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Úvodní slovo
Vážení spoluobčané, 
čtenáři Nýrských novin,

rád bych se s Vámi podělil  
o trochu vánoční atmosféry, kte-
rá nás provází na každém kro-
ku. V letošním roce jsme zvolili 
nový model oslavy adventu v na-
šem městě. Dle návštěvnosti jed-
notlivých akcí si myslím, že roz-
hodnutí organizátorů adventu 
bylo správné. Nabídka pořadů  
a akcí byla pestrá a mohl si vy-
brat opravdu každý. Já jsem se 
jako každý rok zúčastnil i vánoč-
ního koncertu v kapličce v Ho-
dousicích. Účinkující zde rozdá-
vali úsměv a pohodu každou svou 
písní. Stejně tomu tak bylo i na 
dalších akcích. Važme si toho. 
Nespěchejme a užívejme si po-
hody a klidu, které nám vánoční 
čas přináší. Věřím, že jste proži-
li svátky vánoční v klidu, pohodě  
a do nového roku Vám přeji hod-
ně zdraví a štěstí. 

Ing. Miloslav Rubáš, 
starosta města
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Na otevření kluziště přijel
i hokejista Petr Kořínek 

Po několika desítkách let máme v Nýrsku opět kluziště. Ve středu 16. prosin-
ce jsme slavnostně zahájili jeho provoz. Počasí nám tentokráte přálo a druhý po-
kus se nám vydařil. Sešlo se nás opravdu hodně. Z Plzně se k nám přijel podívat 
i hokejista Petr Kořínek. 

 Na začátku slavnostního otevření vystoupila děvčata z SK Jiskra Domažlice  
a předvedla své krásné volné jízdy v krasobruslení. Jejich vystoupení sklidilo 
velký ohlas přítomných diváků. Úvodního slova se ujal starosta města a předsta-
vil celý projekt nového kluziště od první myšlenky až po stavbu. Od moderátora 
akce R. Jandovského a nýrského hokejisty pana Polomise jsme se dozvěděli o za-
čátcích i nedávné historii hokejového klubu v Nýrsku. Potom už na led vjeli natě-
šení malí hokejisté a předvedli nám ukázku tréninku i hry. Po jejich ukázce byla 
přestřižena páska a nýrské kluziště bylo otevřeno pro širokou veřejnost. A zájem 
byl opravdu veliký. Nadšené bruslaře vyhnal až večerní déšť.

Celkové náklady na výstavbu kluziště činily bezmála 15 mil. korun. Město 
získalo dotaci ve výši 85% z ROP Jihozápad. Projekt nýrského kluziště připravi-
la firma Adestik s.r.o. Klatovy, chladící technologii dodala firma Energo Choceň 
s.r.o. a stavební práce provedly Lesní stavby s.r.o.

Pro veřejnost je kluziště zdarma k dispozici každé odpoledne. V dopoledních 
hodinách je kluziště připravené pro školy a večer je možné si je za mírný poplatek 
zarezervovat. Všem příznivcům bruslení přejeme příjemnou zábavu.   

Bc. Soňa Hladíková                                       

Pro veřejnost je nové nýrské kluziště k dispozici zdarma každé odpoledne.
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Zastupitelé schválili rozpočet
na rok 2016 i změny názvu ulic
Dne 14. prosince se na svém poledním zasedání v roce 

2015 sešli zastupitelé města Nýrska. V první části progra-
mu bylo projednáno financování města. Byly schváleny 
úpravy rozpočtu stávajícího roku 2015 a schválen byl také 
rozpočet roku 2016. 

Za rok 2015 je předpokládaný hospodářský výsledek 
města ve výši téměř 11 mil. Kč. 

http://www.sumavanet.cz/munyrsko/user/deska/2015/
zmena_12_2015.pdf

Pro rok 2016 je rozpočet města navržen jako přebytko-
vý, rozpočet příjmů činí 87 mil. 730 tis. Kč, rozpočet vý-
dajů 84 mil. 831 tis. Kč. Do investic města se počítá s část-
kou přibližně 28 mil. Kč a to zejména na dokončení bytů  
ve Strážovské ulici, celkovou opravu Strážovské ulice (po-
vrch, voda, kanalizace, plyn), na I. etapu rekonstrukce kou-
paliště a na zahájení I. části výstavby bytů pro seniory. Dal-
ší plánované investice jsou na rekonstrukci centrální vý-
topny a opravu komunikací v ulici Vančurova a mezi gará-
žemi v Hadravské čtvrti.

http://www.sumavanet.cz/munyrsko/user/deska/2015/
rozpocet_2016.pdf

V dalším bodu jednání byla schválena obecně závazná 
vyhláška č. 3/2015 k zabezpečení místních záležitostí ve-
řejného pořádku. Cílem této vyhlášky je mimo udržování 
čistoty veřejných prostranství a ochrany veřejné zeleně ve 
městě nastavit také pravidla pro omezení hluku ve městě  
a pro dodržování zákonem stanoveného nočního klidu. 
Tato pravidla jsou nastavena jak pro občany, tak pro pořa-
datele různých kulturních akcí.

http://www.sumavanet.cz/munyrsko/vyhlasky.asp

Další schválenou obecně závaznou vyhláškou je  
vyhláška č. 4/2015 o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a od-
straňování komunálních odpadů. Tato vyhláška stanovuje 
podmínky plátcům tohoto místního poplatku a jeho výši. 
Pro rok 2016 se stanovuje výše místního poplatku na část-
ku 535,- Kč (v roce 2015 520,- Kč). Rozhodující složkou 
výpočtu výše tohoto poplatku jsou skutečné náklady města 
za předcházející uzavřený kalendářní rok na sběr a svoz ne-
tříděného komunálního odpadu. Zákonem stanovená maxi-
mální výše tohoto místního poplatku je 1 000,- Kč.

http://www.sumavanet.cz/munyrsko/vyhlasky.asp

Cena tepla TUV
V dalším bodě jednání vzali zastupitelé města na vědo-

mí cenu tepla TUV dodávaného z centrální výtopny na rok 

INFORMACE 
Z RADNICE

2016. Provozovatelem (Nýrská teplárna s.r.o.) byla na zá-
kladě kalkulace stanovena cena ve výši 457,0 Kč/GJ + 15 
% DPH. Oproti roku 2015 je cena navýšena o 9,- Kč za GJ.

Vodné s stočné
Zastupitelé dále schválili pro rok 2016 ceny vodného 

ve výši 20,30 Kč/m3 a stočného ve výši 25,62 Kč/m3 (výše 
stočného mimo obyvatel Staré Lhoty a Zelené Lhoty). Cel-
ková částka 45,92 Kč/m3 (cena bez DPH) za vodné a stoč-
né představuje navýšení o 4,36 % oproti roku 2015. Zastu-
pitelstvo města vzalo na vědomí cenu stočného ve Staré 
Lhotě a Zelené Lhotě ve výši 33,83 Kč/m3 (bez DPH) sta-
novenou Dobrovolným svazkem Údolí pod Ostrým na zá-
kladě podmínky poskytovatele dotace. 

S platností od 1. 1. 2016 dochází ke změně zákona 
o DPH. V praxi to znamená, že k cenám některých pozem-
ků je nutno přičíst DPH v zákonem stanovené výši. Zastu-
pitelé města rozhodli, že v případě uplatnění DPH dojde  
k úpravě cen dotčených pozemků tak, že navýšení ceny 
vlivem DPH bude přeneseno na kupujícího i prodávajícího 
stejným dílem. Na základě toho byly staveny nové prodej-
ní ceny pozemků. V tomto bodě jednání byly také schvále-
ny další podmínky prodeje pozemků ve vlastnictví města.

Posledním bodem programu bylo schválení změn 
názvů ulic, které neodpovídají pravidlům českého pra-
vopisu. Tento nesoulad se pak projevuje na různých vý-
stupech zpracovávaných pro občany a při používání adres  
z registrů při písemné korespondenci. Změna názvu uvede-
ná do souladu s pravidly nezakládá povinnost obyvatelům 
provádět změnu v osobních dokladech.

Jedná se o tyto ulice a názvy: K cihelně na K Cihelně, 
K zahradám na K Zahradám, Pod lesem na Pod Lesem,  
V lukách na V Lukách, kpt. Kufnera na Kpt. Kufnera, prap. 
Veitla na Prap. Veitla.                                                (MěÚ)

Informace finančního odboru 
o místních poplatcích v roce 2016

1) Poplatek za provoz systému shromažďování, sbě-
ru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komu-
nálních odpadů 

Poplatníci: fyzické osoby, které mají v obci trvalý po-
byt; cizinci, kteří pobývají na území ČR déle než 3 měsíce;         
vlastník stavby určené nebo sloužící k individuální re- 
kreaci, bytu nebo rodinného domu, ve kterých není hlášena  
k trvalému pobytu žádná fyzická osoba. 

Sazba poplatku: 535,- Kč za osobu.
Úlevy a osvobození od poplatku jsou uvedeny v člán-

ku 6 obecně závazné vyhlášky města Nýrska č. 4/2015. 
Studentům do 26 let ubytovaným po dobu studia mimo ob-
vod města Nýrska je poskytována úleva ve výši 70% z po-
platku, která je nejčastěji využívána. Osvobození lze využít 
i pro třetí a další nezletilé nezaopatřené nebo studující dítě 
v rodině. Existenci skutečnosti zakládající nárok na osvo-
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Městský úřad Nýrsko
tel.: 376 555 611

e-mail: info@mestonyrsko.cz

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 

bození nebo úlevu musí poplatník prokázat. Potřebné tis-
kopisy lze vyzvednout v kanceláři č. 6 na MěÚ Nýrsko 
nebo stáhnout na http:/www.sumavanet.cz/munyrsko/  
v sekci formuláře pro podání. 

Splatnost poplatku: do konce dubna 2016. 
Platba: v hotovosti v pokladně MěÚ Nýrsko, kancelář 

č. 6 – bezhotovostně, číslo účtu, variabilní symbol a částku 
v Kč lze zjistit v kanceláři č. 6 nebo dotazem na e-mail: po-
kladna@mestonyrsko.cz. Nebo složenkou, která bude roz-
nášena poplatníkům, kteří poplatek neuhradili v pokladně 
nebo převodem. Složenky jsou určeny k platbě na poště  
a tisknou se jednotlivě pro každého poplatníka zvlášť,  
nelze na nich provést sloučení poplatků pro celou rodinu. 

Platby za rodinu lze rozložit do více měsíců (leden – 
duben) 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. 2016, popř. 2. splátka do  31. 8. 
2016 u poplatků přesahujících 200,- Kč.

Platba: v hotovosti v pokladně města, kancelář č. 6, 
převodem na účet, popř. složenkou doručenou  v dubnu 
2016. 

Bližší informace k jednotlivým místním poplatkům 
můžete získat na MěÚ, kancelář č. 6, dotazem na e-mail: 
pokladna@mestonyrsko.cz, popř. v obecně závazných vy-
hláškách na odkaze http://www.sumavanet.cz/munyrsko/
vyhlasky.asp.                                                                   (MěÚ)

V listopadu letošního roku byla dokončena třetí etapa 
oprav Klatovské ulice. Nového kabátku se dočkala nejen 
silnice, ale i chodník. Nově byl postaven chodník, který 
spojuje Klatovskou ulici a stezku z Nýrska do Bystřice. 
Postupně se nám během několika let podařilo opravit celou 
Klatovskou ulici včetně chodníků a veřejného osvětlení. 

V pátek 18. prosince jsme se sešli se zástupci Lesních 
staveb s.r.o., které provedly stavební práce, a s projektan-
ty stavby z firmy Macán projekce DS s.r.o., abychom v úz-
kém kruhu oficiálně otevřeli tento poslední opravený úsek 
ulice.                                                    Bc. Soňa Hladíková

Plnění rozpočtu 
za rok 2015

Na posledním letošním veřejném zasedání zastu-
pitelstva jsme mimo jiné projednávali i úpravu stáva-
jícího rozpočtu, dovolím si upozornit na několik čísel. 
V první řadě se jedná o objem investic, které dosahu-
jí částky 29 mil. Kč, což představuje cca 33 % celého 
rozpočtu. Z hlavních investičních akcí mi dovolte při-
pomenout rekonstrukci Chodské ulice, výstavbu sil-
nic v lokalitě Pod Globusem a Thámova, rekonstruk-
ci III. etapy Klatovské ulice a dobudování metropolit-
ní sítě. Kromě toho se nám podařilo díky aktivitě ře-
ditele TSM, pana Hladíka, obnovit velkou část vozo-
vého parku technických služeb. Pro mě osobně je vel-
kým upokojením sledovat práci jednotlivých spolků, 
jejichž činnost se i díky finanční podpoře města rozví-
jí. Výrazně přispívají i k obohacení kultury ve městě.

Za výsledek, který město dosáhlo při správě finan-
cí je zapotřebí poděkovat všem, kteří se na dodržo-
vání pravidel čerpání a naplňování rozpočtu podílejí.  

Ing. Miloslav Rubáš, starosta města

Postupná rekonstrukce
Klatovské ulice je hotová 

Zrekonstruovaná Klatovská ulice byla slavnostně otevřena.

Hlasoplet si připravil
vedle zpěvu i přesmyčky

V úterý 22.12. se uskutečnil vánoční koncert v koste-
le svatého Tomáše v Nýrsku. Na úvod si ti, co přicházeli, 
mohli dát zdravotního panáčka pravé irské whiskey, kterou 
se skupina snažila rozehřát své publikum. Vokální kvin-
tet ve složení pěti mladých mužů zazpíval od tradičních 
křesťansky laděných spirituálů až po vlastní vtipné sklad-
by. Publikum mezi jednotlivými skladbami luštilo humor-
né přesmyčky, které se tématicky vztahovaly k vánoční-
mu času. Kostel byl zaplněný do posledního místa. Atmo-
sféra byla sváteční a zároveň díky vtipnému ladění celého 
koncertu veselá a uvolněná. Budeme si přát, aby i ten příš-
tí koncert byl takhle povedený.               Václava Knězová
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Z NÝRSKÉHO MUZEA

Co s načatým rokem
Vstupujeme s naším muzeem do nové sezóny. (Když 

už se mi nepodařilo vymyslet pro tuto úvahu originálnější 
nadpis, snad alespoň její obsah přinese těm, kteří si ji pře-
čtou, natolik nové informace, že mi ten nadpis odpustí.) 
Vstupujeme do sezóny, ve které nejen nesmíme ustoupit 
z pozice, která se od nás očekává, ale pokusit se ji naopak 
posunout alespoň o kousíček dál.  

Jako nejdůležitější část naší práce vidíme, dál se vě-
novat nýrským spisovatelům. Hlásí se stále více zájemců 
o tyto naše aktivity. Pro letošní rok jsme vybrali Antona 
Schotta, autora, který, ač zemřel před více než sedmdesá-
ti lety, nepřestal odbornou veřejnost zajímat. Jeho romány  
i povídky se zaměřují především na vykreslení obyčejných 
lidí ze Šumavy. Tím byl ve své době velmi osobitý, pro-
tože například Karel Klostermann si spíše všímal krás Šu-
mavy a měl v tom pochopitelně mnoho následovníků. Na 
datu narození, 8. února 1866, se shodují všichni badatelé. 
Horší je to s místem narození. Někteří umisťují jeho rodný 
dům do dnes neexistující obce Zadní Chalupy, jiní na ka-
tastr obce Uhliště. To a podobné nepřesnosti by nové bá-
dání mělo zpřesnit. Jisté je, že si budeme připomínat auto-
ra velmi plodného, který se už od svých čtyřiceti let živil 
jen psaním, dokonce nejen to, dokázal si za honoráře kou-
pit v Zadních Chalupách dům a později, po přesídlení do 
Rakouska, dokonce malý zámeček.  Na konferenci, kterou 
k této osobnosti připravujeme, bude mít příspěvek rakous-
ká badatelka Astrid Hinterholzer, ale vedle ní i další znalci 
nebo milovníci Schottova díla. Už se těšíme, až bude pro-
gram definitivně sestaven a budeme s ním moci seznámit 
širokou veřejnost.

Pokud se týká plánu našich výstav, v únoru a březnu 
bude k vidění výstava kresleného humoru pana Josefa Po-
spíchala ze Železné Rudy, tedy našeho šumavského „ko-
legy“, celý čas pozdního jara a léta bude věnován astrono-
mické výstavě, spojené s mnoha příležitostmi na pozoro-
vání hvězd. Kéž bychom mohli za pozorováním hvězd vy-
rážet třeba každý týden. Žijeme přece v kraji, který nám  
k tomu dává výborné příležitosti! Podzim bude naplněn 
výstavou a dalšími aktivitami kolem výše zmíněného An-
tona Schotta a zima? To si zatím necháme, když dovolíte, 
jako tajemství.

Jiná tajemství vám ovšem mohu trochu odhalit. I když 
už jsme se vydali po stopě ledasjaké zajímavé informa-
ce a jen v případě strážovského pokladu, tanku u Skelné 
Hutě, prehistorického osídlení v okolí Nýrska a několika 
dalších drobností jsme byli úspěšní, přesto se snažíme ne-
nechat jakoukoli informaci z historie ladem, ale naopak  
z ní vytěžit co je možné. Letos se nově pokusíme sledovat 
stopy skupiny německých vojáků, která v polovině dub-
na 1945 odnášela bedny s nějakým nákladem do prostoru 

mezi Prenetem a Můstkem. Také jsme ve finále příprav na 
vydání pozoruhodného románu paní Dr. Marie Majtánové 
„Piruety na ostří nože“. Popisuje velmi osobitě bilanci ži-
vota jistě nejvýznamnější postavy novodobé historie naše-
ho města, badatele a spisovatele Josefa Blaua.   

Tak, snad už by ten výčet stačil. Budete se spolu s námi 
těšit na jeho naplnění?

Karel Velkoborský, Muzeum Královského hvozdu

Nepříjemné vzpomínky
Růžena Proroková stála u míchačky jako voják u kata-

falku. Léta letoucí to byla její pozice. Před důchodem i teď, 
když už jí bylo dobrých pár roků po šedesátce. Věděla, že je 
téměř nepostradatelná, protože uměla namíchat maltu nebo 
beton zednické partě místního JZD tak, jako nikdo jiný. V té 
partě byla také už většina důchodců. A někteří profesí ani 
zedníky původně nebyli. Říkalo se jí Vávrova parta. Jasně, 
nějak se jmenovat musela. Vávra byl dlouholetý předák z ne-
daleké továrny. Doma měl vyvěšený nejeden diplom a čestné 
uznání a každý den z nich tak trochu nabíral sílu. Nebyl sice 
nejstarší, ale také už byly dny, kdy se mu do té každodenní 
lopoty příliš nechtělo. Jenže si to tak nějak nemohl dovolit. 
Jakoby potřeboval každý den něco dokazovat. Kus vykona-
né práce, předsednictví na schůzi, to že za ním přišel vedoucí  
a řekl: „Tondo, nemohl bys s tou vaší partou…“ Téměř ta-
kové okamžiky vyhlížel. Socialismus v plném rozkvětu potře-
boval každou ochotnou ruku.

„Jeho brácha lítal s letadlem v Anglii,“ říkal řidič ná-
klaďáku závozníkovi. 

„Kdy?“
„Za války.“
„No a co?“
„Ty bláho. No a co?! Táhne se to s nim celej život. Maká 

jako šroub a nedokáže přestat ani v důchodu. Můj táta  
s nim dělal v partě. S tabule cti ho snad ani jednou nesundali.  
A když se namaže tak brečí. Jednou byl u nás a celej večer 
jenom naříkal, jak mu to Lojza zavařil, že to stejně nemě-
lo cenu, když spadnul s celým letadlem do moře, že prej je 
jeho méno v Anglii na pomníku a po něm prej se za to vozej.  
18. 11. vždycky chodí dělat šestnáctku, aby mu někdo neřek, 
že drží za bráchu smutek.“

„A to ho nezachránili?“
„To se skoro nikdy nepodařilo! Když se nepodařilo vyslat 

nouzák, tak nikdo ani nevěděl kde spadli.“
„Ty si vo tom něco čet?“
„Mam to doma na jednom seznamu. Nadporučík Alois 

Vávra z 311. perutě, naposledy zachycen v prostoru Biskaj-
skýho zálivu 18. 11. 1943.“

„To má teda blbý.“
„Kdo?“
„No náš Vávra, ne!“
„Prosimtě, takovejch tady bylo víc! Já bych byl na svýho 

bráchu hrdej. Tady vocaď utíkalo hodně mladejch, protože 
se jich tady kolem našeho letiště hodně motalo.“

„Hele, mávaj na tebe, abys jim s těma cihlama popojel!“
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ZDRAVÉ VAŘENÍ

Počátek nového roku – to je období plné předsevze-
tí. Pokud mezi Vaše patří i to, že se chcete zbavit pře-
bytečných kil a začít jíst zdravěji, rozhodně nezačínejte  
s drastickými a speciálními dietami. Odlehčete jídelníček, 
přidejte bílkoviny, omezte cukry, tuky a hlavně přidejte 
pohyb! V okolí Nýrska je mnoho příležitostí ke svižným 
procházkám. A my Vám dáme tip na něco pikantního a na 
,,zahřívací“ sytou polévku.

TATARÁK z olomouckých tvarůžků 
– podle Ivy Veselé 

Suroviny
Olomoucké tvarůžky  –  100 g, česnek – 1 stroužek,        

olivový olej – 1 kávová lžička,
Bageta ½ ks

Příprava
Olomoucké tvarůžky se vyrábějí z kyselého netučné-

ho tvarohu bez přidání konzervantů. Obsahují  hodně bíl-
kovin (ve 100 g celých 29 g), téměř žádný tuk (pouze  
0,6 g) a mají vysoký obsah vápníku. Nízká energetická 
hodnota (pouhých 575 KJ) je přímo předurčuje k použití 
v redukčním jídelníčku.

Tvarůžky nastrouhejte a promíchejte s prolisovaným 
česnekem a olejem. Podávejte s opečenou bagetkou po-
třenou česnekem. Nezapomeňte na porci zeleniny (porce 
= cca hrst), třeba rajčátka či rukolu. 

DÝŇOVÁ  POLÉVKA – z webu www.pazitka.cz

Suroviny na cca 4 porce
Dýně hokaido – 1 ks, jablko – 2 ks,  mrkev – 2 ks,          
menší  celer  –  ¼ ks, smetana 12%  – 1 kelímek, 

strouhaný parmazán  – 2 pol. lžíce, sůl, pepř – dle chuti,
dýňový olej – dle chuti, dýňová semínka – dle chuti,                  

zeleninový vývar – dle potřeby 
Příprava

 Dýně hokkaido je pro nízkou energetickou hodnotu 
(152 KJ ve 100g) a vysoký obsah vlákniny vhodná pro  
redukční jídelníček. Je bohatá na minerály (vápník, hoř-
čík, draslík, betakaroten) a vitamíny (A, B, C). Obsah  
vitamínů se skladováním zvyšuje. Dýňová semínka a olej 
obsahují mimo jiné nenasycené mastné kyseliny Ome-
ga-3  prospěšné pro naše zdraví. 

Na kousky pokrájenou dýni hokkaido (hodně lidí neví, 
že se neloupe, tak tedy neloupat), mrkev, celer, oloupaná 
jablka a zeleninový vývar povaříme. Jakmile je vše měk-
ké, rozmixujeme dohladka a zjemníme smetanou a par-
mazánem. Nakonec dochutíme a můžeme zakápnout dý-
ňovým olejem a posypat opraženými dýňovými semínky.

S celozrnným pečivem polévka nahradí lehký oběd. 
TIP: pokud máte rádi ostřejší chuť, můžete přidat při 

vaření kousek čerstvého zázvoru a pokud chcete aby po-
lévka byla sytější, přidejte si bílkoviny (uzené tofu nebo 
uzený šmakoun orestujte zároveň s dýňovými semínky).

     Anna Pláničková

„No jo,“ řidič nepřestával vyprávět a pomalu přitom po-
pojížděl. 

„Táta zná ňákýho Kadlece, ten chtěl utéct s Vávrou, ale  
v poslední chvíli to vzdal. Dokonce už seděli ve vlaku, ale 
von nakonec popad ruksak a z vlaku utek. Ten je prej zase 
na nervy, jak slyší něco o Němcích. Asi to v něm hlodá, že to 
vzdal. Jednou prej někdo něco řek o smiřování s Němcema  
a ten byl úplně nepříčetnej.“

„Ty jo! To sem nevěděl, že to může někoho takle brát.“
„Hele, maj to složený. Jdi zavřít sajtny a jedem pro dru-

hou fůru.“
 Karel Velkoborský

 noviny

Informační měsíčník města. Vydalo město Nýrsko, Ná-
městí 122, Nýrsko. Číslo 1. Ročník: XLIII. 
E-mail pro zasílání příspěvků: nyrskenoviny@gmail.com.
Inzeráty přijímá Mgr. Ladislav Janoušek – městský úřad, 
tel.: 376 555 611. 
Redakční uzávěrka vždy do 20. každého měsíce. Nevyžá-
dané rukopisy se nevracejí. Redakce si vyžaduje právo na 
krácení příspěvků či jejich nezařazení. Za původnost a ob-
sahovou správnost jednotlivých příspěvků ručí autor, za ob-
sahovou stránku inzerátů zadavatel. 
Registrační číslo titulu: MK ČR E 19658.
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Prevence je číslo jedna, 
říká zubařka Alena Opluštilová

MUDr. Alena Opluštilová svoji praxi v Nýrsku 
začala před 3 lety. Před rokem se stala jednatelem 
Pošumavské zubní s.r.o. Ta má v současné době 

celkem čtyři zubaře.

Jak vypadal váš úplný začátek tady u nás v Nýrsku? 
V roce 2012 jsem převzala ordinaci po paní doktorce 

Pitrové. A protože kromě své práce ještě vyučuji na Lé-
kařské fakultě parodontologii, věděla jsem, že kromě mě  
a manželů Nových nás bude zapotřebí víc. Díky vstřícnos-
ti města se podařilo otevřít další ordinaci a přijmout novou 
kolegyni. Na základě toho jsem se mohla věnovat svým pa-
cientům v Nýrsku a i nadále dojíždět do Plzně vyučovat.
Jak se situace vyvíjela dál a jak vypadá současné perso-
nální obsazení ordinace?

Vše se zkomplikovalo po odchodu manželů Nových 
do důchodu na jaře 2014. Na mně a mojí kolegyni zůstala 
péče o veškeré obyvatelstvo Nýrska a přilehlých obcí, což 
bylo zcela nereálné takhle ve dvou zvládnout. A sehnat ně-
koho sem k nám, to byl opravdu problém.
To chápu, že studenti, kteří končí lékařské fakulty, smě-
řují raději do větších měst. 

Přesně tak, ale naštěstí se mi podařilo jako zázrakem se-
hnat mladé kolegy, Annu Homolkovou a Marka Novotné-
ho. Práce na malém městě jim nevadila a kromě toho se po-
dařilo díky městu pro ně sehnat byt.
A vše se v dobré obrátilo... 

Hodně se nám tehdy ulevilo. Kromě nich dojíždí ještě 
na dva dny Vladimíra Adlerová z Klatov, protože mám teď 
malého syna a pracuji  jen na 2 dny v týdnu. 

Takže jste čtyři?
Ne tak docela. Připravenou máme ještě jednu ordina-

ci, a pokud se nám do ní podaří sehnat i lékaře, bude zubní 
péče o pacienty v Nýrsku už opravdu na dostatečné úrovni.
Jste jednatelkou zubní s.r.o. Máte pocit, že dnešní zubař 
musí být zároveň tak trochu i manažerem?

Ne trochu, ale hodně. Občas mi přijde, že naše stát-
ní úřady se tak trochu snaží předhánět, kdo bude vyžado-
vat více administrativy. Například i ke starému zubařské-
mu křeslu, které bylo vyrobené ještě za fungování federace 
na Slovensku, musíte mít v současné době návod k použití  
v českém jazyce, jinak na něm pod pokutou nesmíte praco-
vat. Někdy mi přijde, že to nejdůležitější, což je péče o pa-
cienta, je opravdu na okraji, jen za odměnu.
Téma objednávek a vaše snaha zkrátit objednací lhů-
ty pro pacienty. Jak zdaleka se vám to daří nebo neda-
ří? A proč?

V současné chvíli řešíme problém, že se k nám dostalo 
najednou velké množství pacientů, kteří mají souběžně vět-
ší množství problémů, a to pochopitelně vyžaduje čas. Je to 
dost náročné a díky tomu začíná být kapacita na přijímání 
nových pacientů omezená.
Takže se může stát, že se u vás nedostane na každého, 
kdo přijde? 

Ne, to ne. Samozřejmě každého, kdo má akutní pro-
blém a ještě u nás není zaregistrovaný, nikdy neodmítne-
me a ošetříme.
A jsou pacienti ukáznění a chodí včas na objednané 
termíny? 

No právě že ne a to mě velmi mrzí, zejména u nově 
přijatých pacientů. Přijde mi docela nefér vůči ostat-
ním, že je někdo objednaný a nedorazí a ani se neomlu-
ví. Alespoň by bylo fajn zvednout telefon a dát vědět, už 
kvůli další léčbě. Nehledě na to, že vzniká naší ordinaci  
i finanční újma.
Pokud mají děti nebo dospělí problémy s křivými zuby 
a potřebují se dostat na ortodoncii, jak situaci řešíte? 

Máme domluvu s kolegy z ortodoncie v jiných měs-
tech, ke kterým dospělé i děti posíláme. V současné chvíli 
by ale měli pacienti počítat s objednací dobou až čtyři mě-
síce. Myslím ale, že v případě rovnání zubů to není zas až 
takový problém.
Zubní pohotovost. Pověděla byste nám o tom víc? 

V našem kraji je pohotovost v poliklinice na Deniso-
vo nábřeží v Plzni. Je otevřena každý všední den od šes-
ti večer až do šesti hodin ráno. O víkendu nepřetržitě. Na-
víc je na našem klatovském okrese zajištěna zubní poho-
tovost i o víkendech a svátcích. Střídáme se s kolegy a ve 
svých ordinacích ji zajištujeme od osmi do dvanácti hodin.
Jak se můžeme dozvědět, který zubař slouží pohoto-
vost konkrétní víkend? 

MUDr. Alena Opluštilová, MDDr. Anna Homolková, MDDr. Marek 
Novotný a MUDr. Vladimíra Adlerová. Sestřičky: Ivana Bártová, Věra 
Miškovičová a Jaroslava Šišková.



7

Informace, kdo který víkend slouží, je vyvěšena na-
příklad na stránkách města Nýrska www.sumavanet.cz/
munyrsko/ nebo je možné zavolat na záchrannou službu.  
V případě úrazu je zajištěna pohotovost na chirurgickém 
oddělení Stomatologické kliniky v Plzni na Lochotíně.
Jaké jsou nejčastější zubní problémy u obyvatelstva  
a proč? Jak důležitá je v tomto ohledu prevence? 

Prevence je ve stomatologii číslo jedna. Všechny pro-
blémy jsou infekčního původu a při slušné úrovni zubní 

Vybavení ordinace.

řením do Klatov. V posledním měsíci jsme digitalizovali  
i ostatní rentgeny. Díky tomu trvá zhotovení snímku pou-
hých šest vteřin. Další věcí, kterou můžeme nabídnout, 
je nadstandartní ošetření kořenových kanálků na úrovni  
21. století. Celkově se snažíme, abychom v rámci finanč-
ních možností udržovali krok s vývojem ve světě.
Ve vašem týmu jsou i mladí lékaři čerstvě po skončení 
studia, je to přínosem? 

Je to určitě plus, jsou mladí, plní energie, mají nápa-
dy a snahu učit se novým věcem, jsou pro nás přínosem.
Provádíte tady v Nýrsku bělení zubů? 

V tuhle chvíli já sama nemám kapacitu na to, abych 
prováděla tento nadstandard, ale je to možné buď u někte-
rého z mých mladých kolegů, nebo po dohodě s dentální 
hygienistkou Pavlou Holou, Dis. Možností bělení je více 
a je pak hlavně na vašem rozhodnutí, který způsob zvolí-
te, jestli doma, nebo v ordinaci. Jediné bělení, které prová-
dím, je tzv. vnitřní bělení plněných zubů.
Našla jsem na vašich stránkách, že provádíte endo-
doncii a protetiku, možná, že ne všichni by věděli, o co 
vlastně jde? Mohla byste to čtenářům přiblížit?

Endodoncie je rozšiřování a plnění kořenových kanál-
ků u mrtvých zubů a protetika jsou veškeré náhrady zubů, 
ať už můstky nebo protézy.
Bojíte se zubaře? 

Nooo… ne, nebojím. Nehrnu se k němu, ale nebojím 
se. Vím, co mě čeká, takže ne, opravdu ne (směje se paní 
doktorka), ještě bych moc ráda prostřednictvím Nýrských 
novin našim pacientům za nás za všechny v Pošumavské 
zubní s.r.o. popřála šťastný nový rok bez bolavých zubů!

Děkuji za rozhovor.                           Václava Knězová 

hygieny se dají včas a účinně ře-
šit. O to více je škoda, že napří-
klad můj kolega Marek Novotný 
neuspěl tady v Nýrsku s návrhem 
programu Dental prevention, 
aby si děti čistily zuby ve škol-
ce. V tomto projektu nejde o to, 
aby učitelky čistily samy všem 
dětem zuby po obědě, ale spíše o 
zvyk dětí na kartáček a pravidel-
nost denního čištění. Naší snahy 
se ale nevzdáváme. Dále zveme 
studenty z lékařské fakulty, aby 
na téma prevence hovořili s dět-
mi v základních školách, které  
o tuto problematiku mají zájem.
Mohla byste nám popsat vaše 
technické vybavení ordinací? 

Minulý rok jsem pořídi-
la panoramatický rentgen, kte-
rý umožňuje dělat snímky, na 
kterých jsou vidět nejen tvr-
dé tkáně dutiny ústní celkově, 
ale i jejího okolí. Dříve muse-
li pacienti jezdit za tímto vyšet-

Základní škola Nýrsko, Školní ulice 



8

Členky Klubu seniorů Nýrsko se rády a pravidelně 
scházejí ve společenském sále městské knihovny. Vždy 
se snažíme něco plánovat a organizovat.

Jako první byla přednáška o kineziologii a následo-
valo beseda o našem podvědomí. Pan farář P. R. Potę-
ga nám udělal krásné a poutavé povídání o velikonoč-
ních svátcích. Já jsem připravila cestopisný pořad o pa-
mátkách Maroka. V září klub uspořádal výlet do kláštera  
v Kladrubech, zámku v Horšovském Týně a města Stříb-
ra. V říjnu členky zavítaly do Pavilonu skla v Klatovech 
a v listopadu už probíhaly vánoční trhy ve Strakonicích, 
kde jsme měly zamluvený i výborný oběd. V klatovském  
kulturním domě se náš klub zúčastnil na jaře koncertu  
orchestru K. Vlacha a na podzim pořadu s Malou muzi-
kou Nauše Pepíka a neunikl nám zde ani ples seniorů.

Konec roku byl ukončen slavnostním posezením, kte-
ré nám vždy zpříjemňuje hudba J. Jandovského. Jako kaž-
dý rok i letos nás opět navštívil starosta města Ing. Milo-
slav Rubáš, který nám nejdříve povídal o aktivitách města   
v roce 2015 a pak i o plánech radnice v roce 2016.

Bilancování Klub seniorů Nýrsko

Letošní rok byl náhle změněn mým zdravotním pro-
blémem a ovlivněna tím byla i moje činnost pro náš klub. 
Ale všechny členky Klubu seniorů Nýrsko se mnou cíti-
ly a podporovaly mne. Moc jim za to děkuji a přeji jim  
i ostatním hlavně zdraví, štěstí a hodně sil do roku 2016.

J. Trefancová, Klub seniorů Nýrsko

Na děti v knihovně
čekalo vánoční tvoření

O Kačence a tlustém dědečkovi, Krtek a sně-
hulák, Dětská bible, Medvědí Vánoce. To všechno 
jsou tituly, z kterých se dětem předčítalo a někdy  
i zpívalo na již tradičním adventním čtení městské 
knihovny, tady u nás v Nýrsku. Každý prosincový 
čtvrtek se v odpoledních hodinách sešli malí a vel-
cí a tvořili. Po společném čtení a krátkém povídání 
se děti rozutekly ke svým stolečkům, kde už na ně 
čekal připravený výtvarný materiál a vše potřebné.

Děti si tentokráte vytvořily hvězdičky na vánoč-
ní stromeček z tvrdé ruličky, vystřižený řetěz plný 
sněhuláčků, orámovaly si obrázek betléma dřevěný-
mi špachtlemi a ze soli a lepidla vytvořily mrazivý 
efekt na skleněném svícínku. 

Každé z dětí se později mohlo se svým výrobkem 
vyfotit a nyní se může vidět na webových stránkách 
knihovny. Na posledním čtení se děti dočkaly i malého 
překvapení, když do tmy a ticha zazněl hlas zvonečku  
a pod ozdobeným stromečkem si mohlo každé  
z nich najít svůj dárek od Ježíška.  

Letos se sešlo na 91 dětí se svými rodiči anebo  
i prarodiči. Těch se adventního čtení zúčastnilo cel-
kem 57. A my se budeme těšit, že ty příští Vánoce se 
sejdeme s vámi všemi znovu. Děkujeme M. Vysko-
čilovi a paní Z. Brettschneiderové za ovoce a slad-
kosti.                                             Václava Knězová

DDM

V polovině prosince skončil další ročník kurzu tance  
a společenského chování. Závěrečný věneček byl vyvrcho-
lením tříměsíčního podzimního kurzu, kdy náctiletí frek-
ventanti snaživě zdolávali úskalí tanečních figur. Zdařilo 
se, dvacet jedna nádherných slečen a stejný počet mladých 
mužů nastoupilo 18. 12. 2015 k závěrečnému defilé. Pře-
ji Vám čtenářům, kteří jste zároveň rodiči těchto mladých 
lidí, aby okamžiky, kdy budete na své děti pyšní jako v nýr-
ských tanečních, byly nekonečné.

Závěrem pouze krátké shrnutí. V letošním školním roce 
navštěvuje pravidelné zájmové kroužky rekordních 1000 
účastníků všech věkových skupin. Všem těmto přízniv-
cům DDM Nýrsko i Vám, všem ostatním, přeji úspěšný rok  
2016.                                                      Bc. Pavlína Karlovská

Ze závěrečného věnečku kurzu tance.          Foto Josef Kubát, Přeštice

Dobrá zábava na akcích klubu nikdy nechybí.

Mládež slavnostně 
završila kurz tance 
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Žáci navštívili vzdělávací centrum v Regenu
Dne 2. 12. 2015 navštívili žáci naší základní školy  

v rámci bavorsko-českého partnerství a podpory pracovní-
ho trhu vzdělávací centrum v Regenu.

Žáci se seznámili s možnostmi studia v SRN a násled-
ným uplatněním na trhu práce. Jednalo se o studium v obo-
rech truhlář, kuchař, lakýrník, soustružník a zahradník. Děti 
si prohlédly dílny jednotlivých oborů, ubytování studentů  
a seznámily se s možnostmi využití volného času.

V odpoledních hodinách si žáci vyzkoušeli práci v jed-
notlivých oborech a sami si vyrobili drobný výrobek, kte-
rý si odvezli.

Naše návštěva ve vzdělávacím centru byla velmi pěkně 
zorganizovaná včetně zajištění dopravy, občerstvení a obě-
dů. Žáci i učitelé byli nadšeni vybavením a zařízením pro 
studenty a všichni ocenili velice vstřícný přístup němec-
kých kolegů.                                         Mgr. Iveta Bláhová

Společné foto všech účastníků před vzdělávacím centrem v Regenu.

Základní škola a Mateřská škola Nýrsko, Komenského ul. 

Děvčata při výrobě vánočního dárku.

Chlapci v zámečnické dílně.

SOUKROMÁ INZERCE
Pronajmu byt 2+1 v Nýrsku od 1. 2. 2016, info na 

mob.: 774 304 205.
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VÍTÁNÍ NOVÝCH OBČÁNKŮ (12.11.2015)

Izabela Gruzovská

Rosálie LoudínováRaphael Dagoury

Eliška Molíková

Nikola Kůrová

Zoltán Šallai

Valentýna Bošková Sebastian Hrabě

Vítání občánků má v našem městě již dlouholetou tradici. 
Každým rokem připravujeme tuto malou slavnost celkem čty-
řikrát. Program tohoto slavnostního odpoledne by se neobešel 
bez dětí z Duhové školky, které svými krásnými básničkami  
a písničkami vždy přispívají k milé a příjemné atmosféře těch-
to slavnostních okamžiků. Jako dárek na památku na tuto slav-
nostní událost dostávají naši malí občánci pamětní knížku,  
album na fotografie a zlatý přívěsek. Rodiče se pak podepí-
ší do pamětní knihy narozených. Děkujeme dětem z duhové 
školky za přednes, paním učitelkám Věře Pokorné a Pavlíně 
Sládkové za jejich trpělivou přípravu a paní Martině Dostalí-
kové za foto z vítání občánků.                                          (MěÚ)

Tereza Strnadová
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VÍTÁNÍ NOVÝCH OBČÁNKŮ (19.11.2015)

Hana Adamková

Lukáš ČernýKamila Švejdová

Eliáš Klíma

Julie Smáhová

Patrik Denk Václav Kazda

Vojtěch Dvořák Filip Dostalík



KULTURNÍ AKCE
Turistické informační a kulturní centrum města 

telefon: 376 555 646, e-mail: ic@mestonyrsko, 
www.sumavanet.cz/icnyrsko

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

Ve společenském sále městské knihovny
21. 1. od 18:00 hod. – Peklo  jménem  Bataclan – bese-
da s V. Bundou o aktuálních událostech v Paříží a s foto-
grafiemi.

V Muzeu Královského hvozdu
Do 24. 1. – Bylinky šumavské lékárny – výstava.

V KD-DDM
16. 1. od 14:00 hod. – Taneční kurz pro dospělé.
23. 1. od 14:00 hod. – Taneční kurz pro dospělé.
30. 1. od 20:00 hod. – Ples DDM.
31. 1. od 14:00 hod. – Taneční kurz pro dospělé.

Kluziště
29. 1. od 16:00 hod. – „Ledové království“ – karneval na 
ledě pro malé i velké.

O kom mluvím? Bobina z Ordinace v růžové 
zahradě Miriam Kantorková. Úžasným způsobem  

vitální česká herečka, která právě oslavila 80. narozeniny. 

Ten, kdo nezůstal 10. prosince ve čtvrtek večer sedět 
doma, ale přišel za námi do společenského sálu městské 
knihovny, určitě nelitoval. Vánoční posezení s Miriam Kan-
torkovou a zpěvákem Šimonem Pečenkou bylo plné laska-
vého humoru a životního optimismu. Miriam je totiž asi pří-
rodní úkaz. I když sama už je babičkou malých vnoučků, 
sama na to vůbec nevypadá a hlavně se tak vůbec necítí!  
S humorem sobě vlastním nám přehrávala, jak na nějaké to 
bolavé koleno stačí trocha té konopné masti a zaspat to. Ale 
rozhodně, ale rozhodně! se tedy nesmí naříkat, jak říkala ta-
hle milá osůbka. A myslíte si, že už má v jejím věku koneč-
ně letos čas na upečení vánočního cukroví? Hm, tak to tedy 
ani náhodou. Natáčení v rozhlase a televizi, televizních re-
klamách, účinkování v pražských divadlech a ještě zájezdo-
vé pořady! To ve čtvrtek večer u nás v Nýrsku už bylo ten 
den druhé. Neuvěřitelné, že? Kromě toho jsme se dozvědě-
li, že když už se vydá na cestu za svojí rodinou až v dalekém 
Dánsku, tak proč ne prý autem? Vždyť to nic není a řídí už 
pětapadesát let a ráda. No kloubouk dolů, že? Její vyprávě-

Bylo jí sedmdesátsedm let, když odřídila cestu 
autem z Čech až do Dánska

Možnost získání dotace
Dotace na výměnu stávajících kotlů 

na pevná paliva s ručním přikládáním

Plzeňský kraj vyhlásil dotační titul „Pořízení ekolo-
gického vytápění v domácnostech I/1“ v rámci dotační-
ho programu „Pořízení ekologického vytápění v domác-
nostech“. 

Předmětem podpory poskytované fyzickým osobám 
bude výměna stávajících kotlů na pevná paliva s ručním 
přikládáním za: 

• tepelné čerpadlo,
• kotel na pevná paliva,
• plynový kondenzační kotel,
• instalace solárně-termických soustav pro přitá- 

 pění nebo přípravu teplé vody,
• „mikro“ energetická opatření.
Celková finanční částka na tuto výzvu je celkem 162 

mil. Kč. 
Žádosti budou přijímány od 20. 1. 2016, 8:00 hod 

do 31. 3. 2016, 18:00 hod., nebo do vyčerpání alokace 
určené pro danou výzvu. Pravidla a postup podání žá-
dosti jsou zveřejněny na internetových stránkách:
http://www.plzensky-kraj.cz/cs/kategorie/kotlikove-dotaceÚčastníci pořadu s herečkou Miriam Kantorkovou.

ní plné hereckých historek a optimistického pohledu na ži-
vot bylo zpříjemněné vánočními i jinými melodiemi jejího 
kolegy a kamaráda Šimona Pečenky. Dokonce zazpíval i na 
naše osobní přání. Na konci jsme si my všichni přítomní, 
pořídili pár osobních fotografií s přátelskou a milou Miriam  
a Šimonem. Jak můžete vidět z fotografie, byla nás tam sku-
tečně jen hrstka. Ale tu báječnou a pohodovou, humornou  
atmosféru jsme si odnášeli domů úplně všichni.

Václava Knězová, kulturní odbor města Nýrska


