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Karneval na kluzišti se vydařil 
i přes rozmary počasí

Povím vám, pořádat karneval na otevřeném kluzišti je pořádný adrenalin. 
Počasí si s námi hrálo jako kočka s myší. Dva dny poprchávalo a kluziště připo-
mínalo spíše malý bazének s vodou. Rozhodnutí jsme nakonec nechali na ráno. 
Vypadalo to slibně, mokrý flíček v brankovišti jsme velkoryse ohodnotili jako 
malou hrozbu, se kterou si poradíme. Ovšem slunce se přes poledne vyhouplo 
vysoko a hřálo jako na jaře. Ve dvě hodiny odpoledne jsme už zase měli třeti-
nový bazén a nádherné počasí. Kolem kluziště jsme chodili jako mlsní kocou-
ři a kluci od ledu rozhodli: „To půjde, slunce se přehoupne a v půl páté už bude 
zima.“ A oni měli pravdu.

Na začátku se slova ujala Václava Knězová z kulturního centra. Po sezná-
mení s programem na ledě přivítala deset malých krasobruslařek z SK Jiskra Do-
mažlice z.s., oddíl krasobruslení. Ty na píseň „Hey boy“ od zpěvačky Verony 
předvedly skvělé vystoupení. Musím před nimi smeknout. Když jsme se my do-
spělí choulili do roláků a teplých bund, tyhle mladé slečny s nadšením ulehly na 
led a předvedly parádní pózu. Mají náš obdiv a také velké díky. Následovala půl-
hodinka možnosti zúčastnit se několika disciplín. Nejoblíbenější byl slalom mezi 
kužely a střelba do branky, kterou si vzal na starost pomocník Michal Hladík.

Všechny masky poté kroužily po ledě, aby mohla porota vybrat ty nejhezčí. 
Nebyl to však lehký úkol. Všechny masky byly nádherné. Porota (ve složení Olga 
Kubečková, Daniela Novotná a Radka Vacková) nakonec zvolila Olafa, Elzu a Pipi 
dlouhou punčochu. Odměněny byly dárkem, který nachystala děvčata z knihov-
ny. Ovšem ani dospělí se nenechali zahanbit a dvě vybrané ženy v kostýmech si  
v kole uprostřed dětí přišly pro veliký potlesk.                 Pokračování na straně 3

Děti si řádění v maskách na kluzišti náležitě užily.
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Plán investičních akcí 
města Nýrska na rok 2016

Zastupitelé města v závěru roku projednali a schváli-
li rozpočet města na rok 2016. Ve schváleném rozpočtu je 
počítáno s částkou 27 mil. 920 tisíc Kč na investice města. 

Jedná se zejména o tyto akce s předpokládanou výší ná-
kladů na jejich realizaci:
urekonstrukce Strážovské ulice včetně rekonstrukce sítí 
(voda, kanalizace, plyn) – 4 mil. 200 tis. Kč,
udokončení výstavby bytů ve Strážovské ulici (nástav-
ba v areálu technických služeb) – 2 mil. 800 tis. Kč,
urekonstrukce koupaliště – I. etapa – 11 mil. Kč,
uvýstavba bytů pro seniory – I. etapa – 10 mil. Kč,
urekonstrukce kotelny včetně rozvodů – 20 mil. Kč,
uoprava místních komunikací (ul. Vančurova, komuni-
kace mezi garážemi v Hadravské čtvrti) – 2 mil. Kč.

Většina akcí bude hrazena z rozpočtu města, na některé 
akce město vybere na základě výběrového řízení poskyto-
vatele úvěru (rekonstrukce kotelny, výstavba bytů pro se-
niory). Na rekonstrukci kotelny včetně rozvodů bude po-
žádáno o dotaci na částečnou úhradu celkových nákladů.

 (MěÚ)

Zimní údržba ve městě
má svoje pravidla

Úklid sněhu z chodníků a komunikací ve vlastnictví 
města zajišťují Technické služby města Nýrska a to podle 
předem zpracovaného plánu údržby. Úklidové práce jsou 
zahajovány do 30 minut při zhoršených klimatických pod-
mínkách, kdy vrstva sněhu dosáhne 3 – 5 cm, popřípadě při 
vzniku náledí. Po odstranění sněhu se pokračuje posypem. 
V souladu s prováděcí vyhláškou je stanoveno pořadí důle-
žitosti úklidu jednotlivých komunikací a chodníků. Při sta-
novení pořadí důležitosti se přihlíželo zejména k zajištění 
zdravotních služeb, výjezdu hasičů a dopravní obslužnosti 
hromadnými dopravními prostředky.

Jsou stanoveny 3 skupiny komunikací podle pořadí.
1. skupina, ošetření do 4 hodin – ulice: Nádražní, Kla-

tovská (od náměstí k odbočce na nádraží), Náměstí, Prap. 
Veitla, Čs. legií, Šmilovského, Petra Bezruče (od náměstí  
k hasičské zbrojnici), autobusové nádraží.

2. skupina, ošetření do 12 hodin – ulice: Klatovská 
– zbylá část, Úzká, Hodousická, Školní, Strážovská, Prá-
ce, Jiráskova, Vančurova, K Zahradám, Šumavské nábř., 
Tylova, M. Alše, Kollárova, E. Krásnohorské, K. Čapka, 
B. Němcové, Pod Lesem, Palackého, Baarova, Žižkova,  
K Cihelně, Dvořákova, Smetanova, Husova, Nerudova, 

INFORMACE 
Z RADNICE

Tyršova, Kpt. Kufnera, Erbenova, Dobrovského, Hadrav-
ská, Domažlická, Kaplířova, Riegrova, Vrchlického, Rai-
sova, Rybářská.

3. skupina, po ošetření 1. a 2. skupiny, nejpozději do 
48 hodin – ulice: Křižíkova, komunikace do Bystřice nad 
Úhlavou podél řeky, spojka ulic Klatovská – komunika-
ce směr Klatovy, V Lukách, komunikace k autokempu, za 
domy v ul. Jiráskova a Vančurova.

Údržbu komunikací v majetku Plzeňského kraje zajiš-
ťuje Správa a údržba silnic Klatovy. Jedná se o celou ul. 
Komenského, Palackého na křižovatku s ul. Havlíčkovou, 
dále ulici Havlíčkovu a navazující ul. Petra Bezruče až  
k hasičské zbrojnici, ul. Chodskou směrem na Hadravu.

Touto cestou bychom rádi požádali i všechny uživate-
le místních komunikací, aby v době zhoršených podmínek 
dbali zvýšené opatrnosti a věnovali pozornost stavu ko-
munikací (např. zamrzlé kaluže, kluzkost povrchu ve stí-
nu stromů a budov, používat přednostně chodníky ušetře-
né posypem, při přecházení komunikací využívat přechody  
a místa k přecházení určená atd.).

Celé znění plánu zimní údržby naleznete na stránkách 
města na odkazu: http://www.sumavanet.cz/munyrsko/
user/deska/2015/plan_zimni_udrzby.pdf

Poděkování patří všem občanům města, kteří svým při-
spěním pomohou s úklidem a údržbou chodníků v okolí je-
jich domů či bytů.                                                      (MěÚ)

Provoz kluziště se daří udržet
i za nepříznivých podmínek

Provoz kluziště zažívá od svého otevření zatěžkávací 
zkoušku. Vzhledem k tomu, že konec loňského roku byl 
pro milovníky zimních sportů velmi nepříznivý, mohlo 
naše otevřené kluziště nabídnout službu, která byla v hojné 
míře využívána nejen občany našeho města, ale i celou řa-
dou návštěvníků Šumavy. Díky kvalitní práci správců are-
álu se podařilo udržet provoz i za velmi nepříznivých pod-
mínek a to i přesto, že někteří návštěvníci ne vždy respek-
tovali omezení stanovená provozovatelem. Velkým příno-
sem je toto sportoviště i pro občany okolních obcí. Jen na-
mátkou mohu zmínit skupiny dospělých i dětí z  Hodousic, 
Chudenína, Děpoltic a dalších obcí. Mám radost i z toho, 
že předpoklad o využívání kluziště žáky základních škol se 
začal naplňovat ihned po Novém roce. 

Pro informování jednotlivých návštěvníků byly využity 
facebookové stránky. Pro lepší dostupnost informací byla 
zřízena webová stránka, kde naleznete bližší informace. 
Stránka je dostupná na:  www.sportoviste-nyrsko.cz.

Mimo jiné bude v nejbližší době na stránku vložen i re-
zervační systém, který zlepší informovanost návštěvníků  
o volných termínech pro případnou rezervaci. Systém bude 
navržen tak, aby mohl být prostupně rozšiřován na další 
sportoviště města v duchu koncepce, kterou jsme předsta-
vili koncem minulého roku. 



3

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 

Jen pro připomenutí uvádím, že od poloviny letošní-
ho roku bude zřízena městem nová příspěvková organiza-
ce, která bude mít na starosti správu vybraných sportovišť 
města včetně jejich využití. S koncepcí jsem seznámil dnes 
již bývalý výbor SKP Okuly Nýrsko, který neměl zásadní 
připomínky k navrženému postupu.

Kromě kluziště je soukromým provozovatelem letos 
prvně prováděno umělé zasněžování sjezdovky, která rov-
něž přispěje k rozšíření nabídky pro naplňování volnočaso-
vých aktivit občanů našeho města a jeho návštěvníků.

  Ing. Miloslav Rubáš, starosta města

Karneval na kluzišti....
(Pokračování ze strany 1)

Všichni si pak mohli užít další hodinku volného brusle-
ní a s celými rodinami strávit báječné odpoledne jako odmě-
nu za vysvědčení.

Naše poděkování patří městu Nýrsku za pronájem klu-
ziště, Lukášovi a Lukášovi za led, který nakonec opravdu 
byl, děvčatům z městské knihovny a IC, Pavlu Stránskému 
a dobrovolníkům. Bez těchto všech by to prostě nešlo. Dále 
Zdenkovi Houdkovi za ozvučení a firmě Greiner, která vě-
novala sněhové vločky jako výzdobu, abychom měli krás-
né ledové království.

Největší díky ovšem patří všem, kteří přišli podpořit tuto 
akci pro děti a s radostí si užili celé odpoledne. Díky moc.

Za pořadatele Lenka Vyskočilová  

O bruslení na kluzišti je zájem.

Porovnání cen tepla 
na rok 2016 v různých městech

V lednovém čísle Nýrských novin byli čtenáři informo-
vání o ceně tepla a TUV dodávané z centrální výtopny na 
rok 2016 provozovatelem Nýrská teplárna s.r.o. Pro infor-
maci uvádíme ceny tepla na rok 2016 v dalších městech:

Město Cena tepla Kč/Gj (bez DPH)
Domažlice  597
Klatovy 517
Nýrsko 457
Plzeň 513
Strakonice 630
Tachov  524

(MěÚ)



4

Z NÝRSKÉHO MUZEA

Po roce opět ohlédnutí
Milí spoluobčané, protože chceme být vykazatelní, 

budu vás tentokrát trochu trápit statistikou a všelijaký-
mi podobnými údaji. V prvé řadě. Ještě jsme stále občan-
ské sdružení, ale doufáme, že v polovině letošního roku se 
podle zákona již staneme zapsaným spolkem. V současné 
době máme 20 řádných členů, ale k tomu ještě téměř stej-
ný počet sympatizantů.

Hospodařili jsme „napnutě“, ale kdyby nebylo podpo-
ry města Nýrska, zcela určitě bychom to nezvládli vůbec  
a museli se uchýlit jen k nějakým „nadšeneckým formám“, 
které by ovšem mnoho nepřinesly. Takto přece jen může-
me říci, že město Nýrsko je zmiňováno poměrně často  
v tisku a to dokonce i v zahraničí, dokonce jedna naše vý-
stava z roku 2013 bude nyní rok k vidění v Německu.  

Za jednu z hlavních činností považujeme pořádání vý-
stav. V loňském roce jsme uskutečnili čtyři. Tajemství kra-
jiny, byla to výstava o letecké archeologii, Stopy války, 
výstava o konci války v našem kraji, díky které naše mu-
zeum získalo celou řadu neznámých fotografií a nálezů, 
Hans Watzlik – básník Šumavy, biografická výstava čest-
ného občana města Nýrska od roku 1926, a Bylinky šu-
mavské lékárny, která byla v rychlosti uspořádána jako ná-
hrada za výstavu o zvonech, kterou nám odřekla zvonař-
ská firma Dytrichů z Brodku u Přerova tři týdny před je-
jím zahájením.

Další naší hlavní činností jsou sbírkotvorné aktivity. 
To sestává z darů a našeho snažení. Darem byly dva kusy 
úlomků středověkých děl a hrot šípu s tulejkou z lokali-
ty Pajrek, větší množství předmětů z továrny Okula, jako 
vzorky brýlových obrouček, informační tabulky, kazety na 
vzorky brýlí apod. Také příležitostné dary od spoluobča-
nů, jako brousek na žiletky, ID známky nalezené v prosto-
ru kasáren, úmrtní oznámení německých vojáků aj. Naše 
vlastní aktivity přinesly úspěch především v podobě nale-
zení a získání malované skříně, berly z prvé války, propa-
gačního kartonu k první válce a množství původních do-
kumentů k obci v Žížněticích, to vše jako dar od pana Hir-
mana z Hojsovy Stráže. 

Stejně důležitá je badatelská činnost. Do této kategorie 
je třeba především zařadit veškeré aktivity kolem „Roku 
Hanse Watzlika“. Nebylo to lehké vzhledem ke vnímá-
ní tohoto spisovatele jako „nacistického básníka“. Určitě 
se díky všem souvisejícím aktivitám podařila jeho, ales-
poň částečná, rehabilitace. Po celoroční práci je připraven 
k tisku román „Piruety na ostří nože“, životopisný román 
o Josefu Blauovi, dosud zcela jistě nepřekonaném histo-
rikovi našeho kraje. To je významný přínos i k povědo-
mí o historii a významu města Nýrska. Také jsme pomá-
hali hned několika rodinám s dohledáváním jejich před-
ků ve městě i okolních vesnicích z USA, Nového Zélan-

du a České Republiky. Vyvinuli jsme potřebné kroky k ře-
šení nálezu urny s popelem dešenického občana, umuče-
ného v Dachau. Na prehistorických lokalitách jsme nalezli 
pouze tři úlomky pazourku. V loňském roce pro tuto čin-
nost u nás byly velmi nevhodné podmínky, způsobené pře-
devším obhospodařováním pozemků místními zemědělci. 
Provedli jsme průzkum a zaměření Medvědí kaple, ale vý-
sledek ještě není znám. Zkoumali jsme lokalitu vyhlíže-
jící jako polní hřbitov, ale jeho existence se nepotvrdila. 
Pokoušeli jsme se zkoumat možnosti adaptace „Červené 
Okuly“ pro potřeby muzea, ale zatím jsme na začátku. Pro 
příští rok máme pochopitelně konkrétní plány, prozradíme 
vám ty, které se týkají výstav. Od února to bude kreslený 
humor vynikajícího kreslíře Josefa Pospíchala ze Železné 
Rudy, který mimochodem svůj humor vystavoval v Nýr-
sku už v březnu 1989. Dále výstava o astronomii s mož-
ností pozorování hvězd, to v letním termínu, pak výstava 
o dalším spisovateli z tohoto kraje, Antonu Schottovi, kte-
rý má dosud v Nýrsku příbuzné, a snad se nám podaří i za-
jímavá výstava pro vánoční čas, ale její námět ponechám 
v tajnosti, aby jej někdo nevyužil dříve.

Pro letošní rok máme pro všechny příznivce muzea jed-
nu dobrou příležitost. Můžete chodit do muzea zadarmo! 
Ovšem jen tehdy, pokud vyřešíte hádanku s historickým 
námětem. Stačí, když v daném měsíci u pokladny řeknete 
její řešení. Na úvod je tady první:

„Slova na záchranu změnila se v prach,
měli už tenkrát vlhko na řasách.

Všechno je sklizeno, nezbylo tu nic.
Bylo jich čtrnáct, nebo trochu víc?“

Karel Velkoborský, Muzeum Královského hvozdu

Dobová konkurence (rok 1971) současnému kluzišti v Nýrsku. Foto  
z připravované výstavy „Nýrsko na neznámých fotografiích“.
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ZDRAVÉ VAŘENÍ
Máte pocit, že stravovat se zdravě znamená jíst jen ze-

leninové saláty a libové maso? Ne, tak to opravdu není. 
Navíc v chladném období nemáme na studené saláty ani 
chuť. Zdravě, to znamená především pestře, a proto vás 
postupně seznámíme s novými potravinami, nebo potra-
vinami zapomenutými, které se nyní do našich jídelníč-
ků s úspěchem vrací. Dnes si uvaříme batáty a také jed-
no zdravé sladké jídlo. Ano, čtete dobře, i mlsat se může 
zdravě.

Cestovatelské střípky:
Bouřka v Egyptě

Chlapi to určitě znají. Jede se k moři! Skoro povinně. 
Je jedno, jestli do Chorvatska nebo Egypta. Co může být 
na pláži důležitého ke zkoumání! To mám snad třídit nebo 
počítat písek, když pozorování těch pěti rybek pod molem 
po čtvrt hodině omrzí? Konverzace s jakýmsi Egypťanem 
mi přinesla spáleniny od slunce dokonce i na prstech u no-
hou, o likvidaci odpadů jsem se jindy dozvěděl to, že je že-
nou potrubím jednoduše dál do moře. Tak jsem si napláno-
val výpravu. Do tašky přes rameno láhev s vodou, nějakou 
svačinu a fotoaparát, čepici proti úpalu a šup, třeba zrov-
na po téhle silnici. Brzy jsem si liboval. Našel jsem stře-
disko pro výcvik potápěčů. Bylo sice zavřené, ale přes sklo 
výkladní skříně byl vidět historický potápěčský úbor, ještě 
s tím mosazným skafandrem s okýnky. Pár snímků a jde se 
dál. Cesta vedla do pouště. Šel jsem ještě kus a náhle za 
skaliskem přes cestu závora. Vstup zakázán! Vojenské pás-
mo! Co zbývalo. Dal jsem se do řeči s americkým vojákem, 
který stál na pozorovací věži a dozvěděl se, že tam slouží  
v rámci mezinárodních jednotek na hranici mezi Araby 
a Izraelci. Mezi řečí jsem se trochu rozhlížel a najednou 
v dálce vidím žlutošedý závoj nad obzorem. Zkušenosti 
z Čech mě informovaly. Bude bouřka. A asi se to žene rov-
nou sem. Říkám vojákovi: „Bude pršet“ a nedbale poha-
zuji hlavou směrem k mraku. Zdálo se mi divné, že na mě 
tak nechápavě hledí, tak jsem to zopakoval ještě jednou. 
Jeho výraz údivu se však nezměnil. Pokusil jsem se téma 
rozvést do pochopitelnějších frází, ale nepomohlo ani to. 
Jenom vrtěl hlavou, i když jsem mu na ten mrak ukazo-
val. Nechal jsem tedy marných pokusů a od závory vyra-
zil zpátky. U nedalekých rozestavěných objektů byl složený 
materiál. Nějaké tvárnice, kamení a paleta cementu. Jen 
tak, nepřikrytá. U nás by na to alespoň natáhli kus igeli-
tu, říkám si pro sebe. Šel jsem dál a divil se, že podle všech 
předpokladů mě bouřka nedohnala. A pak mi to došlo! 
Bouřka? V Egyptě? Když už, tak písečná! Proto se ten vo-
ják divil mým výkladům. Proto v Egyptě nemusí přikrývat 
ani cement na paletě!                               Karel Velkoborský

 noviny

Informační měsíčník města. Vydalo město Nýrsko, Ná-
městí 122, Nýrsko. Číslo 2. 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.

Pečené batáty s Ricottou a petrželkou 
(z blogu Cooking with Šůša) 

Batáty jsou plody povijnice batátové a vypadají jako 
větší podlouhlé brambory. Mají oranžovou nasládlou du-
žinu, proto se jim také říká sladké brambory. Obsahují 
vysoké procento vlákniny, betakaroten (antioxidant), vi-
tamín B6 (mírní nespavost) a draslík (vhodný při preven-
ci srdečně cévních chorob). Ricotta je čerstvý sýr, podob-
ný tvarohu, který se vyrábí ze syrovátky. Je velmi snadno 
stravitelný, má nízký obsah tuku a hodně bílkovin.

Suroviny na 2 porce
Větší batáty – 2 ks, čerstvé ricotty – 320 g,

hrst nasekaných nesolených arašídů,
nasekaná petrželka, hrubozrnná mořská sůl,

 čerstvě mletý pepř, olivový olej
Příprava

Batáty omyjte, osušte, pokapejte olivovým olejem  
a každý zabalte zvlášť do alobalu nebo pečícího papíru. 
Položte je na mřížku v troubě a pečte při 200 stupních cca 
50 minut. Po vytažení z trouby je nechte zabalené ještě 
cca 20 minut odpočívat. Mezitím si v misce smíchejte ri-
cottu s nasekanou petrželkou, solí a pepřem. Batáty vy-
táhněte z pečícího papíru a nahoře je nožem podélně roz-
krojte. Vidličkou je opatrně rozevřete a vnitřek naplňte 
připravenou směsí. Sladké brambory posypte opražený-
mi arašídy a v případě potřeby ochutíme solí nebo pep-
řem. Vnitřek brambory se Vám bude krásně oddělovat od 
slupky, kterou můžeme jíst, pokud nám chutná. 
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Jáhelník se švestkami a šmakounem

Jáhly (loupané proso) se s úspěchem vrací do našich 
jídelníčků. Obsahují vysoké procento bílkovin, nenasyce-
né mastné kyseliny, draslík, hořčík, fosfor, železo, zinek  
a řadu vitamínů B. Jsou přirozeně bezlepkové.

Šmakoun je potravina z vaječného bílku s vysokým 
obsahem bílkovin. Neobsahuje tuk ani cholesterol. Vyrábí 
se v několika příchutích.

Pracovní nabídka
Město Nýrsko přijme pracovníka/pracovnici 

Finančního odboru 
Městského úřadu v Nýrsku na pozici účetní. 

Pracovní poměr na dobu určitou (po dobu 
rodičovské dovolené s možností změny na dobu  
neurčitou). 

Požadavky:
uukončené středoškolské s maturitou nebo vysoko-
školské vzdělání ekonomického směru,
uschopnost koncepční práce v kolektivu, zodpověd-
nost,
uobčanská a morální bezúhonnost,
uznalost práce s PC (WORD, Excel),
uřidičské oprávnění skupiny B,
upraxe v oboru vítána.

Požadované doklady:
uživotopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavad-
ním zaměstnání a odborných znalostech,
ukopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Písemné žádosti o pracovní místo doručte nejpoz-
ději do 29. 2. 2016 na adresu:

Město Nýrsko
k rukám tajemníka 

Náměstí 122
340 22  Nýrsko

Obálku označte „Finanční odbor“

Suroviny na 5 porcí
Jáhel – 2 šálky (cca 330 g), mléko – 2 šálky 
+ 2 šálky vody (celkem 700 ml tekutiny),

šmakoun – 200 g, 
švestka se skořicí – 10 ks sušené švestky (pokrájené), 
med – 5 lžic, máslo ghí (přepuštěné máslo) – 2 lžíce, 

vejce – 3 ks, jablka – 2 ks, špetka soli, skořice
 

Příprava
 Jáhly nejprve pořádně spařte horkou vodou a pro-

pláchněte. Potom je uvařte v osoleném mléce s vodou 
(trvá to asi 10 min), do horké kaše přidejte máslo.

 Po vychladnutí přidejte žloutky utřené s medem, po-
krájené švestky, nahrubo nastrouhaná jablka, nastrouha-
ný šmakoun a skořici dle chuti. Promíchejte. Z bílků vy-
šlehejte sníh, zlehka promíchejte s kaší, dejte do vymaš-
těné formy a upečte ve vyhřáté troubě na cca 170 st. asi 
40 minut.

Tip: můžete přidat vlašské ořechy. 
     Anna Pláničková

Přísnější pravidla pro vlastníky 
kotlů na pevná paliva

Zákon o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. stanovu-
je přísnější emisní normy a novou povinnost kontrol 
technického stavu a provozu kotlů.
Upozorňujeme na dvě důležitá data: 

31. prosinec 2016 – povinnost provést jednou za dva 
kalendářní roky kontrolu technického stavu a provozu 
spalovacího zdroje na pevná paliva a to nejpozději do 31. 
12. 2016. Kontrolu provádí odborně způsobilá osoba pro-
školená výrobcem tohoto zdroje, která má od něj opráv-
nění k jeho instalaci, provozu a údržbě. Seznam těchto 
proškolených osob bude k dispozici na webových strán-
kách Hospodářské komory ČR – www.hkcr.cz.

1. leden 2022 – všechny spalovací zdroje na pevná pa-
liva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW 
včetně, které slouží jako zdroj tepla pro teplovodní sou-
stavu ústředního vytápění budou muset od 1. ledna 2022 
splňovat parametry třetí a vyšší emisní třídy. Kotle první  
a druhé emisní třídy již není možno od 1. 1. 2014 na na-
šem trhu koupit a od roku 2022 je nebude možno ani pro-
vozovat. Pokud provozovatel nebude tuto skutečnost po 
1. lednu 2022 splňovat, hrozí mu pokuta až 50 000,- Kč.

Dotační program pro obyvatelstvo na výměnu kot-
lů: Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Pl-
zeňským krajem a Státním fondem pro životní prostředí 
vyčlenilo prostředky na dotační program tzv. „ kotlíko-
vé dotace “. Programem jsou podporovány plně auto-
matické kotle na tuhá paliva třetí a vyšší emisní třídy, 
zplyňovací kotle a atmosférické a kondenzační kot-
le na zemní plyn. Výše dotace je závislá na typu kotle 
a pohybuje se v rozmezí 15 – 60 000,- Kč. Je možné nalézt 
na – dotace.plzensky-kraj.cz/verejnost.                     (MěÚ)



7

Na konci určitého období se vždy bilancují úspě-
chy, případně neúspěchy. Tím obdobím je pro školu  
určitě ukončení jednoho pololetí školního roku. A my 
máme možnost veřejně pochválit několik žáků naší ško-
ly za jejich vynikající výkony nad rámec povinností. Vede  
nás k tomu několik důvodů: 
uchceme se pochlubit, že žáci naší školy mají solidní zna-
losti a v konkurenci ostatních škol se rozhodně neztratí
uchceme veřejně pochválit ty, kteří nám dělají radost 
a kteří reprezentují naši školu mimo Nýrsko
une všichni žáci současné školy chtějí být lepší než ostat-
ní / z neznámých důvodů volí většina průměrnost, někdy 
i míň

A nyní konkrétněji:
1/ Jak o naší škole hezky psal Klatovský deník, „uspě-

li jsme v konkurenci tří tisíc žáků“. Jedná se o celostátní 
soutěž IT-SLOT (Systém Logických Otázek prostřednic-
tvím informačních technologií), která má rozvíjet přede-
vším logické myšlení žáků. Soutěže jsme se účastnili dru-
hým rokem, naši žáci si vedli velmi dobře a postoupili do 
celostátního finále, kde rozhodně obstáli. Kdo to tedy byl?

Marek Netrval (VIII. A) 27. místo; 
v celostátním kole 26. místo

Aneta Pavlovová (IX. A) 44. místo; 
v celostátním kole 40. místo

2/ Opakovaně se nám díky jazykovým schopnostem 
Matyáše Mráze (VIII. A) daří při Olympiádě z němec-
kého jazyka. V loňské i letošní soutěži obsadil 1. místo  
v okresním kole a postupuje do kola krajského. Budeme 
mu držet palce, aby se v silné konkurenci prosadil.

Z NÝRSKÝCH ŠKOL
Základní škola, Školní ul. 

S koncem 1. pololetí hlásíme úspěchy žáků

Úspěšní žáci školy.

3/ S podivem dnešní mládež zajímá i historie! Další 
úspěchy si na svá konta mohou připsat žáci, kteří „zabojo-
vali“ v okresním kole Olympiády z dějepisu a umístili se 
na krásných místech:

Štěpán Švec (VIII. A) 2. místo
Tereza Mollerová (VIII. A) 7. – 8. místo

Veřejně tedy prostřednictvím Nýrských novin chválím 
tyto naše žáky, děkuji jim za reprezentaci naší školy a pře-
ji jim do budoucna další úspěchy nejen ve vědomostních 
soutěžích, protože jistě hodně vědí, ale i to, aby uměli zís-
kané vědomosti v životě použít.

Mgr. Alena Linhartová 

Jako každý rok členové ZO ČZS Nýrsko společně s nýr-
skými zahrádkáři – nečleny – vysévají začátkem roku seme-
na zeleniny, květin k předpěstování sadby. Někteří později 
nakupují už vzrostlé sazenice. Během roku se těší, že zdár-
ně vypěstují zeleninu, ovoce, květiny – tedy vše co zasadili.

Loňský rok nám však připravil období sucha, minimál-
ní srážky deště i sněhu. Studny a koryta řek vysychaly čím 
dál více a vody ubývalo. I přes tyto nepříznivé klimatické 
podmínky se mnohým podařilo vypěstovat výpěstky, kte-
ré naše organizace mohla vystavovat na výstavách v Kla-
tovech i v Nýrsku.

Obávali jsme se, že nebude co moštovat. Jablka vlivem 
sucha opadávala. Nakonec se ukázalo, že naše obavy byly 

Na moštování nemělo sucho vliv

zbytečné. V roce 2014 jsme moštovali 16 432 kg a v loň-
ském roce 15 060 kg. Byl zde tedy jen nepatrný rozdíl.

Doufáme, že letošní rok nebude na srážky tak skoupý, 
ale naopak, což povede ke zdárnému pěstování a radosti 
všech zahrádkářů.                    p. Pellerová, ZO ČZS Nýrsko
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V lednu bývá MěK Nýrsko v zajetí statistických čísel, 
hodnocení a bilancování předešlého roku. Kromě hlavní-
ho poslání knihovny, jímž je zpřístupňování knihovních 
dokumentů, poskytování informačních služeb a možnost 
využití veřejného internetu, provádí knihovna rovněž kul-
turní, výchovnou a vzdělávací činnost pro základní a ma-
teřské školy a pro širokou veřejnost.

V roce 2015 vzrostl knihovní fond o 426 nových knih 
v hodnotě 65 000 Kč. Nízký počet přírůstků byl způsoben 
přechodem na nová katalogizační pravidla a nový kni-
hovní systém Tritius. Odebírali jsme 38 titulů periodik.  
V letošním roce si nově můžete přečíst časopis v retro 
stylu Darina, plný lidových tradic, mouder a zvyků. Pře-
nese na vás kouzlo starých časů a navede vás do doby na-
šich předků. Něco pěkného na sebe si ušijete podle ča-
sopisu Burda. Zajímavosti z přírody vám přináší časopis 
Šumava. Pohádky, ilustrace, úkoly a tvoření najdou děti  
v Dráčku a pro mládež jsou nově připraveny Monster 
High a Top dívka. 

Městská knihovna v číslech

Do knihovny se přihlásilo celkem 473 čtenářů (z toho 
116 do 15 let), kteří si vypůjčili 22 950 knihovních do-
kumentů. Veřejný internet využilo 678 návštěvníků a we-
bové stránky navštívilo 5 114 uživatelů. Uspořádali jsme 
180 vzdělávacích akcí (knihovnické lekce pro školy, kur-
zy malování pro děti a dospělé, kurzy power jógy, Virtuál-
ní univerzita třetího věku, turistické výlety, soutěže, tvoři-
vé dílny atd.) s návštěvností 2 352 účastníků a 67 kultur-
ních akcí (divadelní představení, přednášky, besedy, kon-
certy, výstavy, společná čtení pro děti, zájezdy, zábavné 
pořady…), které navštívilo 6 085 diváků. Výdaje na tyto 
akce dosáhly částky 309 119 Kč a jsou pokryty z rozpoč-
tu města Nýrska. Příjmy činí 223 140 Kč.

Tvoření je v knihovně už tradicí.

Společná čtení a další aktivity pro děti. Z přednášek v knihovně.
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Ohlédnutí a poděkování 
za Tříkrálovou sbírkou 
„My tři králové jdeme k vám, štěstí, zdraví, vinšujem 

vám …“ se v minulých dnech ozývalo na různých místech 
v Nýrsku a okolí.

Tříkráloví koledníci putují od domu k domu a přináše-
jí lidem radostnou zprávu o příchodu „Boží lásky“ na svět 
skrze dítě narozené v betlémských jeslích.  

Za Oblastní charitu Klatovy chceme poděkovat všem, 
kteří v obvodu města Nýrska pomohli. Všem dětem, které 
koledovaly, dospělým, kteří je obětavě doprovázeli i všem 
dárcům, kteří přispěli do pokladniček. Děkujeme za ocho-
tu a pomoc. Věříme, že pěkná setkání a radost z obdaro-
vání zahřály srdce všech. Jsme rádi, že tato tradice, která 
ožívá mezi námi, je ku prospěchu všech. Velkým zážitkem 
byl pro nás všechny i tříkrálový průvod v Kladrubech. Dě-
kuji také panu Vyskočilovi, který si nechal ve svém ob-
chodě kasičku a zajistil spolupráci s městkou knihovnou 
pro ty, ke kterým se koledníci nedostali.

Celkově se vybralo:
Nýrsko – 24 501,53 Kč 

Zelená Lhota – 5 559,81 Kč 

Miroslava Tomšíková, Oblastní charita Klatovy

V nejbližší době se můžete těšit na besedu s Emilem 
Kintzlem o historii a počátcích lyžování na Šumavě, na 
cestopisnou besedu o Indii (Jana Dvorská a Miloš Kaš-
par), Kambodžu nám představí Karel Kotěšovec, pod ve-
dením perníkářky Radky Grösslové budeme zdobit perní-
ková velikonoční kuřátka, s pohádkou Čertův švagr při-
jede Divadelní společnost Julie Jurištové, v divadelním 
představení Manželský čtyřúhelník uvidíte Danu Homo-
lovou, Michaelu Badinkovou, Daniela Rouse a Martina 
Krause, MUDr. Jitka Rumlová bude přednášet o autismu 
a ADHD. Děti mohou strávit v knihovně další Noc s An-
dersenem, při společných odpoledních se zaposlouchat 
do čtení pohádek a příběhů a kreativně vyrábět. 

Děkujeme spolupořadatelům a dobrovolníkům, kteří 
se zcela nezištně podílejí na organizaci zejména akcí pro 
děti.

Aktuální dění v knihovně sledujte na www.knihovna-
nyrsko.cz, na facebooku a na vývěskách ve městě. 

Věříme, že si z rozmanité nabídky vyberete a těšíme 
na shledání s vámi.

   Jarmila Poupová

Noc s Andersenem v lese pod Pajrekem.

Uzavření knihovny
V úterý 23. února bude 

Městská knihovna Nýrsko uzavřena 
z důvodu školení. 

Děkujeme za pochopení.

Příspěvky do Nýrských novin zasílejte 
na e-mail: nyrskenoviny@gmail.com
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DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE

Pozvánka na letní příměstské tábory 
červenec – srpen 2016

Dům dětí a mládeže v Nýrsku opět nabízí všem dětem letní aktivity. Přihlášky obdržíte v DDM Nýrsko, případně 
je můžete stáhnout z internetových stránek. Neváhejte, kapacita táborů je omezena. Přednost mají děti školou povin-
né a dříve příchozí.

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
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Uzávěrka pro zaslání příspěvků 
do dalšího čísla je 20. února. 

Obec Loučim, která se rozkládá v průměrné nadmoř-
ské výšce 518 metrů, je vstupní bránou Kdyňské kotliny 
a dolního Chodska. První písemná zmínka o obci pochá-
zí z roku 1357, kdy už byla farní vsí a stál zde kostel. Ves 
byla tehdy majetkem Viléma z Příchovic a po něm dal-
ších příslušníků jeho rodu. Od druhé poloviny 16. sto-
letí se ve vsi připomínají další šlechtické rody – Vlasa-

TOULKY REGIONEM

Obec Loučim má pestrou historii
tí z Domaslavi, Chlumčanští z Přestavlk a Hubaciové  
z Kotnova. Zřejmě za Příchovických z Příchovic vznik-
la na vyvýšenině za kostelem i tvrz. Nedochovaly se však 
po ní žádné stopy a nic bližšího o její podobě nevíme. 
Už od středověku byla ves rozdělena mezi několik ma-
jitelů. Například jedna část, která patřila k panství Bys-
třice (nad Úhlavou), byla v roce 1738 připojena ke stat-
ku Libkov. V 18. století spojil majetkově rozdělenou ves 
rod Hubaciů z Kotnova. Po ukončení patrimoniálního zří-
zení se Loučim stala v roce 1850 samostatnou obcí, ve 
které žilo 508 obyvatel. V roce 1881 bylo v Loučimi na-
počítáno 381 obyvatel, v roce 1930 měla ves 52 chalup  
a 239 obyvatel, v současné době je to 124 lidí. 

Kostel Narození Panny Marie je nejstarší historic-
kou památkou vsi. Je v něm uschována kopie sošky tzv. 
Černé loučimské Madony, která má v hlavě zaseknu-
tý meč. 

Na hřbitově je kromě zdejších význačných duchov-
ních pochován také český básník a spisovatel, představi-
tel májovců, Rudolf Mayer (nar. 13. října 1837 v Nové 
Hospodě u Plánice, zemřel 12. srpna 1865 v Loučimi). 

Dějiny zdejší židovské náboženské obce připomíná sta-
rý hřbitov, sloužící pěti židovským obcím – Dlažov, Kdyně, 
Koloveč, Loučim a Všeruby – založený těsně po roce 1841.  
V obci najdeme i další památky a zajímavosti – barokní 
budovu fary z druhé poloviny 18. století, státem chráně-
né lípy se sochou sv. Jana Nepomuckého, pomník mistra 
Jana Husa či starou roubenou chalupu čp. 3.             -mk-

Loučim s kostelem Narození Panny Marie.



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
4. 2. od 18:00 hod. – Klub (nejen) pletení – tuniské háč-
kování pro pokročilé.
8. 2. od 16:30 hod. – Soví čtení – čtení pro děti s výtvar-
nou dílnou.
18. 2. od 18:00 hod. – „Historie a počátky lyžování na Šu-
mavě “– beseda s Emilem Kintzlem.

V Muzeu Královského hvozdu
8. 2. od 18:00 hod. – „Kreslený humor Jiřího Pospíchala“ – 
vernisáž výstavy.
9. 2. – 17. 4. – „Kreslený humor Jiřího Pospíchala “ – vý-
stava.

Moštárna
13. 2. od 14:00 hod. – Masopust.

V KD-DDM
6.2. od 20:00 hod. – Rybářský ples.
7. 2. – O pohár Ametystu – historicky první soutěž v ma-
žoretkovém sportu s celostátní účastí.
13. 2. od 20:00 hod. – Valentýnská diskotéka.
14. 2. od 14:00 hod. – Taneční kurz pro dospělé.
20. 2. od 14:00 hod. – Taneční kurz pro dospělé.
20. 2. od 19:00 hod. – Charitativní rockový večer pro 
Mošta – zahrají PPZ, ZOEY, MAELSTROM.
26. 2. od 19:00 hod. – „S kamarádem do deště“ – zábav-
ný pořad s Lukášem Vaculíkem.
27. 2. od 20:00 hod. – Taneční kurz pro dospělé – závě-
rečný miniples.

Připravujeme
1. 3. – 31. 3. – „Kambodža“ – výstava fotografií Karla Ko-
těšovce – městská knihovna.
3. 3. od 18:00 hod. – „Návrat do Indie“ – cestopisná be-
seda s Janou Dvorskou a Milošem Kašparem – městská 
knihovna.
6. 3. od 14:00 hod. – Dětský karneval – KD/DDM.
12. 3. od 15:00 hod. – Loučení se zimou – vynášení zimy 
s M. a L. Vyskočilovými – náměstí.


