsí-
ce; vlastník stavby určené nebo sloužící k individuální re-
kreaci, bytu nebo rodinného domu, ve kterých není hlášena  
k trvalému pobytu žádná fyzická osoba. 

- Úlevy a osvobození od poplatku jsou uvedeny v článku 
6 obecně závazné vyhlášky města Nýrska č. 1/2014, kterou 
se mění OZV č. 3/2012 a 3/2013. Studentům do 26 let uby-
tovaným po dobu studia mimo obvod města Nýrska je po-
skytována úleva ve výši 70 % z poplatku, která je nejčastěji 
využívána. Osvobození lze využít např. pro třetí a další ne-
zletilé nezaopatřené nebo studující dítě v rodině. Existence 
skutečností zakládající nárok na osvobození nebo úlevu od 
poplatku se podle článku 6 odst.4) OZV dokládají do konce 
února příslušného roku. Potřebné tiskopisy lze vyzvednout  
v kanceláři č. 6 na MěÚ Nýrsko nebo stáhnout na http:/www.
sumavanet.cz/munyrsko/ v sekci formuláře pro podání. 

- Splatnost poplatku je do konce března 2015. Popla-
tek lze hradit od začátku ledna 2015 v hotovosti v pokladně 
MěÚ Nýrsko, kancelář č. 6 nebo v březnu na poště složen-
kou, která bude roznášena těm poplatníkům, kteří poplatek 
neuhradili v hotovosti v pokladně, popř. převodem z účtu. 
Číslo účtu a variabilní symbol pro bezhotovostní platbu zá-
jemcům sdělí v kanceláři č. 6 nebo mohou zaslat dotaz na  
e-mail: pokladna@mestonyrsko.cz. Při úhradě v hotovos-
ti lze seskupit poplatky za více osob na jeden doklad. Bez-
hotovostní platbou je možné zaplatit jednou částkou za více 
poplatníků po určení variabilního symbolu správcem po-
platků. Složenky jsou určeny k platbě na poště a tisknou 
se jednotlivě pro každého poplatníka zvlášť. Nelze na nich 
provést sloučení poplatků, např. pro celou rodinu. V odů-
vodněných případech lze platby za rodinu rozložit do více 
měsíců (leden – březen) při dodržení termínu splatnosti.
2) Poplatek ze psů 

- Poplatníkem je držitel psa, kterým je fyzická nebo 
právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na úze-
mí města Nýrska.

- Poplatek se platí ze psů starších tří měsíců. Sazby jsou 
uvedeny v obecně závazné vyhlášce č. 5/2010.

- Splatnost: do 30. 4. 2015, popř. 2. splátka do 31. 8. 
2015 u poplatků přesahujících 200,- Kč.

- Poplatek se platí v hotovosti v pokladně města, kan-
celář č. 6, převodem na účet, popř. složenkou doručenou  
v dubnu 2015. 

Bližší informace k jednotlivým místním poplatkům mů-
žete získat na MěÚ, kancelář č. 6, dotazem na e-mail: po-
kladna@mestonyrsko.cz, popř. v obecně závazných vy-
hláškách.                                                                    (MěÚ)

Oprava Klatovské ulice bude
dokončena letos 

Opravu poslední části Klatovské ulice jsme v roce 2014 
neprovedli a to i přesto, že projekt byl v letošním roce fi-
nančně zajištěn. Město se rozhodlo ještě s realizací počkat. 
Hlavním důvodem byla skutečnost, že se podařilo úspěš-
ně dokončit jednání s firmou ČEZ, která by měla v první 
polovině letošního roku provést překládku elektrického ve-
dení do země. Následně město přistoupí k realizaci rekon-
strukce, jejíž cena bude cca 2,3 mil. Kč. Akce je obsažena 
i v plánu nejdůležitějších akcí na letošní rok a ve schvále-
ném rozpočtu města jsou na ní vyčleněny potřebné finanční 
prostředky.                                                                    (MěÚ)

Více než polovinu výdajů rozpočtu 
na rok 2014 tvořily investice

Na prvním veřejném zasedání nového zastupitelstva  
v prosinci bylo jedním z hlavních bodů projednání úpravy 
rozpočtu města. Z předloženého a projednaného materiá- 
lu je patrné, že hlavní podíl na výdejích města mají inves-
tiční akce. Celkový objem investic představuje částku cca  
65 mil. Kč, což je zhruba 54 % všech výdajů. 

Aktivní činností při získávání dotací od jednotlivých po-
skytovatelů a získáním bezúročného úvěru se podařilo fi-
nančně podpořit i akce, které na svojí realizaci čekaly ně-
kolik let. Za to, že se podařilo tyto akce zrealizovat, je za-
potřebí poděkovat nejen pracovníkům našeho úřadu, ale  
i všem organizacím a firmám, které se svojí činností zaslou-
žily o získání peněz a které se podílely na realizaci vlastních 
akcí.                                                                             (MěÚ)

Zastupitelé pamatovali více 
na zájmové organizace

Zastupitelstvo města na svém prosincovém jednání 
schválilo rozpočet na rok 2015. Rozpočet je přebytkový, 
což znamená, že město bude v letošním roce finance stabi-
lizovat a připravovat se na rok 2016. Tento rok by měl být 
prvním, ve kterém by se měly čerpat dotace z nového plá-
novacího období. Ve schváleném rozpočtu se objevuje více 
peněz pro zájmové organizace. Pokryty jsou všechny běž-
né výdaje a investice v předpokládané výši cca 32 mil. Kč. 

Jednou z hlavních investičních akcí bude vybudová-
ní komunikace v lokalitě pod hydroglobem a spolufinan-
cování chodníků v právě rekonstruované Chodské uli-
ci. Jsme přesvědčeni, že rozpočet na příští rok plně odráží  
potřeby města a povede k jeho dalšímu všestrannému  
rozvoji.                                                                      (MěÚ)
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Ledovou plochu využijí občané
až během příští zimy

Ledová plocha bude dokončena v termínu daném 
smlouvou, ale bohužel v letošní zimě ještě sloužit nebude. 
Zpoždění na stavbě přinesly podmínky, které byly na zákla-
dě připomínek sousedů, zapracované do stavebního povole-
ní. Tou hlavní jsou obavy z nadměrného hluku vznikajícího 
z provozu zařízení. Dalším důvodem bude snižování pro-
vozních nákladů na zařízení. Město proto bude v dohled-
né době řešit zastřešení ledové plochy. Vzhledem k tomu, 
že by po realizaci finální podoby všech betonářských prací 
na ploše bylo prakticky nemožné provést založení budoucí 
haly, byly tyto práce provedeny již nyní a tím došlo k posu-
nu výstavby vlastní ledové plochy. Věříme, že všichni na-
těšení bruslaři pochopí tuto situaci a o to důkladněji se při-
praví na sezonu 2015 – 16.                                          (MěÚ)

Informační centrum
změní adresu

  V lednu 2015 dojde k přestěhování Turistického in-
formačního a kulturního centra v Nýrsku z původ-
ní adresy Komenského 877 (u autobusového nádra-
ží) na Náměstí 123 (prostory bývalého Grill Restau-
rantu & Café Deja-vu).
   Své služby turistům i občanům Nýrska nabídneme 
v nově zrekonstruovaných prostorách, které budou 
komfortnější, prostornější, s možností přehledného 
vystavení propagačních materiálů i ostatního zboží 
tak, aby byla podpořena pestrost nabídky cestovní-
ho ruchu České republiky vůči přijíždějícím turistům  
a návštěvníkům města Nýrska.
  Umístěním TIC přímo v centru Nýrska se zlepší do-
stupnost informací pro občany tak, abychom nadále 
splňovali standard služeb dle „Jednotné klasifikace 
turistických informačních center České republiky“.
  Z důvodu stěhování bude TIC uzavřeno první dva 
týdny v lednu. 
    Děkujeme za pochopení a těšíme se na brzké  
setkání.                                                  pracovnice TIC

Městský úřad Nýrsko
Náměstí 122, 340 22 Nýrsko

tel.: 376 377 811, fax: 376 571 959
 

Úřední hodiny
pondělí a středa 8:00 – 17:00 hodin,

úterý 8:00 – 15:00 hodin, 
čtvrtek 12:00 – 15:00 hodin

pátek 8:00 – 14:30 hodin 

Betlémské světlo se dostalo
do Nýrska vlakem

Světlo zažehnuté v Betlémě se tradičně šíří jako symbol 
Vánoc. Tradice Betlémského světla vznikla v roce 1986 
v Rakousku, kdy plamínek přicestoval letadlem do Lince. 
Stal se součástí vánoční sbírky rakouského rozhlasu a te-
levize na pomoc postiženým dětem. Do Betléma, kde se 
Ježíš Kristus narodil, pro plamínek vždy cestuje chlapec 
nebo děvče, kteří vykonali něco dobrého. Světlo zažehnu-
té v Betlémě se pak šíří po celém světě jako symbol Vánoc.

Zájemci si 20. prosince odnesli z nádraží a náměstí Betlémské světlo. 

O dovezený plamínek si přišli malí i velcí.

 Do Čech se Betlémské světlo dostalo po pádu komunis-
mu. V rukou exilových skautů a skautek putovalo v prosin-
ci 1989 až pod sochu svatého Václava v Praze. Do Česka 
tedy dorazilo už po pětadvacáté. Do naší vlasti toto světlo 
z Vídně přiváží brněnští skauti. Ti jej pak rozváží dále a od 
nich světlo přebírají skauti z dalších měst – až se Betlém-
ské světlo dostane všude. 

K nám do Nýrska jej vlakem v sobotu 20. prosince 2014 
přivezli skauti z Plzně. Ti, kteří nechtěli nebo nemohli dojít 
přímo na nádraží, si světlo mohli převzít na náměstí. Tady 
jej všem zájemcům spolu s přáním krásných a klidných 
Vánoc předali manželé Vyskočilovi a „Hopfruit team“.                   

Jitka Vlková 



Rok Hanse Watzlika
Rok 2015 bychom rádi věnovali dalšímu z nýrských 

spisovatelů – Hansi Watzlikovi. Vzhledem k informa-
cím, které tohoto spisovatele „doprovázejí“, víme, že před 
námi není lehký úkol. To proto, že kvality tohoto spiso-
vatele jsou vnímány prizmatem jeho ideologické angažo-
vanosti ve válečných létech. Toto hledisko nechceme bě-
hem celého roku nechávat stranou, ale také jej nezveličo-
vat a především zdůrazňovat Watzlikovy literární kvality. 
Vždyť, jestliže obdržel Československou státní cenu za li-
teraturu, můžeme říci, že ze všech nýrských spisovatelů 
byl v době života v Československu oceněn nejvýše. 

Milí spoluobčané, chtěl bych vás v tomto případě po-
prosit o shovívavost. Nebudeme se k úkolům vyplývajícím 
z „Roku Hanse Watzlika“ stavět ledabyle, ale ani nechce-
me přebírat jakési „klišé“ kontroverzního vnímání. Posu-
zování všech aspektů osobnosti Hanse Watzlika se ujmou 
špičkoví odborníci na sudetoněmeckou literaturu, to je sa-
mozřejmé, ale také odborníci, kteří se tímto spisovatelem 
zabývali více než deset let a napsali o něm odborné práce. 
Věnovat se budeme i soudnímu procesu s Watzlikem, kte-
rý probíhal v r. 1945 u klatovského soudu jak z hlediska 
historického, tak z hlediska právního. Ani tím to ale kon-
čit nebude. Známe lidi, kteří, když se začetli do Watzliko-
vy literatury třeba právě v minulém roce, byli nadšeni její 
kvalitou. Proto na konferenci zazní i jejich svědectví, jako 
pocta autorovi.

Hans Watzlik se narodil jako Johann Vaclik 16. 12. 
1879 v Dolním Dvořišti. Roku 1899 rodina přesídlila do 
Českých Budějovic a Watzlik tam studoval gymnázium  
s výborným prospěchem. Poté pokračoval v Praze ve stu-
diu na učitelském ústavu a odešel učit do dnes již zaniklé 
obce na Šumavě, Ondřejova. Podstatnou část svého života 
pak bydlel v Nýrsku a vlastně se živil již jen psaním. To on 
byl především milovníkem díla Carla Maria von Webera  
a propagátorem myšlenky, že v prostoru Statečku pod Ost-
rým se skrývá „genius loci“ literátů, když sem byl zasazen 
tak uchvacující děj, jakým bylo libreto opery „Čarostře-
lec“ od zmíněného skladatele Webera. V této souvislosti je 
třeba přiznat i jeho ideologickou angažovanost v němec-
kém „národním socialismu“, ze které se právě nahlížení 
na něj odvíjí. Nechme se překvapit, co přinese tento rok.

       Karel Velkoborský, Muzeum Královského hvozdu

Šumavské antilyžování
Bylo to tenkrát jako filmová scéna. Docela neplánovaně 

se nás několik sešlo u kamaráda v obýváku. Venku to doce-
la nepříjemně foukalo a sníh s deštěm zaletěl i do obvykle 
suchých míst. Ten, kdo musel odejít, oddaloval odchod, jak 
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to jen šlo, ten kdo přišel, rychle svlékal mokré svršky a tla-
čil se co nejblíže k mohutnému krbu. Historka střídala his-
torku a já teď dvě z těch, které si pamatuji, převyprávím.

Olda nebyl žádný extra lyžař, říkalo se o něm, že čím 
je prudší kopec, tím víc se předklání, takže někdy míval 
zadek výše než hlavu. Jednou si vyhlédl od starého vleku  
s kotvami cestu mezi smrčky, kde se mu to náramně líbilo, 
vyjezdil si tam stopu a dokonce tvrdil, že je to ještě zábav-
nější svah než oficiální sjezdovka. Pomalu se blížil večer 
a bylo třeba myslet na návrat do chaty. S ostatními se do-
mluvil na poslední jízdě, trochu šikmo svahem, aby se sešli 
co nejblíže lesní cesty, kterou se dostanou k chatě. Pocho-
pitelně, že i při poslední jízdě opovrhoval hlavní sjezdov-
kou a rozhodl se, že jen trochu uhne na louku vlevo a do-
jede až k místu srazu s ostatními. Černala se tam na kon-
ci louky bahnitá skvrna nezamrzlého prameniště a Oldo-
vi se to nechtělo obcházet. Zmobilizoval odhady „zkuše-
ného“ lyžaře a usoudil, že když si to namíří do toho nej-
užšího místa, tak se mu podaří ten kousek močálu přele-
tět a tím dojede až na místo srazu. Směle se odrazil a jel. 
Krásně se mu dařilo tlumit boule, které mezi smrčky zů-
staly po starých vývratech. Za chvíli už byl na kraji prud-
ké louky, a rychle se blížil k rozmáčenému místu. Soustře-
dil se, připravil….plááác. Bylo to tak rychlé, že ani nesta-
čil vnímat. Na nezasněženém bahně se lyže ve vteřině za-
stavily, ale Oldovo tělo v hlubokém předklonu pokračo-
valo dál. Tedy, dál moc ne, ale dolů. Rozplácl se do bah-
na, až to kolem vystříklo. Pravou ruku měl do bahna za-
raženou až po loket, obličej a kombinézu černou od sho-
ra dolů. Nejhorší bylo, že dole už ho všichni čekali a díva-
li se na jeho novátorský pokus jako z tribuny. Byli ale dob-
rá parta, tak to byl pro Oldu i pro ostatní především důvod  
k bouřlivému smíchu.   

Dan se vytasil se vzpomínkou na službu u PS. Velitel 
roty vyhlásil prověrku v lyžování. Nedlouhý okruh okolním 
terénem, ale bylo třeba se dostat přes ostružiním zarost-
lou paseku, potok a z malého skalnatého srázu. Jura z jižní 
Moravy vyrazil před Danem nejistými skoky, protože jeho 
dosavadní zkušenosti se sněhem byly tak z nějakého koulo-
vání ve čtvrté třídě. Přesto si udržoval náskok asi tak velký 
s jakým vyráželi jednotlivci od startu. Dan se přihnal k po-
toku, odepnul lyže, po kamenech přeskákal na druhou stra-
nu, kandahár znovu zapnul na kanady a pospíchal dál. Ná-
hle vidí Juru, jak se táhne sněhem jako zpomalený film. Za 
chvíli byl u něj. „Co je?“ „Nejede mi to!“ ztrhaně odpo-
věděl Jura. „Jak to?“ „Nevím.“ Dan zastavil a podíval se 
na jeho lyže. To nebyly lyže, to byly desetikilové koule sně-
hu! „Co jsi dělal?“ „Nic“, divil se Jura. „Sundej to, musíš 
si ten sníh očistit!“ Jura poslušně odepnul lyže, ale sníh na 
nich držel jako přilepený. Konečně se trochu podařilo lyže 
ze „zábalu“ vyprostit. Dan nevěří svým očím. „Ty jsi s nimi 
vlezl do potoka?“ „No, nechtěl jsem ztrácet čas zouváním 
a nazouváním.“ „Tak to už si dneska nezalyžuješ. To budeš 
mít lepší, když dáš lyže na rameno a zbytek dojdeš pěšky.“ 
Teď to Jurovi došlo! Dřevěné lyže se v potoce nacucaly  
vodou! No, jak to měl vědět, ne?                                                              

Karel Velkoborský
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DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE

Závěr roku byl velmi hektický. 
Všichni jsme plánovali bohatý  
adventní program a pak jsme jen 
těžce stíhali. Je dobře, že všechny 
plánované akce proběhly výborně  

Vrcholem předvánočních akcí byl ples

a rok 2014 byl ukončen velmi zdárně. Povedla se „Miku-
lášská merenda“, které se zúčastnilo 340 návštěvníků (fo-
tografie najdete na facebookovém profilu DDM Nýrsko). 
Rozjel se kroužek elektrotechniky (5 účastníků). Povedly 
se soutěže plastikových modelářů i gymnastické přebory 
žactva – nýrské děti z DDM vyhrály, co mohly. K rados-
ti všech výborně funguje kroužek logopedie (20 klientů). 
Výrobky z keramické dílny a z kroužku pečení „Pusin-
ka“ udělaly radost rodinným příslušníkům během Vánoc. 
A vrcholem předvánočních akcí byl závěrečný ples kurzu 
tance a společenského chování v Nýrsku. Téměř dvě stov-
ky návštěvníků strávilo příjemný večer ve vánočních ryt-
mech. Atmosféra byla bezvadná a my se již těšíme na příš-
tí (již pátý) ročník kurzu.

Ze závěrečného plesu kurzu tance a společenského chování. Foto: J. Kubát

Kostel byl během vánočního koncertu zcela zaplněný.

Vystoupení souboru fléten při ZUŠ v Nýrsku. 

A důležitá informace na konec: kurz společenských tan-
ců pro dospělé začíná 7. února 2015. Taneční škola pana 
Evžena Krejčíka připraví program pro klientelu všeho 
věku.

Přeji všem čtenářům Nýrských novin šťastné vykročení 
do roku 2015.                                       Bc. Pavlína Karlovská

V letošním roce nám opět nepřálo počasí, které by vy-
kouzlilo předvánoční atmosféru, a tak jsme se mohli svá-
tečně naladit 21. prosince návštěvou vánočního koncertu  
v kostele sv. Tomáše v Nýrsku. Úvodního slova se ujal 
farář P. Ryszard Potęga, který popřál všem zúčastněným 
krásné Vánoce a připomněl význam těchto svátků.

Samotný koncert zahájil Soubor fléten při ZUŠ v Nýr-
sku vedený panem učitelem Tomášem Bastlem. Děti měly 
připravené koledy, které prokládaly i drobnými dramatic-
kými výstupy v historických kostýmech.

Při poslechu „České mše vánoční“ Jana Jakuba Ryby  
v podání Kolegia pro duchovní hudbu a Consortia mu-
sica s hostujícími sólisty pod vedením Víta Aschenbren-

Na závěr koncertu si mohli všichni zazpívat
nera si snad každý člověk uvědomil duchovní rozměr vá-
nočních svátků. V závěru koncertu pan Aschenbrenner vy-
zval všechny návštěvníky ke spolupráci a lidé si se sborem 
mohli zazpívat koledu „Narodil se Kristus pán“. Pro ty, 
kteří si nebyli jisti všemi slokami, byl připraven text této 
koledy a všichni se mohli ke zpěvu přidat.

Kostel byl zaplněn do poslední-
ho místa a někteří návštěvníci koncer-
tu museli i stát. Zážitek, který jsme si 

poslední adventní neděli dopřáli, byl pohlazením a velice 
příjemným zastavením v předvánočním shonu. Reportáž  
z akce můžete zhlédnout na regionální televizi FILMpro.

              Mgr. Lenka Klozarová, IC Nýrsko
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Již po několikáté měly děti možnost strávit adventní 
čtvrtky v městské knihovně. Pro malé posluchače byly při-
praveny pohádky s vánoční tématikou a samozřejmě vý-
tvarné dílničky.

27. listopadu jsme se s Pavlínou Sládkovou přenesli 
do světa myších Vánoc. Po krásné pohádce se děti pustily 
do výroby papírových a plastových ozdob na stromeček.  
A protože nám v knihovně stál krásný, ale pouze zelený 
stromeček, děti nám pomohly s jeho ozdobením.

Při druhém čtení 4. prosince jsme s Lenkou Bednářo-
vou nakoukli do pekla. Děti měly možnost si vyrobit čer-
ta nebo anděla z papírových pytlíků. Někteří z našich ma-
lých výtvarníků možná dostali nadílku právě do těchto 
krásných výrobků.

Na třetím čtení 11. prosince nám Katka Brotánková 
četla o tom, jak se peče cukroví v ježčí rodině. Poté násle-
dovala dílnička s výrobou malých ježečků ze šišek.

Poslední adventní čtení tohoto roku si pro děti připra-
vila Leona Kalná. 18. prosince si děti poslechly pohádku  
o kapříčkovi. Po pohádce se knihovnou rozezněl zvoneček. 
Také pod naším stromečkem našly děti malou nadílku. Ale 
ještě na ně čekala dílnička, kde si děti pomocí ubrouskové 
techniky vyrobily malý svícen ze starých cédéček. 

V letošním roce navštívilo adventní čtení 117 dětí a 80 
rodičů. Velké poděkování za krásně strávená odpoledne 
patří Pavlíně Sládkové, Lence Bednářové, Kateřině Bro-
tánkové, Leoně Kalné a Martinu Vyskočilovi za ovocný 
dárek.

Těšíme se na další společná setkání v příštím roce.
   Milena Linhartová, MěK Nýrsko

Adventní čtení se už stalo tradicí

V knihovně děti nejen poslouchaly čtení, ale i tvořily.

Děti zpestřily postiženým závěr roku
Členové naší základní organizace Svazu zdravotně po-

stižených oslavili závěr letošního roku tradičně na členské 
schůzi 10. prosince v sále městské knihovny. K tanci i po-
slechu nám opět zahrál pan Jandovský, svým programem 
nás potěšily děti z Duhové mateřské školy a ze základní 
školy ve Školní ulici, které nám ještě přinesly krásná přá-
níčka. Pobavili jsme se při losování tomboly, zatančili si  
a na závěr si popřáli krásné Vánoce.

Činnost naší organizace je zaměřena především na  
návštěvy členů při životních jubilejích. Zapojujeme se kaž-
doročně do akce Ligy proti rakovině prodejem žlutých kvít-
ků. Také jsme přispěli členům na masáže částkou 4 000,- Kč.

Posezení členů organizace.

Vystoupení dětí na závěrečném setkání.

Na březnové členské schůzi nám paní Tyrpeklová při-
blížila krásnou přednáškou Mexiko a v říjnu paní Šima-
nová její cestovatelskou lásku –  Thajsko. V květnu jsme 
společně oslavili Den matek. 

Za všechny naše členy bych chtěla popřát čtenářům 
Nýrských novin hodně štěstí, pohody, úspěchů a hlavně 
pevné zdraví.

Za ZO SZP Nýrsko Hana Žufanová
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VÍTÁNÍ NOVÝCH OBČÁNKŮ (27. listopadu)

Richard Kaňa

Filip Tuček

Amálie KovácsováJaroslav Mráček

Aneta Olšová Marie Kavuloková

Eliáš Novák

Filip Dvořák
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Michal Škvarenina

Seniorky při svém posezení v klubu.

Fotografie nových občánků pořizuje pravidelně 
Martina Korbelová, za což jí tímto děkujeme.

Opět končí rok, a tak v Klubu seniorů Nýrsku bilancu-
jeme a zároveň připravujeme nové akce. Pokusím se v ná-
sledujícím textu shrnout uplynulý rok v našem klubu a se-
známit Vás s tím, co se nám povedlo, i s tím, co nevyšlo. 
Hned počátkem uplynulého roku jsme si poslechli zdra-
votnickou přednášku, ale další zdravotnické akce jsme 
už nesehnali. V únoru jsem uspořádala cestopisný pořad  
o Anglii a hlavně Skotsku, kde byla krásná příroda.

Na jaře nás navštívil pan P. Štembera, který nám udě-
lal moc hezký pořad o loučimské černé Panně Marii. Vel-
ká účast byla na pořadu o životě a památkách v Thajsku, 
pro který jsem připravila nejhezčí fotografie, avšak vy-
právění se ujala paní S. Šimanovská. Ta do této země  
jezdí pravidelně a často, takže nám dovedla úplně vše  
vysvětlit. 

V podzimním období nás seznámil pan V. Bunda  
s výstavou tulipánů z Holandska. Naše seniorky hlasitě  
reagovaly na obrázky všech druhů a barev těchto kvě-
tin nádherně uspořádaných v květinovém parku. Posled-
ní cestopisný pořad jsem zpracovala po mé letošní pod-
zimní cestě do Izraele. Zaměřila jsem se zejména na ži-
dovské památky.

Organizujeme pro naše seniory také výlety. Na jaře 
jsme navštívili jihozápadní Čechy – vodní zámek Blatná 
s parkem, kde je hlavní atrakcí stádo daňků a pávů. Odpo-
ledne jsme navštívili barokní zámek Lnáře. Zajistili jsme 
si zde i oběd a dobroty v cukrárně. V létě jsme uspořáda-
li zájezd do německého Neukirchenu b. Hl. Blut, kde jsme 
navštívili muzeum, kostel, farní zahradu a výrobu zvlášt-

Klub seniorů pořádá besedy i výlety

ních svíček. V září jsme si objednali zájezd do zámku Zbi-
roh, kde jsme si prohlédli interiér zámku se sálem malí-
ře Muchy. Ve městě jsme navštívili restauraci Na Radnici 
a po výborném jídle jsme odjeli na zámek Hradiště u Blo-
vic, kde je muzeum jižního Plzeňska. Závěrem roku jsme 
ještě absolvovali vánoční trhy ve Strakonicích, kde se nám 
velmi líbilo.

Divadlo v Klatovech jsme navštívili pouze jednou – 
pořad „Večer světových muzikálů“. Na podzim jsme popr-
vé využili nabídky Klubu seniorů v Klatovech a zúčastnili 
se jejich plesu seniorů. Zde jsme byli i oficiálně přivítáni.

Inspektorát ČOI nám udělal přednášku o negativních 
poznatcích kontrolní činnosti na předváděcích akcích. 
Před Vánoci nás s historií i oslavami vánočních svátků se-
známil nýrský farář P. Ryszard Potęga. 

Oslavujeme i Den matek, na kterém nám hraje pan  
J. Jandovský. Stejně nám zpříjemňuje i tradiční zakončení 
roku, kterého se účastní také pan starosta Ing. M. Rubáš. 
Ten nás informuje o aktivitách města.

Vítáme mezi nás nové členky a doufáme, že se koneč-
ně přihlásí i nějací muži.

Přeju Vám za Klub seniorů v Nýrsku zdraví, štěstí  
a hodně sil do roku 2015. 

J. Trefancová, Klub seniorů Nýrsko

VÍTÁNÍ...

V parku u zámku Blatná. 
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Již pravidelně několik let si pro své diváky připravu-
je divadelní spolek Lesní divadlo Nýrsko malé představe-
ní jako dárek k Vánocům. Letos nás o třetí adventní nedě-
li přenesli do televize, nebo vlastně na hory. Tedy spíše do 
obou míst najednou.  V tomto představení jsme se octli spo-
lu s rodinou Homolkových v rekreační zotavovně v Krko-
noších. Určitě si na ně pamatujete ze série filmových příbě-
hů o této trochu ztřeštěné rodince. Jejich výměna pokojů se 
spolurekreanty či eskapády na kopci na lyžích jsou prostě 
nezapomenutelné. Sjezd kluků Homolkových z kopce dolů 
na sáňkách se setkal s bouřlivým potleskem. 

Scénky ze slavné filmové komedie o rodině Homolkových.

Čertovské rojení přineslo 
nejedno překvapení

Pořádně rušná a zajímavá akce se konala 5. pro-
since v centru Nýrska (na náměstí pod vánočním stro-
mem). Tuto akci zorganizoval Pavel Stránský a Leona 
Kalná ve spolupráci s manžely Vyskočilovými a měst-
skou knihovnou. 

Na nýrském čertovském rojení byla k vidění spous-
ta zajímavých a originálních věcí, které všech šestset ná-
vštěvníků velmi překvapily. První touto originalitou byl 
příběh, jehož náplní byla pověst o tovaryšovi a pokladu 
na Pajreku. Dále všechny ohromila ohnivá show, kte-
rou předvedla tříčlenná skupina z Plzně  ‘‘Estela de Fue-
go‘‘.  Za touto úžasnou podívanou nesměl chybět menší  
ohňostroj, ze kterého měly radost hlavně děti a nako-
nec se předvedli všichni čerti, čertice, andělové, andělky 
a Mikulášové, kteří vytvořili promenádu. Tyto bytosti, 
které vídáme jen jeden den v roce, si potom mohly při-
padat jako na opravdovém přehlídkovém mole. 

Po promenádě se všichni přesunuli přes silnici na 
druhou část náměstí, kde na děti čekala dvě pekla v čele 
s Mikulášem, andělem a čerty. Tam děti dostaly nadíl-
ku podle zásluh. Zatímco ti nejmenší čekali na pekel-
nou audienci, jejich rodiče se mohli občerstvit u stánku, 
kde byl prodáván svařák, klobásy a další dobroty. Děti 
si tuto akci velmi užily a určitě se všichni těší na další. 
                                                            Monika Poupová

Ochotníci ztvárnili rodinu Homolkových
„Kopec“ sněhu, který přivezli na toto představení až 

z Hamrů, byl pro všechny velkým překvapením. Vždyť 
v Nýrsku po něm nebylo ani památky. Prožili jsme si  
s Homolkovými i zábavný večer připomínající rekreace 
ROH před čtyřiceti lety. Jejich známá hláška „a teď na 
sebe budeme všichni hodní!“ rozesmála snad všechny di-
váky – pamětníky.

Po skončení představení nám členové spolku zazpívali 
známé i trošku méně známé zimní a vánoční písně. Možná 
jen některým z nás chyběly ty tradiční koledy, které jsme 
si přišli společně zazpívat. Vánoční představení a pásmo 
písní již několik let připravuje paní Dana Tomanová za 
pomoci ostatních ochotníků a hudební spolupráce pana Ja-
roslava Jandovského. Diváci si mohli pochutnat i na dob-
růtkách, které si pro ně připravili sami nýrští divadelní-
ci. Cukroví, kousky vánočky, pečená jablíčka, horký čaj  
a svařák pro zahřátí jen mizely z pultu. Díky za nádherné 
odpoledne, kdy jsme se všichni svátečně naladili a začali 
se těšit na přicházející sváteční dny.

Jitka Vlková a Dagmar Hypiusová

Uzávěrka pro zaslání příspěvků 
do dalšího čísla je 20. ledna. 
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PROMĚNY MĚSTA

Hotel Radnice z trochu jiného pohledu – dřívější taneční sál později 
přestavěný na kino, dnes jsou zde skladovací prostory.
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Předvánoční čas jsme si v posledních letech přiblížili 
na dvou akcích. Nejprve jsme se sešli na náměstí zazpívat 
si s celým Českem koledy a v týdnu před štědrým veče-
rem jsme si poslechli vánoční písně v podání žáků našich 
základních škol, základní umělecké školy a kapely Mikeš-
ka spolu s tanečním kroužkem Domova pro osoby se zdra-
votním postižením z Bystřice nad Úhlavou.

Letos tomu bylo trochu jinak. Nebyly dvě akce, vše 
proběhlo v rámci večera „Česko zpívá koledy“ ve středu 
10. prosince. Sešli jsme se na náměstí u svátečně vy-
zdobeného stromu. Již v 17:15 hodin si tu mohli zájem-
ci poslechnout vystoupení žáků pěveckého sboru Zá-
kladní umělecké školy v Nýrsku a písně hudební skupiny  
Tricken Brudrs. Přání nám všem přednesl i starosta města 
Ing.  Miloslav Rubáš. 

Vystoupení na náměstí.

Lidé na náměstí zpívali koledy

A úderem 18:00 hodin jsme si společně s lidmi na 570 
místech v Česku a deseti místech v zahraničí zazpívali pět 
známých koled: „Nesem vám noviny“, „Narodil se Kris-
tus Pán“, „Půjdem spolu do Betléma“, „Den přeslavný jest 
k nám přišel“ a „Pásli ovce Valaši“. Nakonec stejně jako 
loni zazněla populární píseň „Vánoce, Vánoce přicházejí“. 

Atmosféru večera umocnily i drobné sněhové vločky, 
které se chvíli snášely k zemi. Zájem je rok od roku vět-
ší, schází se tu stále více lidí. Kdo by si myslel, že se po 
doznění písní náměstí vyprázdnilo, ten by se hodně spletl. 
Organizátoři celé akce pro nás připravili i vánoční trh, kde 
si každý mohl zakoupit nějakou malou drobnost. A chy-
bět nemohlo ani občerstvení. Lidé se potkávali, povídali si  
a přáli si hodně zdraví a štěstí do dalšího roku. Není divu, 
že se jen těžce rozcházeli ke svým domovům.

I přes technické problémy s ozvučením se akce velmi 
vydařila. Už se jistě těšíte na příští „Zpívá celé Česko“  
tak jako já. Takže 9. prosince 2015 v 18:00 hodin na  
shledanou.                                                           Jitka Vlková



KULTURNÍ AKCE
V KD-DDM
24. 1. od 9:00 hod. – Trhy se spotřebním zbožím.
30. 1. od 20:00 hod. – Soutěž Dívka DDM Nýrsko.
31. 1. od 20:00 hod. – Ples DDM Nýrsko.

ZŠ Školní ulice
19. 1. od 9:00 hod. – Klubík Nýrsko – Vývoj a poruchy 
řeči dětí.

Připravujeme v městské knihovně
3. 2. 2015 – Virtuální univerzita třetího věku – Život a dílo 
Michelangela Buonarroti.
9. 2. 2015 – Masopustní čtení – čtení pro děti s výtvar-
nou dílnou.

Turistické informační a kulturní centrum města 
telefon: 376 571 616, e-mail: ic@mestonyrsko, 

www.sumavanet.cz/icnyrsko
Otevírací doba 

Po - Pá: 10:00 – 12:00, 13:00 – 16:00 hod.

V městské knihovně
16. 1. od 19:00 hod. – S Felicií na nejsevernější bod 
Evropy – cestopisná přednáška Lukáše Brtny.
23. 1. od 16:30 hod. –  Klub (nejen) pletení – pleteme na 
hrábích.
29. 1. od 18:00 hod. –  SFUMATO – splývavé čtení s po-
rozuměním i pro děti s dyslexií. Přednáška Mgr. Jindřiš-
ky Behenské.

V Muzeu Královského hvozdu
Do 31. 1. – Výstava betlémů a všeho, co je spojeno s vá-
nočními svátky. Materiály ze sbírky PhDr. Jiřiny Hánové.

Jeden z vystavených betlémů.

Ještě do konce ledna máte možnost zhlédnout výstavu 
betlémů, kterou připravilo Muzeum Královského hvozdu 
ve svých prostorách na náměstí v čp. 81 v Nýrsku.

V muzeu jsou k vidění
různé betlémy

Betlém je zobrazení Svaté rodiny, kde právě narozený 
Ježíšek leží v jesličkách. V chlévě můžete ještě vidět Pannu 
Marii a svatého Josefa. K Ježíškovi přichází orientální Tři 
králové se svými dary. Před chlévem mohou být i pastýři  
a různá zvířata. Betlémy jsou vyráběny z nejrůznějších ma-
teriálů: dřevěné, keramické, papírové, perníkové a jiné.  
V některých místech je i tradice živých betlémů, kde jsou 
postavy představovány živými lidmi. 

Letos jste se na jeden z nich mohli zajít podívat v nedě-
li 22. 12. 2014 ke tvrzi v Dešenicích. V Muzeu Královské-
ho hvozdu jsou k vidění betlémy různých velikostí, tvarů,  
barev a další exponáty vztahující se k vánočnímu času. Jste 
srdečně zváni.                                                       Jitka Vlková

Knihovna otevře 
letní semestr univerzity

V prosinci ukončilo 19 seniorů studium v zim-
ním semestru VU3V. Seznámili se s historií odívá-
ní od třicetileté války až po přelom 19. a 20. století. 
Jednalo se již o pátý virtuální kurz. Po absolvová-
ní letního semestru 2015, jehož studijním tématem 
bude „Život a dílo Michelangela Buonarroti“, čeká 
studenty slavnostní promoce v aule ČZU v Praze.

Letní semestr bude zahájen v úterý 3. února ve 
14:00 hodin ve společenském sále Městské knihov-
ny v Nýrsku. Cena kurzu je 300,- Kč. Studium je 
určeno pro seniory se statutem důchodce, pro in-
validní důchodce bez rozdílu věku a pro osoby ka-
tegorie 50+ (nezaměstnaní nebo čekající na statut 
důchodce). Noví zájemci o studium jsou srdečně  
vítáni.

                                                   J. Poupová, MěK

Poděkování Jitce Vlkové
Nýrské noviny několik let vytvářela Jitka Vlková. 

Setkávali jste se s ní na různých akcích, ze kterých 
pak do novin psala reportáže. Kvůli svému pra-
covnímu vytížení se psaní do novin nemůže dále  
aktivně věnovat. Děkujeme jí za dosavadní práci  
a přejeme jí mnoho úspěchů v novém roce.

                                                                    -red-


