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 NÝRSKÉ         NOVINY 
44. ročník 

Ohlédnutí za adventním časem v Nýrsku 

 Advent je období čtyř neděl před vánočními svát-

ky, doba přípravy na Vánoce, doba v průběhu roku jedi-

nečná, doba očekávání příchodu Spasitele, doba rozjí-

mání a dobročinnosti, doba, která by měla být klidná, 

radostná a příjemná. A jak jsme ji strávili u nás 

v Nýrsku? 

 Před první adventní nedělí jsme se v městské kni-

hovně ponořili do výroby adventních věnců. A vzhle-

dem k tomu, že se zúčastnily samé šikovné ruce, vzni-

kaly pod vedením Natálie Vítovcové krásně barevné 

zdobené věnce, které určitě dělaly radost po celý ad-

ventní čas. Při druhé tvořivé dílně byla na řadě technika 

leptání skla. Skleničky zdobené nejrůznějšími hvězdič-

kami a vločkami, korálky navlečenými na drátky, napl-

něné zdobicí drtí či kávou. Do hotových svícnů pak sta-

čilo vložit čajovou svíčku, která navodila příjemnou 

atmosféru předvánočního času. A kdo měl ještě chvilku 

času mezi pečením cukroví, mohl přijít na třetí tvořivou 

dílnu, kde se kouzlilo z čajových sáčků. A tak vznikly 

krásné plastické kytičky či hvězdičky, které už jen stači-

lo nalepit na barevný papír a přáníčko nejen k Vánocům 

bylo na světě. 

 I tento rok bylo pro děti připraveno adventní čte-

ní. A proto se čtyři čtvrtky za sebou z knihovny ozývaly 

dětské hlásky, smích a radost. Po přečtení pohádek o 

zvířátkách v zimě, čertech, psaní dopisů Ježíškovi a o 

Vánocích, čekalo na všechny děti vyrábění. Mohly si 

vyrobit vánoční ozdoby z papíru a sušeného ovoce, fi-

gurky čerta, Mikuláše a andílka, papírový vánoční stro-

meček posetý ozdobami a také betlém. 

 První adventní neděli jsme se sešli na náměstí při 

slavnostním rozsvícení vánočního stromu. Během celé-

ho večera hrála skupina Zenit, vonělo svařené víno, na 

trhu se prodávaly rukodělné výrobky. O oblíbenosti ak-

ce svědčilo zcela plné náměstí. 

 Greiner aerospace CZ spol. s r.o. pořádala 3. pro-

since svůj již druhý ročník charitativního vánočního 

jarmarku, který se uskutečnil v areálu firmy. Stejně jako 

loňský rok si mohli návštěvníci zakoupit zajímavé vý-

robky. V jednom stánku se svým umem pochlubili do-

konce samotní zaměstnanci firmy Greiner aerospace. 

Výtěžek z prodeje těchto výrobků byl věnován janovic-

kému Klokánku a dobrovolné vstupné bylo předáno 

Zdeňkovi Uldrychovi, který potřebuje větší invalidní 

vozík. Na jarmarku nechyběly ani dětské dílničky, kde 

se mohli zabavit i nejmenší návštěvnici. Ve venkovních 

prostorách byla představena práce řezbářů, kovářů a 

podkováře, kteří své výrobky také prodávali. Nechybělo 

ani občerstvení, o které se postarala rodina Vyskočilo-

va. Celá akce byla zakončena světelnou show a ohňo-

strojem.   

Pokračování na str.3 
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AKTUÁLNĚ 

 Ve středu 14. prosince jsme se stejně jako 

na dalších místech České republiky i my sešli na 

náměstí u vánočního stromu, abychom si společ-

ně zazpívali šest známých vánočních koled. Pří-

jemným podvečerem nás doprovodilo volné se-

skupení místních muzikantů, kteří se poprvé vi-

děli na začátku prosince na zkoušce pro tuto akci. 

A tak našim náměstím zněly koledy Půjdem spo-

lu do Betléma, Veselé vánoční hody, Narodil se 

Kristus Pán, Pásli ovce valaši, Nesem vám novi-

ny a Štědrej večer nastal. Zpívání probíhalo pod 

záštitou regionálních Deníků. 

 V sobotu 17. prosince bylo v Lesním diva-

dle opět živo. Ochotníci tentokrát nazkoušeli le-

gendárního ruského Mrazíka. Podání a herecké 

výkony místních nadšenců si nenechala i přes 

mrazivé počasí ujít celá řada z vás. Na jevišti se 

objevily nejslavnější televizní scény a z reakcí 

diváků bylo patrné, že nýrští herci svými výkony 

během celého představení opět skvěle baví. Kaž-

dý, kdo byl na jevišti, svou rolí doslova žil. Na 

kostýmech a kulisách si dali obzvláště záležet. 

Všem hercům to slušelo, ale největší úspěch snad 

sklidily originální sáňky samochodky. Jak je již 

jejich zvykem, nechyběl vtip, zpěv ani vůně vá-

nočního cukroví. 

 Manželé Vyskočilovi se již šestý rok za 

sebou zapojili do řetězu předávání Betlémského 

světla. Světlo si vyzvedli od skautů na nádraží 

přímo u vlaku a po dovezení před květinku u ná-

městí jej vydávali všem, kteří si pro něj přišli. Při 

horkém svařáku a milém popovídání společně 

strávili pěknou hodinku v předvánočním čase. 

 Období adventu jsme završili vánočním 

koncertem v kostele sv. Tomáše, který připravila 

městská knihovna. Pozvání přijala harfistka Ka-

tarina Ševčíková, která svou brilantní hrou, tech-

nickými dovednostmi a šarmem okouzlila nejen 

nadšené posluchače u nás, ale i v jiných zemí. 

Svým sopránovým hlasem ji doprovázela Valen-

týna Mužíková, která se pěvecky aktivně účastní 

spousty koncertů a soutěží. Paní Katarina nám 

zahrála skladby ze svého nového CD Merry 

Christmas, klasickou hudbu pro harfu, ale také 

vánoční koledy. 

 Tóny vánočních písní a koled se nesly kos-

telem sv. Tomáše rovněž při koncertu žáků ZUŠ 

Nýrsko a kapely Capra di Fossa, která zavítala i 

do hodousické kapličky. 

 Ani dům dětí a mládeže nezahálel. Jeho 

aktivitám věnujeme stranu 12. 

Všem organizátorům patří veliké poděkování a 

těšíme se opět za rok na shledání s vámi.    ( red ) 

Městem zněly koledy….. 

 Málokdo dnes ví, že dříve se muzikanti 

z jednotlivých vesnic smluvili, chodili 

o Vánocích po vsích a hráli vánoční písně a ko-

ledy. A na tuto zapomenutou vánoční tradici na-

vázali členové dechového orchestru při ZUŠ J. 

Kličky „ FORMANI „v Klatovech. Díky nim se 

o čtvrté adventní neděli nesly naším městem libé 

tóny koled a vánočních písní. Na trombony hráli 

pánové František Kubaň a Karel Götz, na tubu 

Michal Nejdl, na trumpety pánové Vojtěch Hro-

nek a Lukáš Běloch a na lesní rohy Zdeněk Šobr, 

Jan Věneček a slečna Simona Kůrová. Děkuje-

me panu Zdeňku Šobrovi za oživení této krásné 

tradice v našem městě a všem muzikantům za 

milé a krásné zpestření adventního času. 

Soňa Hladíková 

Pokračování ze str. 1. 
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                                      AKTUÁLNĚ Z RADNICE 

  Město informuje: 

 

Za dávných a dávných časů vedly hustými 

a neproniknutelnými lesy Královského hvozdu 

obchodní stezky z Čech do Bavorska. Při jedné 

takové stezce, říkalo se jí také Německá, vznikla 

malá osada. Kdy přesně tato osada vznikla, si 

dnes můžeme jen domýšlet. Stejně tak o nejraněj-

ší historii a vývoji této osady toho mnoho nevíme. 

Snad sloužila k odpočinku cestujícím před nároč-

nou cestou do přilehlých kopců a hustých lesů, 

snad k ochraně hranic či stezky. Některé prameny 

uvádí, že první obyvatelé se zde usadili již ve 12. 

století. Jisté ale je, že v roce 1327 je městečko 

Nýrsko, nikoli již jen osada, uvedeno v zástavní 

smlouvě mezi českým králem Janem Lucembur-

ským a Petrem z Rožmberka. A právě tuto udá-

lost, která se odehrála před 690 lety, si v letošním 

roce připomeneme. 

Již na konci ledna se můžete těšit na zahá-

jení celého kulturního roku karnevalem na brus-

lích s tématem „Za pohádkou na kluziště“. Těší-

me se na malé i velké návštěvníky.  V průběhu 

celého roku pak budou probíhat tradiční kulturní, 

společenské i sportovní akce, ale také přednášky, 

besedy a výstavy zaměřené na historii našeho 

města i jeho okolí. O posledním červnovém ví-

kendu se pak sejdeme při oslavách na nýrském 

náměstí. Těšíme se na Vás a přejeme Vám krásný 

a spokojený rok 2017! 

        Za město Nýrsko a tým pořadatelů 
       

 Bc. Soňa Hladíková 

OSLAVY MĚSTA NÝRSKA V ROCE 2017 

 Na prosincovém veřejném zasedání zastupitelstva 

schválili zastupitelé převod majetku FK Okula Nýrsko, 

z. s. na město Nýrsko. Jedná se o celý areál fotbalové-

ho hřiště včetně zázemí a šaten. Převod výše uvedené-

ho majetku se uskuteční 1. 7. 2017, do té doby bude 

město zázemí FK využívat na základě výpůjčky. Poté, 

co dojde k převodu tohoto sportovního areálu do majet-

ku města, bude hřiště svěřeno do správy střediska spor-

tovišť. Starosta města upozornil zastupitele o nutnosti 

investovat do zařízení jednorázové finance. V 1. etapě 

by se mělo jednat o rekonstrukci zástavby (nátěry, fasá-

da apod.), v 2. etapě by se jednal pak  o investice na 

úpravu tréninkové plochy a hlavní hrací plochy.                                                                                                                                                                                                              

                                                      ( red ) 

 Město Nýrsko i nadále bude pokračovat ve spolupráci s neziskovou organizací POINT 14, která 

se zabývá  primárním i sekundárním poškozením negativními vlivy, které jsou spojené s užíváním le-

gálních i nelegálních drog. Od roku 2003 spolupracuje s touto organizací ALFA Nýrsko z. s., a od roku 

2012 se společně s POINTEM 14 podílí na terénní práci v Nýrsku.                                             

Více informací o POINT 14 se dozvíte v únorovém čísle Nýrských novin.                                    ( red ) 
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                                      AKTUÁLNĚ Z RADNICE 

 V minulém čísle NN se zastupi-

tel Vojtěch Bunda rozepsal o vinících a 

stavu našeho náměstí. Tedy spíše se 

chtěl rozepsat. Jak je zvykem, problém 

byl nakousnut, líbivě pojmenován, ale 

z obsahu článku se čitatel nedozvěděl 

zhola nic. Kolektivní vinu odmítám 

jednoznačně, protože s ní mám osobní 

zkušenosti ještě z předrevolučních dob. 

Pokud nese někdo vinu na stavu náměs-

tí, jsou to konkrétní osoby, které v 70. 

letech minulého století rozhodli o ne-

vratné likvidaci téměř všech staveb 

včetně kostela. Stejní konkrétní lidé 

rozhodli o výstavbě paneláků na ná-

městí, o výstavbě sklobetonového stře-

diska a dalších obludnostech, které se 

na náměstí objevily. Jak jste si všimli, 

nebyli jsme to my, ale konkrétní lidé. 

 

 Kolektivní vinu nepociťuji ani 

za rozhodnutí zastupitelstva v prvních 

dvou volebních obdobích v novodobé 

historii města. S odstupem času bývá-

me všichni chytří a snadno hodnotíme 

činy našich předchůdců. Ale i 

s odstupem času musím konstatovat, že 

prodej pozemku nemá na řešení celko-

vé podoby vůbec žádný vliv a diskuse 

k tomuto tématu jsou jen mlácením 

prázdné slámy. Nebo snad má pan za-

stupitel jasný plán na celkovou promě-

nu náměstí. Má jasný návrh na přiláká-

ní prodejců a poskytovatelů služeb. Má 

jasný plán na dopravní uspořádání? To 

jsem se z článku nedozvěděl a ani na 

jednání zastupitelstva dne 17. 10. letoš-

ního roku nic z toho nezaznělo. Žádný 

návrh jsem nezaznamenal ani za dva 

roky pravidelných jednání na poradách 

zastupitelstva a veřejných jednání. Ne-

zaznamenal jsem ani dotaz k této pro-

blematice. Dokonce se ani neseznámil 

se zpracovanými návrhy a projektovým 

řešením. A to přesto, že na jeden vybra-

ný projekt bylo vydáno stavební povo-

lení a město opakovaně žádalo o přidě-

lení dotace z programu ROP.  

 

 V kontrastu s tím je skutečnost, 

že se s výše uvedenými návrhy sezná-

mil i vlastník „stěžejního pozemku“, 

který neměl problém s realizací připra-

vovaných aktivit příp. úpravami po-

zemku, nevyloučil ani spoluúčast na 

smysluplném projektu a byl ochoten 

jednat o převodu pozemku na město. O 

tom všem byli zastupitelé, kteří svoji 

funkci vykonávali do roku 2014, infor-

mováni a o řešení náměstí projevovali 

zájem. Nově zvolení zastupitelé tuto 

informaci nepožadovali. 

Nyní snad k tomu, jak vidím problema-

tiku náměstí já. Jsou to konkrétní věci. 

Jedním ze zásadních problémů je řešení 

dopravy a zastávky autobusů přímo ve 

středu náměstí. To zcela zásadně ovliv-

ňuje budoucí dispozici. To lze řešit. 

Dalším problémem jsou sice opravené 

nebo opravované domy, které svým 

uspořádáním a výškou nepřispívají 

k vytvoření semknutého celku staveb. 

Řešením je pouze zmírnit tento vliv 

vhodnou dostavbou dalších objektů. 

Dalším problémem je nefungování stra-

vovacího zařízení na náměstí. Můžeme 

sice nalákat návštěvníky i občany na 

kašnu se zlatým vodotryskem, ale když 

jim nikdo nenabídne odpovídající služ-

bu, nebudou mít důvod se na náměstí 

pozdržet a příště se vracet. Nebo snad 

má být hospoda vybudována a provo-

zována městem?  Stejné je to 

s obchody. Pokud občané nenakupovali 

v obchodech na náměstí, výsledek je 

teď zřejmý. Tento stav není způsoben 

městem. Nájmy obchodníkům jsme 

snížili na minimum a podle diskusí 

s nimi to není hlavní problém jejich 

podnikání. Musel bych se začít ptát 

nejen na průměrný plat dělnických pro-

fesí v nýrských firmách. To je kapitola, 

kterou ale otevírat nechci. 

 

 Toto jsou body, které je nutné 

naplnit proto, aby náměstí bylo alespoň 

architektonicky poplatné svému názvu. 

To jestli se na něj vrátí život, je na nás 

všech. Po tom, co jsem zažil při letoš-

ním rozsvěcování vánočního stromu, 

nemám z budoucnosti strach. 

Miloslav Rubáš, starosta města 

Hlasoval jsem proti a cítím se nevinen 

 V minulých týdnech jsme zaznamenali problémy 

s kvalitou vody v obci Hodousice. Vlivem prudkých dešťů 

došlo ke splavení některých látek do zdroje vody a tím i ke 

zhoršení kvality nad rámec normy. Ze strany občanů žijících 

v Hodousicích jsem zaznamenal opakované stížnosti na špat-

nou informovanost o vzniklé situaci. Musím konstatovat, že 

tyto stížnosti byly oprávněné a ani mě postup provozovatele 

vodovodu nenechal klidným. Proto jsem vyzval pana ředitele 

Vodospolu s. r. o. ke zjednání nápravy. Byl jsem informován 

o přijetí vnitropodnikových postupů, které by měly zabránit 

špatné informovanosti občanů. To ovšem neřeší kvalitu vody 

do budoucna. Proto jsem vydal pokyn k zahájení příprav žá-

dosti o dotační prostředky z programů ministerstva zeměděl-

ství. O dotaci budeme žádat v nejbližší výzvě, jejíž vyhlášení 

předpokládáme v polovině roku a s realizací projektu počítá-

me v rozpočtu roku 2018. Opatření bude spočívat ve vybudo-

vání přivaděče z hlavního potrubí na Klatovy a z vybudování 

nového rozvodu v obci. Předpokládaný náklad na realizaci je 

cca 10 mil. Kč. Výsledkem opatření bude získání vody 

z kvalitního zdroje, z nýrské přehrady. Věřím, že zvýšenou 

péčí o stávající zdroj zajistí provozovatel potřebnou kvalitu 

vodu do doby realizace této akce.  

Miloslav Rubáš, starosta města 

Voda v Hodousicích 
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AKTUÁLNĚ Z RADNICE 

 Na konci loňského roku jsem 

slíbil, že Vás seznámím s dalšími 

rozvojovými plány našeho města. 

Tady jsou. Investicím příštího roku 

vévodí výdaje na výstavbu bytové-

ho domu pro seniory. Tento projekt 

je připravován již od roku 2010 a 

uspokojí potřeby na klidné a spoko-

jené bydlení našich nejstarších spo-

luobčanů. Objekt bude energeticky 

velmi málo náročný, bude vybaven 

dvěma výtahy a dostatkem parkova-

cích míst. Velikost bytů bude do 50 

m2 a předpokládaná výše nájmu 

bude do 45 Kč /m2. Předpoklad 

města jako investora je, že Vánoce 

v roce 2018 budou noví nájemníci 

trávit v nových bytech. 

 Další významnou investicí 

města bude rekonstrukce centrální 

výtopny a rozvodů tepla a teplé 

užitkové vody (TUV). Finanční 

prostředky na rekonstrukci má měs-

to k dispozici, ovšem vedení města 

ještě intenzivně jedná s možnými 

poskytovateli dotací. Stejně inten-

zivně jednáme s Plzeňským krajem 

o možnosti prodloužení provozová-

ní stávajícího zdroje do poloviny 

roku 2019, tak abychom mohli pří-

padné dotace řádně dočerpat. Tato 

investice nejen přispěje ke snížení 

emisí, které produkuje naše kotelna, 

ale vytvoří i podmínky pro zacho-

vání stávající cenové hladiny tepla a 

TUV pro své odběratele. 

 Další investiční akcí bude 

demolice bývalého zdravotního 

střediska. Při osobní kontrole jsem 

zjistil časté vnikání mladistvých do 

objektu. Dalším podnětem je i vý-

razné zhoršování technického stavu 

objektu. S demolicí bychom chtěli 

být hotovi do poloviny příštího ro-

ku. 

 Kromě výše uvedených akcí 

budou spolufinancovány další dva 

projekty podpořené dotačními pro-

středky. Jedná se o rekonstrukci 

velkého rybníka na „Cihelně“ a cel-

kovou rekonstrukce veřejného roz-

hlasu. Tato akce bude mít dosah i 

do všech spádových obcí. Další fi-

nanční prostředky ve výši cca 1, 5 

mil. Kč budou uvolněny na opravy 

komunikací. 

 Na závěr jsem si nechal akci, 

která je pod značnou veřejnou kon-

trolou a která byla zahájena vloni a 

je zhruba ve své polovině. Jedná se 

o celkovou rekonstrukci koupaliště 

a jeho zázemí. V současné době 

řešíme dodávku velké skluzavky, 

která oživí velký bazén. V únoru a 

březnu bude probíhat montáž tech-

nologie a od poloviny května budou 

probíhat provozní zkoušky. Otevře-

ní koupaliště proběhne začátkem 

června. 

 Kromě investičních akcí bude 

probíhat i technická příprava dal-

ších investic. Projektová příprava se 

bude týkat dalšího pavilonu duhové 

školky v ulici Práce, přestavba bý-

valé ubytovny v Palackého ulici či 

objektu, který plánujeme vystavět 

na náměstí na místě starého zdra-

votního střediska. 

 V příštím čísle nastíním akti-

vity města směrem k neinvestičním 

oblastem, které zajímají zejména 

členy jednotlivých spolků a spor-

tovních organizací.  

 

Investice 2017 

Seznam investic na příští rok 

Dokončení koupaliště   

 11,- mil. Kč 

Zahájení výstavby bytů pro seniory 

25 / 10 rozpočet / 15 úvěr/ mil. Kč 

Rekonstrukce kotelny   

26 / úvěr / mil. Kč / 

Demolice zdravotního střediska 

   1, 6- mil. Kč 

Auto pečovatelky   

   0, 3 mil. Kč 

Nákup pozemků, věcná břemena

    0, 3 mil. Kč 

Σ 64, 2 mil. / 23, 2 rozpočet / 41 

úvěr / 

Investice s příspěvkem z dotace 

Tyto akce budou uvedeny 

v rozpočtu až po připsání dotačních 

prostředků na účet města 

(spolufinancování města je zajiště-

no z rezervy běžných výdajů.)  

 

Oprava rybníků    

2, 7 / 0, 5 rozpočet / 2, 2 dotace / 

mil. Kč / 

Varovný systém         

 4 / 1, 2 rozpočet / 2, 8 dotace / mil. 

Kč / 

Štěpkovač   

1, 5 / 0, 3 rozpočet / 1, 2 dotace / 

mil. Kč 

Σ  8, 2 mil. / 2 rozpočet / 6, 2 dotace 

Opravy 

Výměna potrubí pod Úhlavou 

   0, 6 mil. Kč-  letos 

Oprava komunikace Bystřice 

 1, 1 / rozpočet / mil. Kč 

Opravy komunikací  

    1 mil. Kč 

Miloslav Rubáš, starosta města 
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                                      PŘEDSTAVUJEME 

Jméno a příjmení : 

Miroslav Šlenc 

Věk :44 

Povolání : nástrojař  

Záliby: motocykly, cestování, 

Motto: Před nikým se nepovyšuj a 

před nikým se neponižuj a budˇ sám 

sebou 

 A následujících 5 otázek: 

 

1. Jaký problém města Nýrska vnímá-

te Vy osobně jako nejpalčivější a mů-

žete  alespoň nastínit případné řešení? 

Stěhování se rodáků a mladých rodin do 

jiných měst a vesnic z důvodů malých 

platů ve velkých výrobních firmách a 

vysokých cen za stavební pozemky při 

výstavbě  rodinných domků. 

 

2. Co máte naopak v Nýrsku nejradě-

ji ? 

Místní lidi, prostředí, akce které se zde 

pořádají a kde se můžete potkat se zná-

mými. 

  

3.  Jakou skupinu obyvatel města vní-

máte tak, že by se pro ni z vašeho po-

hledu mělo nejvíce udělat? 

Podpořil bych mladé, co zde chtějí pra-

covat, žít a mít rodinu.  Jsem možná 

staromódní, ale stále jsem toho názoru, 

že rodina znamená základ státu, společ-

ně s dobrou prací a přátelstvím mezi 

lidmi. 

 

4. Jak vidíte město za deset let? 

Doufám, že NE jak si myslím, kdy Nýr-

ští budou dojíždět za prací do zahraničí 

a zde budou pracovat jen občané z vý-

chodu. 

Na druhou stranu za posledních 10 let se 

tu opravilo a hlavně vybudovalo hodně 

věcí a pokud to tak bude pokračovat dál, 

tak si myslím, že to bude krásné městeč-

ko se vším všudy a hlavně konečně s 

nějakým důstojným náměstíčkem, kde 

se budeme rádi potkávat a pořádat různé 

akce. 

5. Chtěl byste Nýrským občanům ně-

co vzkázat?    

Každý den může být hezčí, když se po-

tkáte s lidmi, které máte rádi. 

Nepotkáte je u televizí a počítačů, vy-

jděte ven, pozdravte je a usmějte se na 

ně. Hodně zdraví, přátel a mějte se fajn. 

 

Zastupitel se představuje: Miroslav Šlenc 

Představuje se Vám: UVEX 
Nová rubrika přináší seriál, ve kte-

rém Vám postupně představíme vý-

znamné místní zaměstnavatele. Dnes 

dostává slovo v pořadí již čtvrtá velká 

společnost a jeden z největších za-

městnavatelů v Nýrsku, Uvex. Společ-

nost Uvex letos slaví 90 let a my ji 

jménem redakce blahopřejeme. 

 Firma Uvex je firmou stálou, 

rodinnou, která pro nás vyrábí své pro-

dukty již po tři generace. Přesto je i 

nadále společností moderní. Výrobky 

lze nalézt především v základní výbavě 

rekreačních i profesionálních sportovců. 

Mezi ně patří lyžařské, cyklistické i 

pracovní brýle a lyžařské a cyklistické 

helmy. Společnost se pyšní nejvyšší 

kvalitou a funkčností, která je prověřena 

mnoha profesionálními sportovci na 

kole, na lyžích i při mnoha dalších spor-

tech. Nabízí inovativní technologie a 

velmi zajímavý design.  

Máte v současné době dost zakázek? 
Zakázek máme určitě dostatek. Vyrobe-

né zboží se nám nekumuluje a co vyro-

bíme, hned prodáme. 

Kdo patří k Vašim nejvýznamnějším 

odběratelům?  

Naše výrobky se expedují do České 

republiky i do celého světa. Především 

musím zmínit Japonsko a Austrálii. 

Kolik zaměstnáváte v Nýrsku lidí? 
Celkem zaměstnáváme kolem 150 lidí, 

přičemž z Nýrska je to kolem dvou tře-

tin zaměstnanců. 

Uvažujete o propouštění?  

V žádném případě. V současné době 

máme naopak zájem o více zaměstnan-

ců, a tak nabíráme další. 

Co musí zájemce splňovat, aby se u 

Vás mohl o zaměstnání ucházet?  

Přijímáme zájemce s ukončeným zá-

kladním vzděláním. Hlavně by měl být 

manuálně zručný s chutí pracovat.  Má-

me zájem o ženy i muže. 

Jak dáváte ve známost, že potřebujete 

nové pracovní síly?  

Prostřednictvím úřadu práce a na inter-

netu. 

Rozhovor pro Nýrské noviny nám po-

skytla prokuristka společnosti paní Jaro-

míra Kovaříková, které za něj velice 

děkujeme. 

 

 

 

 

 

 

 

Rostislav Malý 

(red ) 
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KULTURNÍ SERVIS 

Přehled kulturních akcí / leden 
 Městská knihovna Nýrsko  

a Mgr. Jitka Chaloupková  

zvou na kurz 

 

vždy ve středu od 18.30. 

  

 

 

 

        Muzeum  

           Královského hvozdu 

           zve na výstavu 

           do 19. 2. 2017. 
  

V městské knihovně stále můžete navštívit výstavu, která 

trvá do 13.ledna.  

 

 

28.ledna od 15.00 na kluzišti 

Vystoupení krasobruslařek  

TJ Jiskra Domažlice, 

 soutěže pro děti,  

vyhodnocení nejlepší masky. 

 

6. ledna  

                        od 19. 00 hod. 

                     V DDM 

 

 

Zveme mezi nás další zájemce. 
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KULTURNÍ SERVIS 

Zahájení sezóny na kluzišti 

 Z teplých slunečních dní jsme plynule přešli 

do dní mrazivých, a tak jsme se opět po roce moh-

li sejít na kluzišti, abychom v pátek 2. 12. společ-

ně zahájili druhou zimní sezónu.  

 Nejdříve všechny přivítala místostarostka 

Soňa Hladíková, seznámila s programem celého 

odpoledne a připomněla přítomným možnosti re-

zervace ledové plochy, každodenní veřejné brusle-

ní a představila nově vzniklý hokejový kroužek. 

Starosta města Miloslav Rubáš doplnil informace 

o technickém zázemí kluziště a náklady na pro-

voz. 

 Jako první na ledovou plochu vyjeli kraso-

bruslařky a krasobruslař z TJ Jiskra Domažlice. 

Pro naše zahájení si připravili speciální společné 

vystoupení. Své volné jízdy předvedla děvčata 

Zuzka Rodová a Magdaléna Jančová, která se bě-

hem roku účastní republikových soutěží skupiny 

A v kategorii nejmladší žačky. 

 Po krásných piruetách, skocích a tancích 

byly pro všechny připraveny soutěže. Děti mohly 

soutěžit ve sbírání tenisáku do kbelíků, v projetí 

překážkové dráhy a na posledním stanovišti na ně 

čekala střelba na bránu, kde se jim úspěch snažil 

překazit nehybný brankář. 

 Závěr programu vyplnilo volné bruslení, a 

tak se na ledové ploše proháněli malí hokejisté, 

děti i dospělí. 

 Během celého programu bylo možné navští-

vit stánek s občerstvením pana Jílka. 
 

Martina Bastlová, IC Nýrsko 
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SPOLEČNOST 

ZMĚNA PRACOVNÍ DOBY V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ NÝRSKO 

Wingálští baroni Bystřice nad Úhlavou 
 Jednoho večera v létě 2015 jsme se sešli, jako na 

každé vesnici, v hospodě u piva. A nezávisle jeden na dru-

hém jsme se shodli, že by se nám hodila babeta jako přibli-

žovalo po vsi. No a od slov nebylo daleko k činům a během 

měsíce bylo na vsi najednou devět babet a další se přidávali. 

V současné době máme 13 členů. 

 Od jara 2016 nás svezení po vsi úplně nenaplňovala, 

dohodli jsme se na pořádání pravidelných výletů, a tak jsme 

téměř každou neděli vyjížděli po okolí. A ač je to u babet 

téměř neuvěřitelné, po cestách nás nepotkalo ani moc po-

ruch, během nedělí jsme tak navštívili Velhartice, Bezdě-

kov, Zelenou Lhotu, Hamry a další krásná místa. 

  Jednoho dne přišel nápad na uskutečnění velkého 

výletu s přespáním. Náš cíl byly Katovice, otázka kdy a 

kudy jet byla také rychle vyřešena. Poslední víkend v červnu 

sraz v devět hodin u Pajdy (jeden z členů), po společném 

focení jsme se vydali na cestu. Samozřejmě jsme předem 

zajistili auto s károu, které bylo v pohotovosti, kdyby se po 

cestě přihodila nepříjemnost. Cesta plynule ubíhala až do 

Hradešic, kde jedna z babet začala stávkovat. Doprovodné 

vozidlo naložilo náhradní babetu a vyrazilo na pomoc. Ne-

přízeň počasí v danou chvíli nedovolovalo výměnu strojů, a 

tak neposlušná babeta byla naložena na káru a vyrazili jsme 

na Rabí za ostatními na pozdní oběd. Kroupy, vítr, prudký 

déšť v jednom místě donutily doprovodné vozidlo zastavit, 

protože nebylo vidět na deset metrů. Po překonání poruch i 

nepřízně počasí jsme nakonec dorazili do cíle. Jenže počasí 

ještě neřeklo své poslední slovo, a tak po výborné večeři 

kolen a žebírek začal foukat silný vítr a spustil se prudký 

liják, který promáčel a odnášel stany. Noc jsme ale všichni 

zdárně přečkali a ráno nás vyděsila řeka, která stoupla o dva 

metry. Po snídani jsme se vydali na zpáteční cestu. Štěstí 

bylo, že jsme s sebou měli Vencu, který byl schopen na ko-

leni vyčistit karburátor, vyměnit píchlé kolo (ještě nepojízd-

ná babeta byla na káře), její díly se nejednou hodily. Všech-

ny nezdary dobře dopadly a my se šťastně vrátili domů. 

 Na konci léta jsme ještě vyrazili na jeden větší výlet, 

vydali jsme se do Horažďovic navštívit kamaráda (člena), 

který se zotavoval po výměně kyčelního kloubu. 

 Ještě je třeba zmínit, že letošní rok jsme najeli úcty 

hodných 900 km. 

No a závěr roku??? Musel jednoznačně patřit rozloučení se 

sezónou. Prasátko na grilu, výborná atmosféra a samozřejmě 

poděkování  manželkám a přítelkyním za jejich trpělivost 

při našich vyjížďkách. 

 

R. Švůgr, R. Bastl 

Vážení uživatelé,  

od 2. ledna 2017 dojde v Městské knihovně Nýrsko ke 
změně provozní doby.  Jedním z hlavních důvodů je přesu-
nutí vzdělávacích kurzů a porad profesionálních knihovní-
ků ze strany metodicky nadřízené Městské knihovny 
v Klatovech na pátky místo dosavadní středy.  Dále by-
chom rádi sjednotili středeční úřední den s ostatními insti-
tucemi a rovněž nabídli seniorům možnost navštívit kni-
hovnu v den konání klubu. Dalším důvodem, který nás vedl 
k tomuto kroku, je efektivnější využití pružné pracovní 
doby a kvalitnější poskytování služeb během kulturních 
akcí pro veřejnost.       Jarmila Poupová, - vedoucí knihovny 

Provozní doba od 2.1.2017 

Pondělí 9 – 12  13 – 18 

Úterý       Zavřeno 13 – 16 

Středa       9 – 12  13 – 18 

Čtvrtek 9 – 12  13 – 16 

Pátek               Zavřeno 
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DĚTI - MLÁDEŽ - SPORT 

Svaz zdravotně postižených Šumava 

Klub Nýrsko 
 Náš klub 

má v současné 

době 82 členů. 

Členky výboru 

navštěvují čle-

ny při život-

ních jubilejních 

a pravidelné se 

scházejí každý 

první čtvrtek 

v měsíci. 

V květnu jsme 

se opět připojili k akci Ligy proti rakovině a pro-

dali jsme 200 žlutých kvítků, sbíráme víčka od 

lahví a přispěli jsme členům na masáže. V září se 

uskutečnil rekondiční pobyt v Sezimově Ústí a 

několik našich členů bylo také na rekondičním 

pobytu u slovenského mrtvého moře v Podhájské. 

 Máme velkou radost ze spolupráce 

s Duhovou  mateřskou školou a ZŠ Školní ulice. 

Děti připravují krásná vystoupení na naše členské 

schůze -  ať je to v květnu k Svátku matek nebo 

před Vánocemi. Vždy nás dojmou k slzám i roze-

smějí. 

Chtěla bych poděkovat našim sponzorům za pří-

spěvky, bez kterých bychom nemohli některé ak-

ce pořádat. 

Za všechny naše členy přeji do nového roku hod-

ně štěstí, pohody a hlavně pevné zdraví.  

 

 

Hana Žufanová 

Mikulášský turnaj ve stolním tenisu 

Naďa Pellerová 

 V sobotu 3. prosince se ve sportovní hale 

Základní školy Komenského ulice v Nýrsku usku-

tečnil 1. ročník „ Mikulášského turnaje města 

Nýrska“ pro mládež i dospělé. Žáci byli rozděleni 

dle věkových kategorií, dospělí na registrované a 

neregistrované hráče. 

Zvítězili tito hráči: mladší žáci - 1. Vyčichl Adam, 

2. Šimon Švec, 3. Svobodová Štěpánka, 

starší žáci -1. Wnendt Sarah,  

2. Vítovec Dominik, 3. Kmeťo Tomáš, samostatně 

žákyně - 1. Wnendt Sarah, 2.Svobodová Štěpánka, 

3. Zachová Štěpánka. 

 Mládež mezi sebou poměřila své síly, probí-

haly opravdu lité boje. Všichni se snažili zvítězit, 

ovšem první může být vždy jen jeden. První tři 

všech kategorií získali medaile a věcné ceny. 

 Dospělí se snažili umístit co nejlépe, nedali 

soupeřům žádný bod zadarmo. Za registrované 

hráče zvítězil Bouberle, 2. Kubalík P., 3. Strieže-

nec. Za neregistrované zvítězil Tureček,  

2. Harvánek, 3. Kalousek. 

 Doufáme, že si na 2. ročník přijde zahrát a 

procvičit své tělo ještě více hráčů nejen z řad mlá-

deže, ale  i více dospělých.  

 Děkujeme touto cestou všem sponzorům, 

bez nichž by se tento turnaj nemohl uskutečnit.  

Poděkování patří: Městu Nýrsku, ZŠ Komenského 

ulice, p. Šmíd J, AQUA ŠUMAVA, BERNER, 

APM Kdyně, PAP OIL Uhliště, Český zahrádkář-

ský svaz Nýrsko. 

Za oddíl stolního tenisu Nýrsko. 
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DĚTI - MLÁDEŽ - SPORT 

Ragbyový mlýn 

Závěr roku 2016 v DDM 
 Kdo chtěl předvánoční čas strávit aktivně a 

v pohybu, navštívil dvě zábavná odpoledne ve víru 

country tance pod vedením manželů Čermákových. 

Kdo chce tančit pravidelně, může se přidat mezi nás 

na lekce tanců, které začínají  

6. ledna v 19.00. 

 Na začátku prosince prožilo velice klidné  

a příjemné odpoledne 236 platících návštěvníků  

a padesátka vystupujících dětí na tradiční merendě. 

Akci zpestřilo několik vystoupení, velmi hezké výko-

ny dětí oblečených v nových kostýmech. Sportovní 

gymnastky předvedly nevídaná akrobatická čísla! 

 Závěr roku 2016 se vydařil více než obvykle. 

Úžasná závěrečná v pátek 16. 12 .2016 a vzápětí Vá-

noční besídka v neděli.  Více jak 350 návštěvníků za-

končilo Kurz tance a společenské výchovy. Zcela za-

plněný sál podpořil naše mladé dospívající při prvních 

krůčcích ve světě dospělých. Zážitky z tanečních je 

budou provázet celý život stejně jako generace jejich 

rodičů. Pořadatelé z Domu dětí a mládeže v Nýrsku 

mají radost z úspěchu celého kurzu a ze vzrůstajícího 

zájmu o českou raritu a tradici. Obrovská návštěvnost 

nedělního adventního trhu a radost kupujících 

z dětských výrobků bude motivovat malé výtvarníky 

do dalších akcí. Naše milé mažoretky a aerobičky 

předvedly sestavy pro tento školní rok  

a my jim budeme držet palce v soutěžích. Sbor ZUŠ 

Nýrsko překvapil všechny profesionálním přístupem a 

výkonem. Láďa Křížek završil neděli akustickým kon-

certem. Vše doplnilo občerstvení v režii DDM a jeho 

dokonalého personálu. A vás přišlo 395, lidé na trhu se 

nepočítali. Děkujeme! 

Divadelní představení v Plzni 

29. 11. 2016 se vydala  5. a  6. třída ze ZŠ a 

MŠ Komenského ul. do Plzně na divadelní představe-

ní Krysaře, které bylo přizpůsobeno pro dětského di-

váka.  

Ruch většího města než Nýrsko mě skoro do-

jal. Velké domy, semafory, zácpy a nádherné krámy. 

Přes přechody jsme většinou přebíhali, protože nás 

bylo nějakých 60. Paní učitelka nás pustila na náměs-

tí, kde bylo plno stánků, živá zvířata a malý zvon, na 

který se dalo zadarmo zazvonit.                                                           

                                  Poškarská Denisa, 5. třída.  

Od vánočního stromku na náměstí jsme šli na 

Malou scénu DJKT. Je moderní. Před hlavním vcho-

dem byla zeď a v ní byly díry. Vypadala jako sýr.                        

                            Mollerová Kristýna, 5. třída. 

 

Na samotném představení se děti měly mož-

nost setkat s baletem, moderní technikou a světelnými 

efekty. Věřím, že si odvezly z tohoto kulturního výle-

tu spoustu zážitků a pocitů.                                 

                                     Eva Koryťáková, učitel 

Pavlína Karlovská 
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                                      VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 

 

 Zdeňka Václavovicová 

Michal Votýpka Doreen Šnebergerová 

Jan Kovářík 

Klaudie Zedková 

Matěj Noll 

Jitka Klimentová 

František Sýkora 
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                                      VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 

Tobiáš Bílý Matěj Kerber 

Gabriela Bošková 

Benjamín Vaňkát 

( red ) 

 Vítání občánků má v našem městě již dlou-

holetou tradici. Každým rokem připravujeme tu-

to malou slavnost celkem čtyřikrát. Program to-

hoto slavnostního odpoledne by se neobešel bez 

dětí z Duhové školky, které svými krásnými bás-

ničkami a písničkami vždy přispívají k milé a pří-

jemné atmosféře těchto slavnostních okamžiků. 

Jako dárek na památku na tuto slavnostní udá-

lost dostávají naši malí občánci pamětní knížku, 

album na fotografie a zlatý přívěšek. 

 Děkujeme dětem z Duhové školky za před-

nes, paním učitelkám Věře Pokorné a Pavlíně 

Sládkové za jejich trpělivou přípravu a paní Mar-

tině Dostalíkové za fotografie z vítání občánků. 

Poděkování….. 

Poděkování městu Nýrsku za dotaci našemu oddílu stolního tenisu. Dotace byla použita na nájem  

tělocvičny, cestovné a zakoupení sportovního vybavení. 

  Pavel Doubek, vedoucí stolního tenisu 
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       STAVEBNÍ POZEMKY V NÝRSKU NA PRODEJ 

Město Nýrsko nabízí                                    

NA PRODEJ STAVEBNÍ POZEMKY   

 ( včetně všech inž. sítí ) za účelem 

výstavby rodinných domků.  

Lokalita u glóbu a pod nádražím.  

Cena : 574.– Kč  + DPH / m2. Bližší informace :  www. mestonyrsko.cz  a  MěÚ : 376 555 617 

INZERCE 
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                                      INZERCE 

 


