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Investiční akce 2018 
Jako každý rok, i letošní vás 

seznámíme s investičními ak-

cemi pro rok 2018.  

První investiční akcí je dokon-

čení výstavby bytového domu 

pro seniory. Budoucí nájemní-

ci už by mohli strávit Vánoce 

právě tady. Byty budou o roz-

měrech 50 m2 a výše nájemné-

ho do 45 Kč/m2. 

Další velkou investiční akcí je 

rekonstrukce místní kotelny 

Nýrská teplárna, s. r. o. Finan-

ce na tuto rekonstrukci půjdou 

z úvěru, které Město Nýrsko 

dostalo. Na kotelně proběhne 

rekonstrukce kotlů a komínu. 

Oprava hasičské zbrojnice za-

čala už minulý rok a bude do-

končena letos. Proběhne nejen 

výstavba nových garáží a zho-

tovení nové střechy, ale budou 

zrekonstruovány i vnitřní pro-

story, hlavně ve starých gará-

žích, kde podlaha už je nevy-

hovující.  

Nesmíme opomenout ani opra-

vy komunikací. Jedna z vel-

kých oprav proběhne v Bystři-

ci, o ní jsme se již zmiňovali  

v předchozích číslech. Jedná 

se o opravu mostu a hlavní 

silnice u DOZP Bystřice.  

Hodousice se dočkají v novém 

roce napojení na vodovodní 

systém .  

Posledními velkými investice-

mi budou investice MAS, kam 

spadá oprava školky, lesních 

cest a podobně. 

Máme se tedy na co těšit a je 

jen dobře, že Město Nýrsko se 

snaží zvelebovat naše město, 

aby bylo ještě hezčí a aby-

chom se tady cítili dobře. 
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Uzávěrka příspěvků je 15. ledna 2018. 

Slovo starosty 

Muzeum Královského hvozdu získá dotaci 

na provoz 

Pan Velkoborský zažádal o dotaci na provoz muzea. 

Dotace by byla určena na náklady spojené 

s pořádáním výstav v období 11/2016 - 10/2017. Cel-

kové náklady na provoz v tomto období činily 80 695 

Kč, ze vstupného byl příjem 11 705 Kč. Zastupitel-

stvo projednalo a schválilo, že muzeum dostane indi-

viduální dotaci ve výši 70 000 Kč na pokrytí zbylých 

nákladů. 

Dávejte pozor na výstražná světla  

Blížíte se k vlakovému přejezdu a náhle se rozsvítí 

blikající červená světla. Co to znamená? No přece, že 

máme zastavit a počkat, až projede vlak. Rozhodně se 

tato světla nesmí ignorovat, jinak dojde k tragické 

události. A proč na to upozorňuji? Ta samá světla na-

jdete přímo u hasičské zbrojnice. Pokud mají hasiči 

výjezd, tato výstražná světla se spustí. Blikající oran-

žové světlo vás začne upozorňovat, že se něco na kři-

žovatce bude dít. Chvilku nato se rozblikají červená 

světla jako na železničním přejezdu. Většina řidičů ale 

tato světla nerespektuje. Místo toho, aby zastavili před 

křižovatkou a počkali, než hasiči vyjedou z garáží, 

aby mohli zachraňovat majetek nebo lidské životy, 

ignorují tato světla, ani nepřibrzdí. Řidiči, buďte ohle-

duplní, nepodceňujte tuto výstrahu. Ochráníte nejen 

svůj život, ale i životy dalších, kteří pomoc potřebují! 

Texty + foto: Soňa Klugová, red. 
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Aktuality z radnice 

Informace finančního odboru Městského úřadu  

Nýrsko k úhradě místních poplatků v roce 2018 

1) Poplatek za provoz systému shromažďování, sbě-

ru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování ko-

munálních odpadů 

Roční sazba 575,-Kč -  fyzická osoba, která má v ob-

ci trvalý pobyt 

                                   - cizinec, který pobývá na území 

ČR déle než 3 měsíce 

                                   - vlastník stavby určené nebo 

sloužící k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného 

domu, ve kterých není hlášena k trvalému pobytu žád-

ná fyzická osoba. 

Roční sazba 173,-Kč - student ubytovaný na inter -

nátě, koleji, nájemním bytě (po doložení prohlášení  

a potvrzení o studiu). 

Úlevy a osvobození od poplatku jsou uvedeny 

v článku 6 obecně závazné vyhlášky Města Nýrska  

č. 5/2017. Poplatník  je povinen prokázat existenci 

skutečností zakládajících nárok na osvobození nebo 

úlevu do konce roku 2018, jinak  nárok na osvobození 

nebo úlevu od tohoto poplatku zaniká. 

Potřebné tiskopisy lze vyzvednout v kanceláři č. 7 na 

MěÚ Nýrsko, nebo stáhnout na   

http:/www.sumavanet.cz/munyrsko/ v sekci formuláře 

pro podání. 
 

Úhrada poplatku: leden -  duben 2018, popř.  

do 30. 6. 2018 u vlastníků staveb a bytů, ve kterých 

není hlášena žádná fyzická osoba. 

Způsob platby: 

- v hotovosti v pokladně MěÚ Nýrsko (kancelář  

č. 7),   

- převodem z účtu: číslo účtu, variabilní symbol  

a částku v Kč lze zjistit v kanceláři č. 7, ne-

bo   dotazem na e-mail: pokladna@mestonyrsko.cz. 

Poplatníci, kteří již sdělili svoji e-mailovou adresu, 

obdrží podklady k platbě do konce února 2018. 

- složenkou pro poplatníky, kteří poplatek neuhradili 

v pokladně, nebo převodem do doby zahájení tisku 

složenek, v průběhu dubna 2018. Na složence nelze 

provést sloučení poplatků pro celou rodinu jako při 

platbě v hotovosti, nebo převodem. 

Platby za rodinu lze rozložit do více měsíců (leden – 

duben) při dodržení termínu splatnosti. 
 

2) Poplatek za psy 

Poplatníkem je držitel psa, kterým je fyzická, nebo 

právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na 

území města Nýrska. 

Poplatek se platí za psy starší tři měsíce. 

Sazby jsou uvedeny v obecně závazné vyhlášce  

č. 5/2010. 

Splatnost: do 30. 4. 2018, popř. 2. splátka do 31. 8. 

2018 u poplatků přesahujících 200,- Kč. 

Platba: v hotovosti v pokladně města (kancelář   

č. 7), převodem na účet, popř. složenkou doručenou 

v dubnu 2018. 
 

Bližší informace k jednotlivým místním poplatkům 

můžete získat na MěÚ (kancelář č. 7), dotazem na  

e-mail: pokladna@mestonyrsko.cz, popř. v obecně 

závazných vyhláškách. 

Text: Soňa Klugová, red. 

Zvýšení cen vodného a stočného pro rok 2018 
 

Na základě ekonomického rozboru nákladů a výnosů roku 2017 předložil zastupitelům správce vodovodní in-

frastruktury VODOSPOL, spol. s r. o. Klatovy návrh kalkulace vodného a stočného pro rok 2018. Důvodem 

zvýšení cen je vytvoření finanční rezervy na úpravy rozvodů vodovodního a kanalizačního řádu. 

 
 

Obyvatelé v obcích Stará Lhota a Zelená Lhota mají jiného provozovatele, a proto je cena za vodné a stočné 

jiná. Pro rok 2018 bude cena stočného na základě podmínky poskytovatele dotace ve výši 37,21 Kč/m3. Jako 

kompenzace výše stočného pro obyvatele Staré Lhoty a Zelené Lhoty je stanovena částka ve výši 7 Kč/m3 na 

nemovitost/rok. Zastupitelé zvážili příplatek pouze obyvatelům s trvalým bydlištěm. Další jednání o cenách 

v obcích Stará Lhota a Zelená Lhota proběhne na dalším veřejném zasedání zastupitelstva. 

 Cena v roce 2017 Návrh na rok 2018 Nárůst v % 

Vodné 20,60 Kč/m3 20,90 Kč/m3 1,46 

Stočné 26,91 Kč/m3 28,00 Kč/m3 4,05 

celkem 47,51 Kč/m3 48,90 Kč/m3 2,93 

Luďka Bechyňová 

mailto:pokladna@mestonyrsko.cz
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Aktuálně z radnice 

Cena tepla roste nahoru 

Zeleň v Nýrsku 

Na posledním zasedání zastupitelů byla předložena 

kalkulace předpokládaných nákladů a výnosů při za-

jišťování služeb v roce 2018. Na základě toho se cena 

tepelné energie pro rok 2018 ze zdroje CZT Nýrská 

teplárna, s.r.o. mění na hodnotu 470 Kč/GJ + sazba 

DPH. Jedná se o navýšení ceny proti roku 2017  

o 2,8%. 

Důvodem zvýšení ceny tepla je opakované zvýšení 

ceny vstupů, zejména pak zvýšení ceny uhlí o 10% 

meziročně. Rovněž došlo ke zvýšení nákladů na 

mzdy a dojde i k postupnému nárůstu cen elektrické 

energie. 

Zvýšení odměn  

zastupitelům 
 

Od 1. ledna 2018 ve shodě s platnou legislati-

vou dochází ke zvýšení odměn neuvolněných 

zastupitelů, výboru nebo komise a místosta-

rosty. Jejich výše odměny se pohybuje na 60% 

zákonem stanovené výše. 

Kolem Žížnětického potoka 

proběhne kácení topolů. Po-

vodí Vltavy, s. p., Plzeň za-

jistí kácení a výsadbu no-

vých, druhově původních 

břehových porostů (př. olše, 

dub, lípa). 

V lednu nebo únoru dojde ke 

kácení smrků v parečku u 

jezu. Stromy jsou v nevyho-

vujícím stavu a hrozí, že by 

se mohly zlomit. Tato akce 

bude dotována. 

Vítání občánků 2017 
Vážení rodiče, 

vítání občánků má v Nýrsku dlouholetou tradici, ale 

není v žádném případě samozřejmostí.  Poslední roky 

mě stále víc nutí k zamyšlení, jak se my, lidé, k sobě 

chováme. Vítání občánků je vlastně první společenská 

událost, na které se rodiče mohou pochlubit svým mi-

minkem. Koná se v obřadní síni Města Nýrska, která 

dodává každé takové události slavnostní atmosféru.  

I pro nás je vítání občánků slavností, na kterou se my, 

matrikářky, těšíme. Vidíme pyšné rodiče se svými 

dětmi, jsme rády, že se nám rozrůstá nejmladší gene-

race a touto malou slavností, kterou vítání občánků je, 

jim to chceme dát najevo. 

Takové okamžiky by se ale nikdy neuskutečnily bez 

spolupráce, šikovnosti a pomoci dalších lidí: bez 

ochoty paní místostarostky  Bc. Soni Hladíkové věno-

vat nám svůj čas, bez krásných vystoupení dětí 

z Duhové školky, která vznikají díky obrovské trpěli-

vosti a práci paní učitelky Věry Pokorné a Pavlíny 

Sládkové, také bez příjemné hudby pana Jaroslava 

Jandovského a v neposlední řadě bez jedinečných fo-

tografií paní Martiny Dostalíkové. Bez všech těchto 

lidí bychom se my, matrikářky, neobešly, a proto si 

jich velice vážíme. 

Nesmím zapomenout na Město Nýrsko, neboť nám 

dává možnost vítání občánků uskutečnit. Díky jeho 

zájmu, ochotě a hlavně vstřícnosti týkající se financo-

vání můžeme dětem a jejich rodičům věnovat dárky 

jako památku na jejich první společenskou událost. 

Pro děti jsou to zlaté přívěsky, pamětní knížečka  

a album na první společné fotografie. Pro maminky je 

to květina. 

O to víc nás mrzí reakce některých maminek na soci-

álních sítích nebo neochota některých rodičů projevit 

alespoň trochu úcty a slušnosti k takovýmto okamži-

kům.  Bylo by fajn si pro takovou událost a do prostor 

obřadní síně zvolit vhodné oblečení, ocenit vystoupe-

ní malých dětí z Duhové školky, nerušit slova paní 

místostarostky bavením mezi sebou. Nejen pozdra-

vem, úsměvem a příjemným chováním dáváme dru-

hým lidem najevo, že si jich vážíme a že jsou pro nás 

důležití. Takových rodičů, kteří dokážou zkazit slav-

nost ostatním, je naštěstí stále menšina. 

Vítání občánků, tak jako jiné věci kolem nás, má svá 

pravidla. Některá nám ukládá zákon, ať už je to zákon 

o obcích nebo zákon o ochraně osobních údajů. 

Všechna pravidla nám nemusí být jasná ihned, ale 

existují a matrikářky vám na vaše otázky rády odpoví, 

a to na stránkách města, e-mailem, telefonicky, nebo 

osobně. 

Těším se na další společná setkání, přeji vám pohodo-

vý nový rok a děkuji všem, kteří nám pomáhají a bez 

kterých by se hezké okamžiky neobešly. 

 

Přehled cen tepla (Kč/GJ) v předchozích 

letech 

2014 441 

2015 448 

2016 457 

2017 457 

Texty: Soňa Klugová, red. 

Jana Rubášová 
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Aktuálně z radnice 

Petr Habáň 

tiskový mluvčí MPSV 

Od prvního ledna 2018 dochází ke změnám u rodičov-

ského příspěvku. Ruší se současné omezení horní hra-

nice výše čerpání rodičovského příspěvku ve výši  

11 500 Kč za měsíc, čímž bude umožněno čerpat dáv-

ku až ve výši odpovídající peněžité pomoci v mateř-

ství. Rodiče s vyššími příjmy tak mohou celou částku 

příspěvku vyčerpat rychleji než dosud. Pro rodiny s 

vícerčaty se zvyšuje celková částka rodičovského pří-

spěvku z 220 tisíc na 330 tisíc korun. Rodiče, kteří 

chtějí novinek využít, musí ale podat novou žádost.  

„Úřad práce začne ještě v průběhu listopadu rozesílat 

dopisy, ve kterých o změnách informuje a vysvětluje, 

jak postupovat. Změny se budou týkat i těch rodičů, 

kterým se dítě narodilo ještě před 1. lednem 2018,“ 

uvedla ministryně práce Michaela Marksová. „Pokud 

tyto rodiny nevyčerpaly celou částku příspěvku, mo-

hou si v lednu požádat o zvýšení podle nových pravi-

del,“ dodala.  

Kromě zrušení horní hranice čerpání rodičovského 

příspěvku si mohou rodiče, kteří neměli nárok na pe-

něžitou pomoc v mateřství, nově zvolit čerpání až do 

výše 7 600 Kč za měsíc a zkrátit si tak dobu čerpání 

až na tři roky. Jedná se především o studenty, OSVČ 

bez nemocenského pojištění a nezaměstnané. Platí ale, 

že musí provést volbu výše rodičovského příspěvku 

na příslušném formuláři. Pokud rodiče chtějí uplatnit 

nárok na vyšší rodičovský příspěvek na vícerčata, mu-

sí podat novou žádost, kde uvedou všechny společně 

narozené děti. Pokud už rodiny s vícerčaty částku 220 

tisíc vyčerpaly, ale dětem nejsou ještě 4 roky, mohou 

si znovu požádat o rodičovský příspěvek a čerpat ho 

až do celkové výše 330 tisíc korun (nebo do 4 let věku 

dětí). I nadále platí, že rodiče mohou při pobírání ro-

dičovského příspěvku umístit dítě mladší dvou let do 

jeslí či školky jen na 46 hodin měsíčně.  

Pro všechny rodiny, které pobírají rodičovský příspě-

vek a chtějí změnit výši jeho čerpání, platí, že změnu 

volby výše čerpání podle nové právní úpravy lze pro-

vést kdykoli od1.ledna 2018. Bez podání žádosti bude 

od ledna 2018 dávka vyplácena ve stejné výši, jaká 

náležela za prosinec 2017. Žádost o změnu výše rodi-

čovského příspěvku mohou po 1. lednu provést všich-

ni, kdo ji chtějí změnit, a to bez ohledu na to, kdy ji 

měnili naposledy. Po první provedené volbě výše dáv-

ky podle nové úpravy bude možné měnit výši příspěv-

ku opět pouze jednou za tři měsíce, stejně jako dopo-

sud. 

Od 1. ledna 2018 se ruší možnost, aby rodičovský pří-

spěvek čerpali pěstouni na přechodnou dobu - těmto 

příjemcům bude dávka odejmuta. Zároveň dochází  

k tomu, že k částkám rodičovského příspěvku vyčer-

paným těmito pěstouny před 1. lednem 2018 se nepři-

hlíží. To znamená, že rodinám, jejichž dítě ve věku do 

4 let bylo dříve v pěstounské péči na přechodnou do-

bu, se může navýšit nevyčerpaná celková částka rodi-

čovského příspěvku. Pokud tyto rodiny rodičovský 

příspěvek pobírají, je potřeba se informovat na ÚPČR 

o aktuální změněné výši celkové částky a případně si 

upravit výši čerpání rodičovského příspěvku. Pokud 

rodiny s dětmi, které byly dříve v pěstounské péči na 

přechodnou dobu, již rodičovský příspěvek podle pů-

vodní úpravy dočerpaly a dítěti nejsou 4 roky, mohou 

příspěvek dočerpat, ale musí podat novou žádost. 

U rodičů, kteří splňují nárok na rodičovský příspěvek 

a zároveň mají (nebo měli) nárok na jeho obdobu po-

skytovanou v jiném státě (i mimo EU), se nově bude  

z celkové částky rodičovského příspěvku 220 tisíc 

(resp. 330 tisíc korun) odečítat částka vyplacená na 

totéž dítě v jiné zemi. 

Od ledna dochází ke změnám u rodičovského  

příspěvku, zvýší se i přídavek na dítě  

Nahlédneme do historie  

Kultura 

Zimní semestr studia Virtuální Univerzity třetího vě-

ku, který jsme zakončili v prosinci, navštěvoval re-

kordní počet studentů, a to dvacet jedna. V letním se-

mestru se budeme věnovat českým dějinám a jejich 

souvislostem. Cena kurzu je 300 Kč. První přednáška 

proběhne ve společenském sále městské knihovny 

v úterý 30. ledna od 14.00 hodin. Posluchači, kteří 

navštěvují tuto formu celoživotního vzdělávání od 

samého počátku a žádnou přednášku nevynechali, 

uzavřou tímto semestrem druhý cyklus programu 

„Svět okolo nás“ a na jaře je čeká druhá promoce. 

Studium VU3V  je určeno pro starobní důchodce  

(s nárokem na starobní důchod, nebo v předčasném 

starobním důchodu) a invalidní důchodce. Přijďte ak-

tivně trávit volný čas, těšíme se na vás! 

Jarmila Poupová 

MěK 
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Kultura 

Společně jsme posílali přáníčka Ježíškovi 

Nastal dlouho očekávaný vánoční čas, na který se těší 

nejen děti, ale i dospělí. Sešli jsme se první adventní 

neděli na přeplněném náměstí, abychom společně roz-

svítili vánoční strom. 

Po úvodním slovu moderátora akce vystoupil starosta 

města Miloslav Rubáš, zhodnotil rok 2017 a popřál 

všem klidné prožití vánočních svátků. Nesmělo chy-

bět ani požehnání stromu farářem Richardem Pote-

gou. Poté začal moderátor Richard Jandovský společ-

ně s návštěvníky odpočítávat – deset, devět……

S vykřiknutím slova „teď“ se rozsvítil stromek a děti 

pustily své balónky s přáními Ježíškovi. Byla to krás-

ná podívaná. Některým dětem bylo opravdu moc líto, 

že musely balónek pustit, jiné sledovaly ten svůj tak 

dlouho, dokud jim nezmizel z dohledu. Několik dětí 

se nám i svěřilo, co si od Ježíška přejí. 

Příjemnou vánoční atmosféru doplnila kapela Zenit, 

která doprovázela rozsvícení vánočního stromu už  

v loňském roce. Na vánočním trhu jste si mohli za-

koupit nejrůznější ručně vytvořené výrobky, ozdoby  

a dekorace. Nesmělo chybět ani teplé občerstvení  

a něco dobrého na zub. 

A jak se líbilo letošní rozsvícení vánočního stromu? 

Paní Renata se nám svěřila: „Letos to bylo opravdu 

nádherné. Nápad s balónky a přáním byl zajímavý  

a moc bychom si přáli, kdyby se z toho stala tradice, 

protože ty děti, jak sledují svůj balónek a jak se těší, 

až si Ježíšek přečte jejich přání, je krásné vidět.“ 

Už nezbývá než jen poděkovat Technickým službám 

města Nýrska za perfektní technické zajištění akce, 

která díky nim proběhla bez problémů. 

Text + foto: Soňa Klugová, red. 
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Kultura 

Ani po roce se nic nezměnilo 
V úterý 5. prosince zavítali na nýrské náměstí čerti, Mikuláš a andělé, to vám byla mela, přátelé! 

Ani po roce se nic nezměnilo, 

a tak se nám náměstí v peklo proměnilo. 

Brány pekelné - předěsné, 

vedle pak překrásné - nebeské. 

Pekelná váha hříchy vážila, 

čertice pod kotel dříví vložila, 

nikdo však v pekle nezůstal, 

po schodech k nebi se vydal dál. 

Výměnou za pěknou písničku, 

andílek zalovil v košíčku. 

A kdo zlobil trochu víc, 

musel už v pekle báseň říct. 

V pekle i v nebi se snažili ze všech sil, 

aby se tento večer všem do paměti vryl. 

Kniha hříchů vás všechny zná, 

za rok se na hříšníky podívá. 

Betlémské světlo se dostalo i k nám do Nýrska  

Počátky rozdávání Betlémského světla můžeme spat-

řit dle pověsti již v 11. století. Při válečné výpravě do 

Betléma a Jeruzaléma přísahal mladík z Florencie, že 

přinese plamínek ohně z věčného světla, které hoří  

v Betlémské bazilice. Svému slibu dostál těsně před 

Vánocemi. 

A tak se zrodil nápad přivézt z Betléma do Rakouska 

světlo jako poděkování všem, kteří přispějí postiže-

ným dětem. A z nápadu se stal jeden z příjemných 

novodobých vánočních zvyků. Díky ochotě a pomoci 

všech zainteresovaných se od roku 1986 začala psát 

nová éra dovozu Betlémského světla. 

Dítě Betlémského světla roku 2017 je Tobias Flach-

ner. 

Díky skautům se světlo dnes rozváží po celé České 

republice, aby se dostalo až k vám. 

V letošním roce jsme spojili rozdávání Betlémského 

světla s další starou českou tradicí. Tou je hraní koled 

po vesnici či městě v podání muzikantů, kterým se 

říkalo formani. Ti procházeli vesnicí, tu a tam se za-

stavili a zahráli vánoční koledy. Oživení tohoto hez-

kého zvyku v našem městě se ujali hudebníci ve slo-

žení: 

Michal Nejdl            tuba 

František Kubáň       pozoun 

Karel Götz                pozoun 

Jan Věneček             lesní roh 

Simona Kůrová        lesní roh 

Zdeněk Šobr             lesní roh 

Lukáš Běloch            trumpeta 

Vojta Hronek            trumpeta 

Lucifer 

Foto: Soňa Klugová, red. 

Lenka Vyskočilová 

Jarmila Poupová 
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Co dělají senioři?  

Právě skončil rok 2017 a už začíná rok další - 2018. 

Bude také tak zajímavý a přínosný? Náš Klub seniorů 

se schází pravidelně každou středu ve společenském 

sále městské knihovny. Vždy každý měsíc se něco 

děje a na něco se těšíme. 

V lednu to byl pořad o několikadenní návštěvě Petro-

hradu, kam jsem nikdy jet nechtěla, ale pak jsem mu-

sela uznat, že památky tam jsou nádherné, a ještě to 

zlepšily prohlídky hlavních měst Stockholmu a Helsi-

nek. Ještě v tomto měsíci nám K. Velkoborský ukázal 

záhadný kámen na Prenetu, ale pro nás zůstal stále 

neznámý. Seznámení s činností Městské policie Nýr-

sko proběhlo už v únoru a ještě jsme všechny obdrže-

ly dárek - barevnou reflexní samonavíjecí pásku.  

V měsíci březnu se uskutečnilo  promítání cestopisné-

ho pořadu o životě, kultuře, přírodě a památkách nej-

většího státu Střední Ameriky - Mexika. Pobyt v této 

zemi byl zajímavý, poučný, bezpečný, ale i náročný. 

Všechny oblasti, které jsme navštívili, po roce 

„navštívil“ i hurikán. Měsíc duben jsme věnovaly po-

učnému povídání o velikonočních svátcích. V květnu 

pak proběhlo několik akcí. V polovině měsíce jsme 

oslavily Den matek, hráli nám houslistka a harmoni-

kář a účast byla veliká. Za týden jsme pak absolvova-

ly koncert kapely Veselá Trojka v KD Družba Klato-

vy. Konec měsíce jsme ukončily výletem do kláštera 

v Plasích, oběd jsme si objednaly v tamním Knížecím 

pivovaru. Následovala další památka, a to kostel 

Zvěstování Panny Marie a muzeum v Mariánské 

Týnici. Horký den jsme ukončily a osladily si v cuk-

rárně v Plzni. Naši půlroční činnost jsme slavnostně 

ukončily při posezení v Restauraci autokempu Nýrsko 

při hudbě harmonikáře M. Marvala. Po prázdninách 

jsme začaly další připravenou akcí. Byl to výlet na 

Domažlicko, zhlédly jsme pamětní síň Kozinova stat-

ku v Újezdě, pak Hrádek s pomníkem J. Sladkého -

  Koziny a poslední zastávka byla v Domažlicích. Vý-

let byl časově kratší, aby se ho mohly účastnit i nej-

starší členky našeho klubu. Počátkem října jsme osla-

vily Den seniorů s hudbou. V tomto měsíci jsme ještě 

navštívily Divadlo Klatovy, a to pořad Minipárty s K. 

Šípem a J. A. Náhlovským. Následoval výlet na zá-

mek Nebílovy a prohlídka Přeštic. Tento měsíc nám 

ukončila přednáška Bc. V. Homolkové, která nám 

poradila, jak se stravovat, pohybovat, učila nás správ-

ně dýchat a užívat si života jen v dobrém.  Ani letos 

nám neunikl Ples seniorů v KD Družba Klatovy. Lis-

topad nám hezky ukončil V. Vetýška pořadem o Šu-

mavě a také pozorováním západu slunce, kdy jsme 

nemohly ani uvěřit, že je to foceno v našem městě - 

prostě krása. 1. 12. jsme odjely na vánoční trhy do 

města Plzně, tuto akci už nebudeme pořádat. Konec 

roku jsme ukončily slavnostním posezením s hudbou 

J. Jandovského. Jako každoročně, i letos nás navštívil 

starosta M. Rubáš, který nás seznámil s tím, co se v 

našem městě dokončuje a co dalšího se připravuje. 

Přišla i místostarostka S. Hladíková, aby nás informo-

vala o práci pečovatelské služby a o nových plánech. 

Byly zodpovězeny všechny naše dotazy. Oběma dě-

kujeme za jejich zájem o nás - seniory. 

I  tento rok nám přibyly další členky a letošní celkové 

číslo je 81. Téměř všech akcí  se účastní jen ženy, 

proto je psáno tvrdé y. Až k nám začnou chodit  

i muži, budu psát  podle naší gramatiky měkké i. 

Naše poděkování patří pracovníkům MěÚ i MěK a 

všem, kteří nám pomáhají. 

Za Klub seniorů Nýrsko přeji všem štěstí, pohodu a 

hlavně zdraví. 
 

J. Trefancová, vedoucí Klubu seniorů 
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Adventní čtení v knihovně si děti užily  

I letos si děti mohly krátit čekání na Ježíška advent-

ním čtením v městské knihovně. 

Poslední listopadové pondělí se zaposlouchaly do po-

hádky Chumelení. Následující pondělí se projely na 

sáňkách s Fukem a Pukem, pavoučími kamarády. Tře-

tím čtením je provedl zajíček a seznámil je 

s domovem skřítka Medovníčka. V posledním předvá-

nočním čtení poslouchaly pohádku Vašík a zvířátka. 

Po přečtení pohádek na děti čekala dílnička, ve které 

si vyrobily vánoční dekorace a ozdoby. Akce proběhla 

za finanční podpory Plzeňského kraje. 

Na závěr čekalo na děti malé překvapení. Do knihov-

ny zavítal Ježíšek a každému dítku předal malý dáre-

ček. 

Děkujeme všem, 

co zastavili se jen, 

strávit s dětmi vzácnou chvíli, 

aby se doma nenudily. 

Příští rok sejdeme se zas 

a ukrátíme si adventní čas. 

Kostelem zněla vánoční hudba 

Jako každý rok, i letos pro vás připra-

vila Městská knihovna Nýrsko vánoč-

ní koncert v kostele sv. Tomáše. Letos 

zahrála své vánoční písně a koledy 

kapela Zrcadla. Všichni si jistě tuto 

vánoční atmosféru příjemně užili. 

Podzim na prvním stupni 

ZŠ Komenského ul. 

Naše škola je zapojena do programu „Pokusné ověřo-

vání: Vzdělávací programy paměťových institucí do 

škol“. Pokusné ověřování má za cíl zjistit využívání 

vzdělávacích programů muzeí a památníků pro zlep-

šení výuky žáků základních škol. Druháci a třeťáci 

odjeli do Prachatic, kde navštívili v rámci tohoto pro-

gramu Muzeum české loutky a cirkusu. Čtvrté třídy 

vyrazily do Národního pedagogického muzea a kni-

hovny J. A. Komenského v Praze a žáci páté třídy 

spolu se šesťáky a sedmáky zase do Husitského mu-

zea v Táboře. 
Děti napsaly: 
V Prachaticích jsme vyráběli loutky a prohlíželi si je. 

Zuzana Mikulášová 

Líbilo se mi kulaté jeviště, vyrábění loutek, drak a 

hlavně Kašpárek. Max Šlenc 
Žáci čtvrtých tříd se v podzimním období také věno-

vali ochraně životního prostředí a rozhodli se vydat do 

přírody, kde měli za úkol vyčistit přírodu od odpadků 

a následně je roztřídit do tříděného odpadu. 

Školy, školky 

Milena Linhartová, MěK 

Eva Koryťáková 
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Sport 

Byla zahájena třetí sezona na kluzišti 
V sobotu 9. 12. 2017 jsme se již potřetí sešli na 

kluzišti, abychom společně zahájili další zimní 

sezonu. Kvůli nepříznivému počasí, které pano-

valo koncem listopadu, bylo kluziště otevřeno o 

týden později než minulý rok. Pro nejmenší ná-

vštěvníky byly připraveny soutěže na ledě, pak 

následovalo hokejové utkání mezi Technickými 

službami města Nýrska a Policií ČR. Dvacetimi-

nutový zápas nakonec skončil výhrou týmu Poli-

cie ČR. Poté si všichni mohli užít volného brus-

lení za doprovodu hudby. 

Za připomenutí stojí, že i v letošní sezoně probí-

há každé pondělí od 18:00 hodin hokejový krou-

žek a veřejné bruslení je mimo čtvrtka každý 

den. Pokud je nepříznivé počasí pro udržení 

kvality ledu, jsou změny v provozu zveřejněny 

na webových stránkách www.sportoviste-

nyrsko.cz.   
Muzeum Královského hvozdu 

Doslova pátrací akce  

Další konec roku klepe i na naše muzejní dveře. Tak 

jako téměř každého i nás zima trochu zabrzdí, budeme 

muset přehodit výhybku na kolej práce doma u počíta-

če, nebo v depozitáři, přestože celá řada úkolů zůstala 

nedokončená. Ale to by asi bylo stejné, kdyby zima 

nebyla třeba deset let. Alespoň jsme ještě den před 

sněhovou nadílkou stačili projít jednu prehistorickou 

lokalitu s čerstvou úpravou povrchu. 
Ke konci roku patří i to bilancování. Na důkladnější 

ještě přijde řada, ale už teď můžeme říci, že si kupří-

kladu v návštěvnosti výstav v porovnání s jinými mu-

zei vůbec nestojíme špatně. Celý rok ještě spočítaný 

nemáme, ale určitě to bude minimálně sto návštěvníků 

za měsíc. A za to je třeba poděkovat všem příznivcům 

muzea, zvláště těm, kteří se přicházejí podívat na kaž-

dou výstavu. Jsou dokonce takoví, kteří přicházejí 

pravidelně poslední den. Do té stovky počítáme i ba-

datele, kteří se přijdou na něco zeptat, potřebují něja-

ké fotografie či ucelenější informace. Z té stovky je 

jich asi čtvrtina. Často se také stává, že právě oni při-

nesou nějakou užitečnou poznámku nebo fotografii. 

Nedávno se mne kdosi ptal telefonem, jestli vím, že u 

školky v ulici Práce stávalo tryskové letadlo. Nevěděl 

jsem nic. A teď už MIG 15 máme i na fotografii. 
Slíbil jsem minulý měsíc, že budu informovat o vývo-

ji kolem zvláštního kamene na Prenetu. Kámen má na 

sobě mimo petroglyfů vytesaných v horní části také 

zvláštní značku dole při samém okraji základny. Právě 

tato značka by měla podle všech předpokladů určovat 

stáří funkce tohoto kamene do středověku. Může nám 

totiž výrazně pomoci při datování. Jestliže stejnou 

značku někdo najde na kašně, mostu, soše, kostele, 

bráně apod., může to být důkaz, že kamenné dílo 

vzniklo ve stejné době, protože se pravděpodobně jed-

ná o značku kameníka. Takže je to vlastně výzva pro 

každého, kdo tento článek bude číst. Již jsme ji roze-

slali desítkám amatérských i profesionálních historiků 

a právě v těchto dnech už o ní vědí i lesníci a ochraná-

ři od Nýrska až na Železnou Rudu. To proto, že ká-

men má na druhém boku základny také vytesané dvě 

souběžné čárky, které mohou být případně římskou 

číslicí dvě. Proto jsme se rozhodli pátrat po dalším 

podobném kameni, přestože například na Zlaté stezce 

p. dr. Kubů žádný podobný kámen nenašel. Nechce se 

věřit, že by bylo možné další takový kámen najít, ale 

vyloučit se to nedá. Na odborníka na nejstarší mapové 

záznamy jsme zatím nenarazili, takže vlastně ani neví-

me, jestli na kameni nějaký pokus o mapu vytesán je. 

Přesto tomu někteří z nás, možná bláhově, věří. Ne-

zbývá než si počkat. 
A detektivní pátrání se týká i židovského pečetidla, 

které jsme získali od nálezce do naší sbírky. S pomocí 

odborníků z Židovského muzea v Praze se pravděpo-

dobnost původního majitele zužuje na židovského 

učitele v Dešenicích Lukase Kleitschera (na pečetidle 

je monogram LK v hebrejštině i v latince), který byd-

lel v Dešenicích podle soupisu obyvatel ještě v roce 

1799. Pochopitelně nejraději bychom našli dokument, 

na kterém bude pečetidlo obtisknuto. Zbývá nám ještě 

hledat v Okresním archivu v Klatovech. 
Na závěr už jen poněkud směšná poznámka. Víte, ja-

ký plán máme na příští rok? Zase něco najít.   

Lucie Jandová 

Karel Velkoborský 

http://www.sportoviste-nyrsko.cz
http://www.sportoviste-nyrsko.cz
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Čtení na pokračování 

Naváděcí, potvrzovací a útěchové, tak se také dělí  

turistické značky  

Tak, to jste možná nevěděli, že se pro turistické znač-

ky používají takováto tři krásná slovíčka. 
Nejdříve však zavzpomínáme na to, jak se dříve zna-

čily cesty, které nás dovedly za krásami naší vlasti. 

Většinou to byly dřevěné ukazatele, některé ve tvaru 

sevřené ruky s ukazujícím ukazováčkem. Mnohde 

byla namalovaná šipka směru, místo cíle a počet ho-

din, které jsme měli ujít k vytouženému cíli. Tak to 

bylo až do roku 1889. První turistická trasa byla vy-

značena 11. 5. 1889, a to ze Štěchovic ke Svatoján-

ským proudům. A byla to červená. Dnes máme čtyři 

barvy, které nás provází po cestách. Na turistické 

značky narazíte, jakmile vyrazíte ven. Najdete je i ve 

velkých městech, kde většinou začínají. V přírodě 

jsou již běžné. Naše republika má totiž nejhustší a 

nejdokonalejší síť turistického značení ve světě.  

V dnešní době je to asi na 40 000 km značených cest. 
Značky musí být od sebe nejméně 250 metrů. Na kaž-

dou odbočku nebo křižovatku se dávají dvě – první je 

naváděcí (navede nás na požadovaný směr), druhá je 

potvrzovací (ta nás utvrzuje, že jdeme správným smě-

rem) a ty další nás pak utěšují, že míříme k cíli. Barvy 

značek většina z nás velmi dobře zná. Méně již víme, 

že červená je dálková nebo hřebenová, modrá regio-

nální, zelená místní a žlutá to jsou spojky a zkratky. 
Turistické značení se obnovuje každé tři roky. Stará 

se o to na 2 000 značkařů a bez nároku na odměnu. 

Každým rokem stráví v terénu na 75 tisíc hodin. Je-

den km jim zabere asi tak 40 minut. Za den obnoví  

5 - 7 km. Kromě příslušných barviček a štětečků mají 

s sebou ještě pilku, nůžky, hadříky a další nutné věci 

k obnově turistických značek, cedulek. Mimo pěší 

značky mají v péči i cykloturistické, lyžařské, jezdec-

ké a vozíčkářské pro hendikepované turisty. 
Všichni tito lidé pro nás vytvářejí neskutečné hodno-

ty. Pokud někdy jdete po turistické cestě, kde jste po-

prvé, tak se jistě díváte po značkách. A značky vás 

vždy dovedou k vámi vybranému cíli. Málokdy se 

zabloudí. Pokud bychom zjistili některé nedostatky, je 

možno je nahlásit na Český svaz turistů. Velmi rádi je 

napraví. Je potřeba si jejich práce vážit a nikdy ji ne-

ničit. Slouží nám všem, kteří se rádi touláme naší pří-

rodou či navštěvujeme kulturní památky, nebo si jen 

tak jdeme vyčistit hlavu od všedních starostí. A to, že 

se naše značení tzv. „vyváží“ do světa, je tím nejlep-

ším oceněním jejich práce. A abych nezapomněl. Ví-

te, která turisticky značená cesta byla první na naší 

západní Šumavě? Bylo jí v říjnu letošního roku 120 

let a je to cesta z Hamrů na Ostrý. Ještě jedno výročí 

však letos bylo spojeno s turistikou. V srpnu bylo jed-

nomu obyvateli Nýrska 80 let. Jeho životní jubileum 

však hodně souvisí s turistikou a turistickým znače-

ním. Neznám ho tak dlouho jako ostatní turisté a oby-

vatelé našeho města. Přesto mohu vyjádřit jenom vel-

ký obdiv, co tento člověk pro turistiku udělal a stále 

dělá. Bylo pro mě ctí, když mě vzal na jeden výlet. 

Toulali jsme se v okolí Matějovic. Během cesty mně 

o sobě, ale hlavně o turistice a i značení vyprávěl hod-

ně moc. Nechodí jenom značit turistické cesty, aby-

chom nezabloudili, ale zařizuje lavičky a přístřešky 

pro odpočinek a kochání se po kraji, lávky přes poto-

ky, rozcestníky ap.  Během našeho výletu jsme pře-

skakovali potoky, šplhali do kopce ke skalám. Bylo to 

krásné toulání s Pepou. Ano, s Pepou Mayerem, turis-

tou s velkým srdcem, turistickým značkařem. Díky 

jemu a i ostatním jsme na našich cestách po naší krás-

né zemi naváděni, potvrzováni a hlavně utěšováni, že 

dojdeme do cíle. 
Velký dík, Pepo, a do dalších let dlouhý a úspěšný 

skok. 
A co bude příště? Co byste řekli povídání o Zhůří? 

Václav Vetýška 
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Rozhovor 

Barbora Dvorecká: povídky z našeho kraje 

Místní spisovatelka, která loni vydala další knížku  

s povídkami. Barbora Dvorecká žije nedaleko Nýrska 

a v její vísce vznikají příběhy do jejích knížek. Pří-

běhy jsou ze života, jako kdyby je opravdu někdo  

z něj vystřihl. Tento rozhovor přinášíme jako upou-

távku na autorské čtení, které letos proběhne 1. března 

v Městské knihovně Nýrsko. 

 

Kdy jste se rozhodla, že psát knížky je to, co vás 

naplňuje? Předcházelo tomu nějaké psaní tzv. do 

šuplíku? 

Doopravdy psát jsem začala na střední škole. Občas 

jsem se úspěšně zúčastňovala literárních soutěží, ale 

jinak mé povídky byly určeny spíš mým nejbližším 

pro pobavení. Vydání první knížky má „na svědomí“ 

můj bratr, který mě donutil nejen dát dohromady ru-

kopis, ale dotáhnout knihu až k vydání. 

 

V roce 2015 vám vyšla první kniha Doteky života. 

Jak dlouho jste tvořila příběhy, které dohromady 

dávají právě tuto zajímavou knížku? 
Přibližně rok a půl, hodně času zabral nejen výběr ze 

starších povídek, ale i příprava rukopisu po technické 

stránce. 

 

Kde čerpáte inspiraci na psaní příběhů, které jsou 

jak vystřižené ze života? 

Všechny mé příběhy jsou ze skutečného života, takže 

o inspiraci není nouze. 

 

Letos jste vydala další knížku příběhů, která nese 

název Ozvěny života. Kde jste čerpala inspiraci na 

nové příběhy? 

Vím, že se opakuji, ale život přináší stále něco, o čem 

stojí za to psát. 

 

Plánujete napsat další knížku z vesnického pro-

středí? 

Ano, dokonce už ji mám rozepsanou, ale neustále bo-

juji s nedostatkem času, takže vydání plánuji na rok 

2019. 

 

Plánujete společné autorské čtení se spisovatelkou 

Věrou Kadlecovou, která je také z našeho regionu. 

Na co se budou moci návštěvníci těšit? 

Určitě na představení našich knih spojené s krátkými 

ukázkami. A také na malé pohoštění, při kterém si – 

doufám – budeme povídat nejen o tom, jak se knihy 

píší a vydávají, ale i o všem ostatním, co je bude zají-

mat. Těšíme se a srdečně zveme všechny, kteří budou 

mít chuť strávit s námi pár chvil. 

Soňa Klugová, red. 
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Přehled akcí 

3. 1. 

od 18.30 

Malování pro radost 

kurz malování s Jitkou Chaloupkovou; MěK 

6. 1. 

od 15.30  

Příchod Tří králů 

pořádá Oblastní charita Klatovy a Hopfruit; náměstí 

13. 1. 

od 8.30 

Novoroční turnaj ve stolním tenisu 

pro děti, mládež i dospělé; sportovní hala 

13. 1.  

od 14.00 

Kurz tance pro dospělé a další zájemce 

KD - DDM 

20. 1. 

od 14.00 

Kurz tance pro dospělé a další zájemce 

KD - DDM 

27. 1. 

od 14.00 

Kurz tance pro dospělé a další zájemce 

KD - DDM 

29. 1. 

od 17.00 

Ponožky s Jitkou (pletení ponožek současně) 

pro dospělé, cena: 100 Kč; Galanterie, kreativ, hobby 

30. 1. 

od 14.00 

Virtuální Univerzita třetího věku 

MěK 
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UZÁVĚRKA : 

Únorové číslo Nýrských novin  vyjde ve čtvrtek 1. února 2018. 

Uzávěrka příjmu příspěvků od dopisovatelů je v pondělí  

15. ledna 2018.  
Redakce si vyhrazuje právo krátit dodané příspěvky a nepři-

jmout je v případě dodání po termínu uzávěrky. Za původnost 

a obsahovou správnost jednotlivých příspěvků ručí autor, za 

obsahovou stránku inzerátů zadavatel.  

Nýrské noviny - 45. ročník 

Měsíčník města Nýrska 

Inzerce 

Rybářský ples 

k tanci a poslechu hraje Music; KD - DDM 

3. 2. 

od 20.00 

Masopust 

pořádá ZO ČZS Nýrsko; Moštárna 

Přehled akcí 

10. 2. 

od 20.00 

Ples DDM 

zahraje Orchidea; KD - DDM 

10. 2. 
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