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Úvodní slovo

Třináct žáků pátého ročníku ze Základní školy v Komenského ulici v Nýrsku, strávilo téměř týden
v jihoanglickém Bournemouth, kde se pod vedením zkušené lektorky zúčastnili výuky v jazykové škole Southbourne School of English. Po dopolední výuce se vydávali za historií a kulturou
Anglie, mimo jiné navštívili i Stonehenge. Více najdete na straně 10.

Na otevření kluziště
přijede i olympijský vítěz
V těchto dnech se rozběhly přípravné práce na otevření kluziště v našem
městě. První fází je namontování mantinelů, jejichž osazení provádí odborná
firma do předem zabetonovaných kovových kotev. Následovat bude dodávka
a montáž ochranných sítí za obě branky. Tyto sítě budou chránit návštěvníky před vystřelenými puky. Následně budou položeny ochranné gumové
pásy sloužící pro příjezd rolby a příchod bruslařů na ledovou plochu. Technologie chlazení bude postupně spouštěna od 9. listopadu 2015. Předpokládaný termín slavnostního otevření je stanoven na 16. hodinu dne 17. listopadu 2015. Vzhledem k tomu, že hokej v Nýrsku má velkou tradici a věřím, že
i svojí budoucnost, zúčastní se tohoto otevření zástupci všech nýrských hokejových generací. Na otevření přislíbil účast i olympijský vítěz, pan Jaroslav Špaček. V průběhu slavnostního aktu budou návštěvníci obdarováni drobnými upomínkovými předměty. Po slavnostním otevření bude plocha určena k veřejnému bruslení všech přítomných.
Pokračování na straně 3

Vážení čtenáři,
v říjnu se uskutečnila tradiční
pouť, která byla hojně navštívena.
Nabídka aktivit byla opět pestrá
a myslíme si, že ji ocenili dopělí i ti
nejmenší. V muzeu se konala konference věnovaná dalšímu nýrskému spisovateli – Hansi Watzlikovi. Jeho vyznání „Má krajina“ věnované Nýrsku a okolí otiskneme
v dalším čísle Nýrských novin.
V listopadovém čísle přinášíme
mimo jiné také dva rozhovory –
se sportovcem Lukášem Koppem
a s nadšeným fotografem Václavem Vetýškou.
Do konce roku se ve městě bude
konat celá řada zajímavých akcí.
Věříme, že si z jejich nabídky vyberete. Přejeme Vám příjemné čtení.
Vaše redakce
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INFORMACE
Z RADNICE
Na svém šestém veřejném zasedání
zastupitelé řešili mnohé
Téměř po dvou měsících se na svém 6. veřejném zasedání sešli zastupitelé města Nýrska.
Prvním projednávaným bodem byla změna organizačního řádu MěÚ, kde byl předložen návrh na zvýšení
celkového počtu zaměstnanců v organizační složce města „Městská knihovna a kulturní a informační centrum“,
a to ze 3 na 4. Tato organizační složka kromě knihovnické
práce a činnosti centra organizuje a zajišťuje většinu kulturních akcí pořádaných v Nýrsku, což je při současném
obsazení velmi problematické a časové náročné. Rozšířením počtu zaměstnanců bude posílena zejména oblast kultury, vydávání NN, koordinace a příprava akcí s jinými organizacemi, zástupy v MěK apod.
Dalším projednávaným bodem byly podmínky převodu bytů Stavebního a nájemního družstva Nýrsko v čp.
41 a 42 do vlastnictví stávajících nájemníků. Na výstavbu
těchto bytových domů získalo město v roce 2003 dotaci.
Smlouvou o poskytnutí dotace byla stanovena doba trvání smluvních vztahů mezi městem, družstvem a nájemníky na dobu 20 let, teprve pak mohlo dojít k převodu vlastnických práv k předmětným nemovitostem na jednotlivé
nájemníky. Nařízení vlády z roku 2013 umožnilo zkrátit
tuto dobu na 10 let. Proto město koncem roku 2013 požádalo o změnu původní smlouvy mezi městem a poskytovatelem dotace, čemuž poskytovatel vyhověl a v současné době probíhá převod těchto bytů do vlastnictví stávajících nájemníků.
Zastupitelé schválili uzavření veřejnoprávních smluv
mezi městem Nýrskem, obcí Chudenín a městysem Dešenice, na jejichž základě bude město Nýrsko aktualizovat jejich údaje v informačním systému územní identifikace, adres a nemovitostí. Tyto údaje jsou vedeny v Registru
územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN).
Předposledním projednávaným bodem bylo projednání obecně závazné vyhlášky obce č. 2/2015 o vedení technické mapy obce. Plzeňský kraj získal v minulosti dotaci na pořízení Digitální technické mapy veřejné správy
Plzeňského kraje. Město Nýrsko podpisem smlouvy
s Plzeňským krajem vyjádřilo svůj úmysl připojit se k využívání údajů z Digitálně technické mapy Plzeňského kraje. Jednou z podmínek platnosti smlouvy je vydat obecně závaznou vyhlášku, která ukládá všem stavebníkům na
území města ohlašovací a dokladovací povinnost všech
změn týkajících se obsahu technické mapy (podrobnější
informace o technické mapě v dalším článku na str. 4).
Posledním plánovaným bodem jednání bylo schválení dohody na ukončení platnosti smlouvy o budoucí kupní smlouvě s firmou Reinhold Keller GmbH (se sídlem
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Gutenbergstrasse 4 639 24 Kleinheubach) ohledně koupě
pozemků v průmyslové zóně. Tato firma projevila zájem
tento smluvní vztah ukončit. V případě, že by nebyl smluvní vztah ukončen dohodou, nebylo by možné tyto pozemky nabízet jiným zájemcům.
(MěÚ)

Město vybralo projektanta
na rekonstrukci koupaliště
Město Nýrsko zveřejnilo výzvu k podání nabídky ve veřejné zakázce malého rozsahu na výběr projektanta na rekonstrukci koupaliště v Nýrsku. Výběrová komise jmenovaná starostou města zhodnotila zaslané nabídky. Ze čtyř
oslovených firem poslaly nabídku ve stanoveném termínu
do 14. 9. 2015 firmy dvě. Obě nabídky splňovaly kritéria
stanovená zakázkou, rozhodující pak byla nižší cena. Na
základě tohoto řízení byla vybrána projekční kancelář Vítězslav Oudes, Žihobce. S vítězem výběrového řízení byla
podepsána smlouva o dílo s tím, že do 15. ledna 2016 podá
zhotovitel žádost o vydání stavebního povolení.
(MěÚ)

Počítačové kurzy
začátečníků pokračují
V roce 2015 získala Městská knihovna Nýrsko dotaci z Ministerstva kultury ČR (program VISK3) ve výši
45 000,- Kč. Peněžní prostředky byly využity na nákup
tří počítačů. Díky tomuto kroku bylo možné uskutečnit
počítačové kurzy pro začátečníky.
Cílem kurzu je blíže seznámit účastníky s moderními komunikačními prostředky a naučit je ovládat základní funkce systému Windows (vytváření složek a souborů,
využívání internetu, používání elektronické pošty a psaní textů).
V současné době má kurz 16 posluchačů, kteří se scházejí 1x týdně ve společenském sále MěK. Kurz bude ukončen v prosinci.
Vzhledem k velkému zájmu budeme ve výuce pokračovat od ledna příštího roku. Přihlášky přijímá městská
knihovna do 18. prosince 2015.
Milena Linhartová, MěK

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

Nové emisní limity musí
splnit i nýrská výtopna
Na posledním jednání zastupitelstva byla projednána připomínka firmy Teploslužby, s.r.o., k zápisu ze
dne 17. 8. 2015. Jednalo se o část jednání, které mělo
charakter jednání valné hromady společnosti Nýrská
teplárna, s.r.o.. V části zápisu odst. 3) je uveden text,
který dle názoru jednatele společnosti, pana Hostka,
neodpovídá skutečnosti.
K výše uvedenému sdělujeme, že pan starosta města a ani jiný zastupitel na jednání ZM dne 17. 8. letošního roku neuvedl, že o problematice změny emisních
limitů, které budou mít vliv na provoz technického zařízení výtopny po 1. 1. 2018 neví nebo nevěděl.
Mgr. Ladislav Janoušek, tajemník města
V reakci na tuto formulaci uvádím. Opak je pravdou. Zastupitelstvo města přijalo plnou zodpovědnost
za provoz centrální výtopny tím, že zahájilo provozování tohoto zařízení vlastní organizací. K tomu, abychom zvolili optimální postup při řešení problematiky
rekonstrukce centrální výtopny jsme si nechali zpracovat „Územní energetickou koncepci“. S touto koncepcí se v těchto dnech zastupitelé města seznamují.
Výsledek koncepce bude do konce listopadu překlopen do řeči čísel a následně bude vybrána nejvhodnější
varianta úprav centrální výtopny. Hlavním kritériem
posuzování variant bude zachování výše stávající ceny
pro koncového uživatele.
Již dnes můžeme naše občany ubezpečit, že uděláme vše proto, aby výsledná investice nebyla promítnuta do koncové ceny. Technická úprava se bude týkat centrální výtopny i rozvodů tepla a dalších opatření vedoucích ke snížení spotřeby. Jen snížením ztrát na
tepelném zdroji a rozvodech tepla do domácností o cca
25 – 30 % může vést k naplnění předpokladu udržení ceny. Předpokládaný termín realizace bude v letech
2016 a 2017, v krajním případě v roce 2018.
Ing. Miloslav Rubáš, starosta města

Pozvánka: V podzámčí
Takový titulek bude patřit divadelnímu programu o třetí adventní neděli v Lesním divadle. Členové ochotnického spolku připravují volné zpracování literární tvorby Boženy Němcové. Krátké divadelní představení, na jehož závěru nebude ani letos chybět pásmo tradičních vánočních
koled, jistě zaujme dětského i dospělého diváka.
Příznivci amatérského divadla si dlouhé čekání na
vánoční nadílku mohou příjemně zkrátit v neděli
13. 12. 2015 v Lesním divadle. Ve 14 hodin se na vás
všechny srdečně těšíme.		
Ing. Dana Tomanová

Na otevření kluziště...
Pokračování ze strany 1
Vlastní provoz kluziště budou zajišťovat pracovníci
technických služeb. Provoz bude upřesněn organizačním
řádem, který bude řešit i rozvrh provozní doby. Své místo budou mít vyhrazené školy, veřejnost při volném bruslení a skupiny zájemců, případně nově vzniklá seskupení
(bruslařská škola, trénování žáků apod.). Předpokládaná
otevírací doba kluziště bude denně od 9:00 do 20:30 hodin. Doplňkovou službou za úplatu 50 Kč bude i ostření
bruslí na profesionálním stroji.

Závěrem snad ještě jedna poznámka. Toto zařízení je
pro nás technologicky zcela nové. Úpravu ledu a celkovou
organizaci se budeme všichni teprve učit. Příprava a úprava ledu je poměrně složitý proces, i když to na první pohled není patrné. Všichni, kteří se budou podílet na přípravě ledu, budou dělat maximum pro spokojenost návštěvníků. Za sebe Vám mohu popřát hodně příjemných zážitků při aktivním sportování.
Ing. Miloslav Rubáš, starosta města

SOUKROMÁ INZERCE
Potřebujete si něco zařídit? Chcete si dojít s partnerem na večeři a nemá vám kdo pohlídat děti? Ráda vám
je pohlídám v mém domečku, kde je příroda a zvířátka.
Volejte na mob.: 728 476 151
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Bioodpad lze ve městě
likvidovat jednoduše

Krajská digitální mapa
poskytne aktuální data

V uplynulých dvou letech se město připravovalo na
opatření vyplývající z nové legislativy, která ukládá městům povinnost vytvořit podmínky pro likvidaci biologicky rozložitelného odpadu. Proto jsme v předstihu dovybavili sběrný dvůr kontejnery, proto jsme vybudovali
v prostoru skládky v Hodousicích kompostárnu. Ze stejného důvodu jsme zakoupili techniku na úpravu kompostu. Všechna tato opatření vytvořila dostačující kapacitu
na likvidaci a jsou dostupná pro všechny občany města.
Od nového roku bude rovněž pro občany Nýrska a spádových obcí zrušen poplatek 30 Kč/m3 za ukládání tohoto odpadu na skládce. Ve sběrném dvoře tato služba zpoplatněna není.
Pro informaci uvádíme otevírací dobu, kterou v případě připomínek občanů můžeme i upravit. Zatím jsme takovou připomínku neobdrželi.
Sběrný dvůr: středa a pátek: 14:00 – 17:00 hod., v sobotu: 8:00 – 11:00 hod.; skládka Hodousice – sobota:
11:30 – 15:00 hodin.

Podstata přínosu projektu „Digitální technické mapy
Plzeňského kraje“ („DTM PK“) spočívá v tom, že vzniklá uskutečněná geodetická zaměření nekončí někde v šuplíku na CD ROMu, nebo v nějakém lokálním grafickém
systému, ale jsou sdílena mezi všemi partnery a geodety,
a jsou za určitých podmínek k dispozici i subjektům, které tato data potřebují, např. projektanti apod.
Plzeňský kraj garantuje mapu povrchové situace (technická mapa bez inženýrských sítí) a inženýrské sítě poskytují do systému správci, nebo vlastníci těchto sítí. Každý správce v roli partnera má data povrchové situace plně
k dispozici a využívá ji k vedení svojí dokumentace. Vytvořený mechanismus aktualizace map je zaručen vydáním obecně závazné vyhlášky, která stanoví, že město na
svém území vede technickou mapu. V souladu se zněním OZV města Nýrska č. 2/2015 a § 121 odst. 1 zákona
č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon) je nutné doložit stavebnímu úřadu potvrzení o převzetí geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby do DTM PK. Průkazným dokladem o převzetí je protokol o akceptaci zakázky DTM
Plzeňského kraje.
Geodetickou část dokumentace skutečného provedení
stavby je možné objednat u některého z registrovaných
geodetů na webu Modul zakázka Plzeňského kraje na
internetové stránce: http://dtm.plzensky-kraj.cz/modulzakazka – případně u jiného geodeta, který se na webu
Modul zakázka zaregistruje a zpracuje geodetickou část
dokumentace skutečného provedení stavby v souladu
s provozní dokumentací DTM PK.
Postup pro stavebníky při pořizování geodetických
částí dokumentace skutečného provedení stavby je následující:
1. objednat u geodeta pořízení geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby v souladu s provozním řádem DTM PK, tj. včetně protokolu o akceptaci zakázky DTM Plzeňského kraje,
2. převzít od geodeta protokol o akceptaci zakázky
DTM Plzeňského kraje,
3. doložit stavebnímu úřadu protokol o akceptaci zakázky DTM Plzeňského kraje v rámci dokumentace skutečného provedení stavby.
Protokol o akceptaci zakázky DTM Plzeňského kraje bude pro příslušný stavební úřad jedním z nezbytných
podkladů pro vydání kolaudačního souhlasu nebo souhlasu s užíváním stavby.
Více na: http://geoportal.plzensky-kraj.cz/gs/digitalni-technicka-mapa/
(MěÚ)

Skládky bioodpadu do ulic nepatří!

Pozorný čtenář si jistě všiml, že nikde není v článku
uvedeno, že je povoleno znečišťovat veřejná prostranství
ukládáním bioodpadu. Nevzhledné hromady hnijících
jablek, trávy a dalšího odpadu nejen hyzdí ulice, ale i ničí
travnaté plochy. Tento nešvar se v letošním roce velice
rozšířil a neúměrně zvyšuje náklady v rozpočtu technických služeb. Zároveň je tento postup likvidace biodpadu
porušováním městské vyhlášky. Přestože jsme na problematiku upozorňovali v NN v průběhu roku, situace se nezlepšila, spíše naopak. Tento stav bude tolerován do konce letošního roku. V roce příštím se strážníci městské policie zaměří na tuto problematiku a za znečištění prostranství bioodpadem budou ukládat pokuty.
(MěÚ)
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Příspěvky do Nýrských novin zasílejte
na e-mail: nyrskenoviny@gmail.com

K číslům je nutné dodat i vysvětlení
V minulých dnech se v měsíčníku Plzeňského kraje
objevila tabulka o zadluženosti vybraných měst Plzeňského kraje a jednotlivých krajů. Informace v tabulkách
jsou veřejnosti přístupné od loňského roku, takže pro zasvěcené není tato informace nová. Nicméně bez vysvětlení je zavádějící a může vyvolat dohady.
Dlouhodobé úvěry města Nýrska k 31. 12. 2014 představovalo částku 65,94 mil. Kč.
Přehled úvěrů města k 31. 12. 2014:
1. Česká spořitelna – 8,66 mil. – nákup kasáren, čp. 131 na
náměstí, čp. 41, 42.
2. Česká spořitelna – 22 mil. Kč – nákup areálu pily.
3. KB – 26,82 mil. Kč – úvěr poskytnutý od Evropské
investiční banky (EIB) s dotací na úroky, tj. úvěr bez úroků.
4. KB – revolving – 8,46 mil. – úvěr čerpán na profinancování dotačních akcí z ROPu, který je splacen vždy po
vyúčtování dotace, v našem případě je dlužná částka splacena.
Při rozhodování o dané investici se posuzuje celá
řada hledisek. Mezi hlavní patří finanční možnosti města, potřebnost a účelnost investice a generování následných provozních nákladů.
V případě pevně daných finančních možností města, které se odvíjejí zejména od daňových příjmů města, hledáme cesty, jak tyto prostředky navýšit. Jedná se
o dotace, příp. úvěry. Právě pro posouzení účelovosti
použití úvěru je pro zastupitele města vždy podstatné,
jestli je úvěr použit k nákupu majetku, nebo financování investic do majetku města a zda tyto investice přinesou následně zvýšení provozních výdajů, tj. trvalé zvýšení mandatorních výdajů. Do těchto výdajů patří mzdy,
energie, náklady na údržbu apod. Mohu konstatovat, že
do minulého roku všechny městem realizované investiční akce nepřinesly městu zvýšení těchto běžných výdajů. Námi realizované akce přinesly obecný prospěch
a „vydělávají si na sebe“. S tímto vědomím jsme přistupovali k plánování investičních akcí v minulých obdobích a vždy jsme tvrdili, že město ještě není dostatečně
zainvestované v oblasti inženýrských sítí, komunikací,
bydlení pro seniory apod. Díky tomu dnes máme např.
v oblasti vodovodů, kanalizací a komunikací rekonstruováno cca 90 % z celkového počtu. Díky úvěrovým penězům dnes nemusíme řešit diskuse o provozu zařízení pro běžence (kasárna byla majetkem ministerstva vnitra), dále pak nemusíme řešit problémy
s příp. ubytovnou v čp. 131 na náměstí a předešli
jsme problémům a spekulacím s využitím pozemků
a objektů pily, jejichž majitel je dnes v insolvenci.
K posunu došlo až v minulém roce, kdy jsme realizovali první projekt, který tuto zásadu porušuje. Byla to
výstavba umělé ledové plochy na kluzišti, druhou akcí
bude výstavba koupaliště v příštích dvou letech. Při roz-

hodování o těchto dvou investičních akcích jsem vždy
upozorňoval zastupitele města na to, že provoz obou zařízení bude pravidelně ročně odčerpávat cca 2 – 3 mil.
Kč z našeho rozpočtu.
Pro doplnění informace ještě uvádím, že rozdíl mezi
příjmy a výdaji rozpočtu našeho města tvoří cca 35 mil.
Kč. Toto číslo je na město naší velikosti poměrně velké.
Je výsledkem průběžného sledování provozních nákladů
a celkových mandatorních výdajů. Právě díky tomu si
můžeme dovolit ročně splácet cca 10 – 11 mil. Kč úvěrů
a k tomu investovat dalších 25 mil. Kč na investičních
akcích a nákupech majetku.
Závěrem uvedu ještě několik poznámek. Finanční záležitosti jsou pravidelně projednávány na jednáních zastupitelstva. První zmínka o závazcích je uvedena ve schvalovaném rozpočtovém výhledu na cca 5 let,
který FO aktualizuje a zastupitelstvo města pravidelně
každoročně schvaluje. Z jeho obsahu jsou patrné roční
příjmy a výdaje. V těchto výhledech je uvedeno, že město bude ročně zatěžovat svůj rozpočet již zmiňovanou
částkou cca 10 – 11 mil Kč, která je určena na splácení
investičních úvěrů. Tyto úvěrové prostředky jsou zatížené úroky dle aktuálních úrokových sazeb, v našem případě ve výši cca 2 – 3 %
Podruhé se tato částka objevuje ve schvalovaném
rozpočtu města na každý rok. Rozpočet je opět schvalován na zasedání zastupitelstva města. Před schválením
je vyvěšen na úřední desce a veřejnost se má možnost
k tomuto dokumentu vyjádřit a připomínkovat jej.
Úplně na závěr ještě uvedu poznatek ze společných jednání s jednotlivými poskytovateli úvěrů. Z jejich hodnocení vyplývá, že hospodaření města včetně
finanční stability je na velmi dobré úrovni. Tuto skutečnost vyjadřují ne ze zdvořilosti, ale po prověření hospodaření města i několik let zpět.
Dlouhodobé úvěry města Nýrska k 30. 9. 2015
představují částku 49,1 mil. Kč.
Ing. Miloslav Rubáš, starosta města

SOUKROMÁ INZERCE
Prodám byt v panelovém domě v Nýrsku v osobním
vlastnictví o velikosti 2 + 1 ve 2. NP a výměře 62 m2.
Dům je po celkové revitalizaci.
Volný ihned.
Volejte na mob.: 724 094 242

Uzávěrka pro zaslání příspěvků
do dalšího čísla je 20. listopadu.
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Z NÝRSKÉHO MUZEA
Ozvěny
Tak už je rok za námi. Tedy pardon, myslím ten muzejní. Ještě přesněji ten čas, který byl věnován spisovateli Hansi Watzlikovi, který žil v Nýrsku od roku 1906 až
do srpna 1945. Nebylo to pro nás jednoduché období. Nechci se k tomu nějak vracet, ale protože jsme velmi často formováni předsudky, nedivím se, když celá řada lidí,
se kterými jsem měl příležitost mluvit, o Hansi Watzlikovi
nevěděla nic bližšího a přesto byli přesvědčeni, že to byl
zavrženíhodný člověk.
Nechci se tohoto spisovatele neodůvodněně zastávat.
Napsal ve svých některých básních a románech nelaskavé až nenávistné poznámky o českém národě. Na druhou
stranu je potřeba znát souvislosti, ze kterých jeho postoj
vycházel, abychom se v tom vyznali. O Hansi Watzlikovi
přední čeští odborníci na sudetoněmecké spisovatele prohlásili, že jeho postoj nevycházel z nacistické propagandy
před druhou světovou válkou, ale z frustrace, která ovládla zvláště Němce, když se s rozpadem Rakouska-Uherska
náhle stali v Československu opomíjenou menšinou.

Na konferenci, která celý rok připomínek tohoto spisovatele ukončila, zazněla nekompromisní slova o záměru
nacistického režimu vyhladit český národ, přestože polovinu posluchačů tvořili Němci. Ale také zaznělo, že přejmenováváním ulic se vlastně nic nevyřeší, že láska k domovu není trestný čin, že poválečný Lidový soud v Klatovech
musel mít vážné důvody k tak nízkému trestu, hluboko pod
dolní trestní sazbou, jaký Watzlik dostal. Ale to je právě
o tom, blíže se s problematikou seznámit. A opět máme stejný cíl, jako při jiných ročnících připomínek nýrských spisovatelů, abychom mohli zájemcům nabídnout dokumenty
a knihy tohoto spisovatele i ty, které byly přeloženy do češtiny. Být tedy studijním centrem. Je to vlastně naše povinnost,
vždyť Hans Watzlik se stal už dlouho před druhou válkou,
v roce 1926, čestným občanem města Nýrska.
V příštím roce nás čeká další spisovatel, Anton Schott, rodák z Hojsovy Stráže, autor, který byl čten po celé Evropě.
I on těžil z bohatství Šumavy. Žil v dnes zaniklé obci Zadní Chalupy, ale také nějaký čas, již jako proslavený spisovatel, v Rakousku. Doufáme, že se na dalším ročníku opět budou podílet ti nejlepší odborníci, pokusíme se pozvat i znalce
z Rakouska. Bude to už pátý ročník. Držte nám palce.
Karel Velkoborský, Muzeum Královského hvozdu

Básně Hanse Watzlika
Domov
To ani Pán Bůh nedá,
abych kdy zapomněl
tu zem, co si mě hledá
kraj světa kdybych šel.
Modravé, širé hory,
jezera v šeru skal.
tvých lesů boží sbory
– člověk by zaplakal.
Dálka snad hlasy tlumí,
já ale pod srdcem
slyším tvé buky, jak šumí,
má Šumavo, tam v něm.
Černé jezero
Jezerní stěna, strmě čnící
jak náhlý osud v kameni,
hluboká voda, hovořící
jen stínem, temným znamením.
Mlčí a uspává tě málem
čas, jenž se tady bájí stal.
V tom snu, mé jezero, jsi králem
a lesům kolem vládneš dál.

Z konference
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Stíny osudu pomíjejí,
dál žije hlubin mír a řád.
Nad bouře trvá v dávném ději
tvůj panovnický majestát.

Rodinné centrum mění název
a rozšiřuje své služby
Po zářijovém úspěšném otevření rodinného centra „Klubík Nýrsko“ v bočním přístavku „dolní“ Základní školy ve
Školní ulici v Nýrsku jsme se rozhodly udělat změny v provozu. Jde především o změnu názvu z „Klubík Nýrsko“ na
„Rodinné centrum Klubíčko“ a také rozšiřujeme nabídku
služeb pro maminky na mateřské dovolené a pro jejich děti.
Změna názvu přišla po zjištění, že si maminky často
spojovaly předešlý název s aktivitami bývalých provozovatelů. „Klubíčko“ pak symbolizuje úzké spojení dětí a jejich rodičů, které potkávají podobné každodenní starosti
i radosti, kteří se chtějí setkávat a vzájemně se ve svých
činnostech podporovat.

Nechybí ani středeční setkání maminek s dětmi. Děti se
mohou vyřádit v herně a maminky u šálku kávy nebo čaje
proberou vše důležité.
Ve čtvrtek a v pátek můžete v „Klubíčku“ se svými ratolestmi navštěvovat hudebně taneční kroužek, kde se můžete těšit na veselou směsici zpívání lidových písniček,
hraní na hudební nástroje a tancování.
Čas ale chceme trávit i venku. V říjnu proběhla drakiáda
nebo posezení v cukrárně „Oliver Café“, které určitě zopakujeme i v listopadu.
Těšíme se na vás
Tereza Matějková a Iva Nováková

V „Klubíčku“ chystáme také prostor pro kroužky od
herny pro děti. Bude více prostoru pro nové hračky. Na své
si přijdou holčičky i kluci.
Dvě velké novinky také chystá „Klubíčko“ pro maminky nejen na mateřské dovolené. Jednou z nich je výuka německého jazyka, který mohou později uplatnit při hledání zaměstnání v pohraničí. Na němčinu mohou maminky
s sebou vzít děti, bude o ně v herně dobře postaráno.
Druhou novinkou od listopadu je pak pondělní cvičení s dětmi v šátku či nosítku dle Anny Kohoutové, při kterém se zapotí především maminky. Ve stejný den chystáme
i minizumbu pro všechny aktivní maminky s většími dětmi.
V úterý můžete s dětmi přijít na pohybové cvičení
s říkankami. Stejný den bude probíhat i výtvarníček pro
všechny, kteří rádi malují a tvoří z různých materiálů.

Aktivity v „Klubíčku“.

Aktuální informace o nás můžete nalézt na internetu:
Web: www.klubicko.wbs.cz
FB: Klubíčko Nýrsko
E-mail: klubicko.nyrsko@email.cz
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Lidé mohli o pouti
najít i vánoční inspiraci
„To je zlaté posvícení, to je zlatá neděle, máme maso
a zas maso, k tomu kousek pečeně…“ Tak jak jste milí
nýrští občané dostáli slovům lidové písně o posvícení?
Byla nějaká ta propečená voňavá pečínka na naši podzimní pouť? Vždyť jaká by to byla vlastně pouť v tradičně české podobě bez nějaké dobroty na svátečním stole, že ano?
Počasí už bylo sice lehce sychravé, ale to myslím
nikomu z nás nevadilo, a tak jsme se všichni vydali směrem do města na obchůzku stánků, které lákaly různými pochoutkami nebo drobným dárkovým zbožím.
I letos jsme mohli najít mezi pestrou nabídkou například
výbornou medovinu, která se hodí i jako dárek k blížícím
se Vánocům, nebo voňavé zdobené perníčky, ručně malovanou keramiku, ozdobné navoněné svíčky, ručně pletené
zimní šály a čepice a mnoho dalšího.
Ve společenském sále městské knihovny Ladislav Toman ručně vyráběl originální medem vonící svíčky, mohli jsme zde zhlédnout výrobu skleněných vinutých perel
Aleny Kyrálové, která nedávno předváděla svoji práci
v televizním pořadu „Folkloristika“. Dále jsme už po několikáté mohli nahlédnout do dílničky velice šikovné
Natálie Vítovcové s jejími originálními šperky. Děti se
učily ozdobit perníčky sladkou polevou s paní Radkou
Grösslovou a pomalovaly si bavlněné tričko pomocí zajímavých šablon s paní Annou Kratochvílovou. Také se
pletly hřejivé šály na hrábích ve stánku domácí Kateřiny
Brotánkové, paní Zelená vystavovala dřevěné dekorace
a Kateřina Motlová svoji keramiku.
Na drobné domácí zvířectvo se v rámci výstavy Českého svazu chovatelů přišlo podívat kolem 300 návštěvníků a na výstavu Českého svazu zahrádkářů asi 700.
Podle ohlasů několika nýrských občanů se posvícení podařilo a budeme si přát, aby se povedlo i to příští. Aby
tomu tak skutečně bylo, podniká město již teď konkrétní
opatření na kompletnější servis pro celou širokou veřejnost.
Václava Knězová, DiS.

22. října byl městské policii předán pes, který se toulal v areálu podniku Okula. Pes byl umístěn do psího útulku „Bobík“ v Milencích.
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Z NÝRSKÝCH ŠKOL
Základní škola Nýrsko, Školní ulice

Nepopulární zdražení cen obědů
Velmi ráda přispívám do Nýrských novin s optimistickými příspěvky, že to v naší škole „žije“, že pracujeme srovnatelně s ostatními školami, že jsme v něčem možná i lepší, že máme šikovné žáky a že je vše, moderně řečeno, OK.
Za poslední roky
mohu stejné konstatování vyslovit i pro naši
školní kuchyni, protože
kromě moderního a účelového vybavení, kterým se v roce 2008 stala
jednou z nejmodernějších v okolí, i velmi kvalitně a chutně vaří a počet strávníků každoročně narůstá. Vzhledem
k tomu, že právě oni v poslední době nešetří pochvalami,
máme z naší práce dobrý pocit. Na druhé straně však „zlé
jazyky“ tvrdí, že jsme se stali (vzhledem k cenám a nabídce menu) nedostižnou konkurencí pro restaurační zařízení v Nýrsku, a proto jsme se společně se zřizovatelem
zamýšleli nad tím, zda skutečně (vědomi si známého rčení, že na každém šprochu pravdy trochu) naše nabídka za
61,- Kč není podceněná (polévka, hlavní chod, salátový
bufet a pití bez omezení, příp. někdy sladký dezert). Skutečnost je taková, že ne vždy věřím některým dospělým

strávníkům, že stejné množství jídla (např. po hlavním jídle zeleninový salát + šlehaný tvaroh + kompotované ovoce;
3 sklenky nápoje) konzumují i doma nebo v restauracích.
V souvislosti s nárůstem cen zeleniny, brambor i masa,
který se projevil již v říjnu 2015, jsme tedy dospěli k závěru, že od ledna 2016 dojde ke změnám cen obědů následovně:
užáci 6 – 10 let / cena: 30,- Kč
užáci 11 – 14 let / cena: 34,- Kč
užáci 15 let a více / cena: 37,- Kč
V jednání je také konečná cena obědů pro zaměstnance
škol a cizí strávníky.
Závěrem bych ráda uvedla, že za tyto ceny mají naši
strávníci zaručeno několik pozitiv – pestrý jídelníček, čerstvé jídlo, zdravotně nezávadné suroviny (bez glutamátu, konzervantů, emulgátorů, chemických dochucovadel
apod.), hygienicky zajištěnou úpravu jídel, pěkné prostředí. Proto doufám, že zvýšení cen příliš neovlivní rozhodnutí stravovat se v našem zařízení. Slíbit můžeme i do budoucna, že naším zájmem stále bude spokojený a nasycený strávník.
Mgr. Alena Linhartová
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Základní škola a Mateřská škola Nýrsko, Komenského ul.

Jazykový pobyt byl výbornou zkušeností
Naše škola se na konci školního roku 2014/2015 zúčastnila výzvy MŠMT č. 56, díky které jsme se mohli
v tomto školním roce pustit do zajímavých projektů.
Třídy prvního stupně se zapojily do projektu „Čtenářských dílen“ na podporu čtenářské gramotnosti našich
žáků a dovybavili jsme si jednotlivé třídní knihovničky
množstvím kvalitních knih rozličných žánrů.
V přímořském Sidmouth ve Velké Británii se naše „angličtinářky“ zúčastnily krátkodobého intenzivního jazykového kurzu pro učitele se zaměřením na zlepšování jazykových kompetencí.
Podobnou zkušenost má i 13 žáků pátého ročníku, kteří se 18. října vrátili z bezmála týdenního pobytu v jihoanglickém Bournemouth, kde se pod vedením zkušené
lektorky zúčastnili výuky v jazykové škole Southbourne
School of English.
Po dopolední výuce se vydávali za historií a kulturou
Anglie na zajímavá místa jako je Sherborne Castle, Stonehenge, katedrála v Salisbury, historické doky v Portsmouth s prohlídkou lodi Jejího Veličenstva Victory (vítězná
loď kapitána Nelsona z bitvy u Trafalgaru), bournemou-

Účastníci zahraničního pobytu v Londýně.

thské podmořské „Oceanárium“ a celodenní putování po
charakteristických památkách Londýna.
Velkým přínosem bylo bezpochyby i ubytování v hostitelských rodinách, kde musely děti komunikovat s rodilými mluvčími při společných snídaních a večeřích, poznávaly jiný způsob života a jiné rodinné zvyky. Rodiče žáků
jistě ocenili notnou dávku samostatnosti a odvahy svých
ratolestí, kterou rozhodně všichni prokázali!
Cesta autobusem do Velké Británie je únavná, jídlo nezvyklé, dorozumívání se cizím jazykem náročné a stesk po
domově přirozený, ale zkušenost to byla pro všechny veliká, zážitky v deseti letech neopakovatelné a smysl výuky
cizímu jazyku nalezen!!!
So, see you soon England!
Mgr. Kateřina Beková

Po stopách anglické kultury.
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DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE

Výtěžek adventního trhu půjde na obnovu kašny
Naše děti ukončily sběr kaštanů v kaštanové aleji a přilehlém
parku, a to je znamení, že se neodvratně blíží doba adventu a vánočních svátků. Pro děti i dospělé jsou to nejkrásnější svátky roku, lidé si dělají vzájemně
malé i velké radosti.
Pro letošní adventní čas si i Dům dětí a mládeže v Nýrsku připravil novinku, o které Vás chci informovat. V případě úspěchu zaručíme, Vám občanům, malý radostný zážitek každý den. 29. 12. 2015 se budou na náměstí konat
adventní trhy. Pracovnice Domu dětí a mládeže v Nýrsku,
slečna Martina Jiříková a paní Petra Kostelanská, se už
v září pustily s dětmi ze svých kroužků do přípravných prací.
U kašny, která se dočká znovuobnovení.

Pod taktovkou DDM Nýrsko začal jubilejní pátý ročník „Kurzu tance
a společenské výchovy“. Zveme srdečně veřejnost na prodloužené lekce a zejména závěrečný vánoční ples, který se uskuteční 18. 12. 2015.

Děti vyrábějí keramické výrobky, vánoční a mikulášskou
dekoraci – andílky, svícny, čerty, ozdobné větvičky, mýdla,
adventní věnce, náušnice i magnetky. Veškerý tento sortiment budete moci zakoupit na letošním adventním trhu. Věříme, že výrobky našich malých umělců vylepší Vaší domácí vánoční atmosféru. A výtěžek z celé akce bude věnován
jako příspěvek občanů města na znovuobnovení kašny před
DDM Nýrsko. Jistě budete všichni souhlasit s tím, že revitalizovaný parčík s krásnou lavičkou uprostřed si tu závěrečnou „třešničku na dortu“ zaslouží.
Vám všem, kteří svým příspěvkem pomůžete městu být
krásnější, předem děkujeme.
Bc. Pavlína Karlovská

Lukáš se chystá na mistrovství

Vždy na podzim se snažíme tradičně informovat čtenáře Nýrských novin o aktuálním dění v Alfě. Tentokrát
jsem si pozval na kávu a rozhovor Lukáše Koppa zvaného
„Koppík“ nebo také „Koppinátor“…

„Přitáhl mě tam Milan Bouberle. Fotbal jako sport
nemám moc rád, ale tenhle měl s fotbalem společné jen míč
a dvě branky. Jinak to bylo spíš ultimátní sadomasochistické klání. Spousta legrace odreagování a dobrá parta.“

Tvá přezdívka zní trochu jako Terminátor. Kdo ti ji dal?
„Tuto přezdívku vymyslel Martin Šlenc, jelikož jsem
pořád padal a nic se mi nestalo.“

Do Alfy jsi tedy chodil ještě před jejím vznikem?
„Já jsem vlastně takový zakladatel.“

Jak jsi už dlouho součástí Alfy?
„Do Alfy chodím vlastně od úplného začátku. Při
otevírání klubu jsme dělali exhibici ve skákání na trampolíně. Ale ještě minimálně rok před tím jsem chodil na sportovní středy – fotbal a florbal.“
Vzhledem k tomu, že klub je otevřen od roku 2009, je
to už nějakých 7 let. Proč jsi začal chodit?

Vraťme se k tomu, co tě opravdu baví, kolo. Na jakém
jezdíš?
„Začínal jsem na malém kole tzv. FBMX – freestyle
BMX. Na něm jsem jezdil asi od 13 let. Posledního půl
roku jsem přešel na downhillové kolo.“
Co tě k tomuto sportu přitáhlo? Mezi mladými je to docela populární, ale v Nýrsku na to nejsou podmínky…
Pokračování na straně 12
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„Měli jsme tu dobrou partu. V místech, kde je nyní
in-line dráha, byla dráha bikrosová. Snažili jsme se o ni
v rámci možností starat a upravovat ji, ale bez techniky
a prostředků to nebylo úplně jednoduché. V tom jsme očekávali větší podporu města. Dlouho se mluvilo o stavbě
skate a bikeparku. Alfě jsme pomohli s vypracováním projektu, docela jsme se na to těšili.“
Rozumím tomu dobře, že zrušení bikrosové dráhy a nepostavení bikeparku bylo příčinou zániku vaší party?
„Něco je samozřejmě dané věkem, začneš chodit do
práce, někdo si koupí auto (prodá kolo), najdeš si holku,
řešíš bydlení… Když jsi na škole, je toho času víc. Není
problém sednout na kolo a dojet do Janovic, nebo se v pěti
i s kolama poskládat do jednoho auta a jet do Klatov, nebo
Sušice. Ale samozřejmě, kdyby byla nějaká možnost v místě, bylo by to jiné a věřím, že by nás bylo mnohem více.“
Možná je to tím, že je poměrně rozšířený názor, že se
mezi vámi vyskytuje hodně problematických lidí, drogy, alkohol, vandalismus… Hraje to roli?
„Je to jako všude. Jsou lidé, kteří chtějí dělat sport, něco
zažít a jsou lidé, pro které je to image. Opřou se o kolo
a machrují. V něčem jsme „umělci“ na kolech. A to si nemůžeš dovolit být pod vlivem omamných látek. Nemyslím
si, že by mezi námi byl větší výskyt problematických lidí.
Ty si najdou vždycky nějaké místo, kde dělají nepořádek
a je jedno jestli to bude bikepark, lavička v parku nebo
plech za prodejnou… Člověk někdy udělá nějakou blbost,
třeba skočí s kolem na zeď a pak jí musí vyčistit, ale to je
spíš nerozvážnost než zlý úmysl.“

Lukáše Kopp v akci.

Takže letos jsi přešel na velké kolo. Jaký je v tom
rozdíl?
„Vlastně jen jedeš z kopce, překonáváš různé překážky
ať už přírodní nebo uměle vybudované a brzdíš. Je to hodně o tom, co ti hlava dovolí. Rozhodující je síla, technika,
rychlé rozhodování a smysl pro rovnováhu.“
Kde jezdíte?
„Nejlepší areál je na Špičáku, hodně tras, dobré zázemí… V dobré víře jsme začali svépomocí stavět dráhu vedle sjezdovky v Nýrsku. Díky sponzorskému daru
z Alfy jsme nakoupili materiál a nářadí… Ale došlo k nějakým nesrovnalostem ohledně povolení a momentálně probíhá řízení ohledně zlegalizování stavby. Doufám, že vše
dobře dopadne. Projekt budeme moci rozšířit a především
dotáhnout dokonce. Využila by se i lanovka a přilehlé zázemí in-line dráhy. A zase je to další střípek do mozaiky
sportovního vyžití v Nýrsku.“
Jaké jsou tvoje plány do budoucna?
„Zařizuji si licenci, abych se mohl zúčastnit Českého
poháru a mistrovství Evropy na Špičáku. Pojede se příští rok v létě a do té doby musím postavit v podstatě nové
kolo. U toho posledního praskl rám. Takové kolo a vybavení to jsou desítky tisíc.“
Kde na to bereš peníze?
„Mám jeden a půl zaměstnání, docela velkou částku zasponzorovala Alfa…“
Z mého pohledu je mistrovství Evropy dost vysoká laťka… Jak to vidíš?
„Asi i tady platí Coubertinovo heslo: „Není důležité
vyhrát, ale zúčastnit se…“ Ale samozřejmě chci na sobě
pracovat.“

Lukáše Kopp se svým kolem.
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Poznámka autora
Heslo doslovně zní: „Důležitou věcí v životě není vítězství, ale zápas.“ Základem není to, že se zvítězilo, ale že se
bojovalo dobře. A o to by nám mělo v životě jít. Ne všechny naše životní zápasy vyhrajeme, ale důležité je, že máme
nějaké hodnoty, ideály a sny, za které chceme bojovat a bojujeme dobře.
Lukáši díky za rozhovor a ať se ti daří.
Za Alfu Nýrsko Petr Vaňkát

Na Šumavu se dívá očima stromů
Znalec Šumavy, milovník přírody a nadšený fotograf,
původem Plzeňan, dnes už nýrský občan, Václav Vetýška,
umí o Šumavě nejen krásně vyprávět, ale umí nádhernou
přírodu také dokumentovat. Jak sám říká, je dokumentárním fotografem, jeho snímky dokumentují téměř nedotčená místa Šumavy a když mu nestačí pohled ze země,
vyleze na strom. Jeho fotografie šumavské přírody byly
mimo jiné vystaveny díky podpoře Plzeňského kraje
i v Evropském parlamentu v Bruselu. V Nýrsku nedávno proběhla jeho výstava fotografií hraničních kamenů, ke
které připravil besedu. Ta se koná 5. 11. od 18:00 hodin ve
společenském sále městské knihovny.
Jak jste se dostal k focení a proč Vás zaujala právě Šumava?
„K focení mě přivedl jednak můj otec a také můj strýček,
profesionální fotograf Zdeněk Halíř, a jako kluk už jsem
k tomu tíhnul. Do Šumavy jsem se zamiloval v době, kdy
jsem pracoval v hotelu v obci Brčálník a v každém volnu
jsem fotil, hlavně ve večerních hodinách, takže mám nafoceno spoustu západů slunce. Vydával jsem se na kole na
Brčálník, dál na Špičácké sedlo a odtud k Černému a Čertovu jezeru. I když jsem se pak vrátil do Plzně, fotit na Šumavu jsem jezdil každých 14 dní. A přestože Plzeň mám rád
a prožil jsem tam přes 60 let, tak Šumava mě oslovila daleko víc a v současné době jsem se už jako rentiér přestěhoval sem do Nýrska.“
Jak Vás napadlo fotit krajinu Šumavy ze stromů?
„Je to naprosto jiný pohled ze země, úplně mě to
nadchlo. Fotím Šumavu ze smrků, zhruba z místa, kde by
mohly být pomyslné oči stromu. Když vyšplhám nahoru po větvích, najdu si místo k focení, zajistím se lanem
a větvičky, které by mi překážely ve výhledu, připevním,
nikdy neulamuji. Odtud se mi otevřou pohledy, které nejsou běžně ze země k vidění. Na každý strom, na který
jsem vylezl, pak symbolicky připevním mosazný zvonek
a každý z takových stromů tak věnuji někomu, kdo mi je
blízký nebo koho mám rád. Možná v duchu věřím, že mi
ty zvonky budou zvonit na moji poslední cestu…“
Býváte nazýván znalcem Černého a Čertova jezera.
Jaký k nim máte vztah?
„Při příležitosti 100. výročí rezervace Černého a Čertova jezera v roce 2011 vyšla kniha, na které jsem pracoval. Kniha „Oči Šumavy“ obsahuje báje a pověsti o jezerech, fotografie a další zajímavosti, které jsem o nich posbíral a zjistil. Jezera jsou mými nejoblíbenějšími místy
na Šumavě, mám k nim krásný vztah, ale nejraději tam
chodím, když je tam málo lidí, mám už svoje místečka. Jezera jsou přírodní unikáty s velmi zajímavou historií, ale informace o nich nebyly ucelené, takže mým
cílem bylo poskládat je do jednoho celku a to se mi doufám podařilo.“

Václav Vetýška při focení na Šumavě.

V roce 2014 proběhla výstava Vašich fotografií
v Evropském parlamentu v Bruselu „Šumava – zelená
střecha Evropy“ . Jaké měla ohlasy?
„Výstava mých snímků v Bruselu byla pro mě osobně
velkým úspěchem. Měl jsem obavy, jak bude přijata, ale
ohlasy byly velmi pozitivní. Chtěli jsme, aby zde byla Šumava prezentována tak, aby přilákala lidi, a to věřím, že se
podařilo. Jsem velmi vděčný Plzeňskému kraji, že umožnil amatérskému fotografovi vystavovat snímky v takové
instituci jako je Evropský parlament.“
Děkujeme za rozhovor. A čtenářům můžeme slíbit,
že se s poutavým vyprávěním pana Vetýšky o Šumavě
a zvláště o obou našich skvostech, Černém a Čertovo jezeru, neloučíme, ale brzy se k němu vrátíme.
Text převzatý a upravený z měsíčníku Plzeňský kraj,
03/2014. Připravila Václava Knězová, DiS.

Černé jezero.
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KULTURNÍ AKCE
Turistické informační a kulturní centrum města
telefon: 376 555 646, e-mail: ic@mestonyrsko,
www.sumavanet.cz/icnyrsko
Otevírací doba
Po – Pá: 9:30 – 12:00, 13:00 – 16:00 hod.
Ve společenském sále městské knihovny

5. 11. od 18:00 hod. – Hraniční kameny – beseda s Václavem Vetýškou.
20. 11. od 17:30 hod. – Z putování po světě – vernisáž výstavy fotografií P. Nazarova, od 18:00 hod. – Havajské
ostrovy – cestopisná beseda s Petrem Nazarovem.
26. 11. od 16:30 hod. – 1. adventní čtení – čtení pro děti
s výtvarnou dílnou.

V Muzeu Královského hvozdu

6. 10. – 22. 11. – Hans Watzlik – básník Šumavy, výstava.

V KD-DDM

7. 11. od 14:00 hod. – 4. lekce tanečních.
10. 11. – Špilarovi – cestopisná beseda pro školy.
18. 11. od 15:00 hod. – Blešák.
21. 11. – Trhy.
21. 11. – 6. lekce tanečních.
28. 11. od 19:00 hod. – Prodloužená.

Náměstí

6. 11. od 17:30 hod. – Lampionový průvod – (pořádají
L. a M . Vyskočilovi).
29. 11. od 17:00 hod. – Rozsvícení vánočního stromu,
kulturní program a vánoční trh.

Sport a turistika

7. 11. – Zamykání české studánky – v 8:00 hod. odjezd na
turistickou akci, která se koná pod Čerchovem.
21. 11. – Podzimní setkání turistů Plzeňského kraje.
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