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„Je-li prosinec
deštivý, mírný
a proměnlivý,
není se kruté
zimy třeba
báti.“

„Prší-li na Mikuláše nebo padá sníh, bude
příští rok hodně
hrachu.“

Aktuálně z radnice

„Je-li na Štědrý
den východ
slunce jasný,
urodí se jarní
obilí.“
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Rozsvícení vánočního
stromu
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„Mráz na Boží
narození - zima
se udrží bez
proměny.“

FK Okula Nýrsko
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Aktuálně z radnice
Vážení spoluobčané,

za několik dnů budeme slavit Štědrý den a s ním spojené vánoční svátky a novoroční
oslavy. Advent a nadcházející vánoční čas již pravidelně zahajujeme při slavnostním
rozsvícení našeho vánočního stromu. Jsem rád, že se na této akci všichni pravidelně
setkáváme. Právě v probíhajícím čase adventu je prostor pro zastavení a zamyšlení se
nad smyslem Vánoc, nad jejich symboly.
Zvláštní atmosféru Vánoc si naplno uvědomíme až u nazdobeného a rozsvíceného
vánočního stromečku. Nicméně nejen on je duchem Vánoc. Právě svátky vánoční
a jim předcházející advent by nás měly dovést ke klidu, k zamyšlení, k nalezení si
času na setkání se svými nejbližšími a přáteli.
K posledním dnům roku patří také hodnocení uplynulého období a novoroční předsevzetí. Hodnocení nechám na Vás. A předsevzetí? Opatrně s nimi, protože všichni víme, jak pevnou vůli máme.
Závěrem mi dovolte, vážení spoluobčané, popřát Vám krásné a klidné prožití svátků
vánočních a hodně štěstí a zdraví v novém roce 2020.
Miloslav Rubáš
starosta

Občan a územní plán II.
V minulém čísle Nýrských novin jste se stručně seznámili s obsahem územního plánu.
Kde se můžete seznámit s územním plánem našeho
města?
Aktuální Územní plán města Nýrska naleznete na webových stránkách: https://www.mestonyrsko.cz/
munyrsko/uzemniplan.asp
K nahlédnutí je také na Městském úřadě v Nýrsku a na
Městském úřadě Klatovy, oddělení výstavby a územního plánování.
Jak postupovat, pokud potřebujete změnu územního plánu?
O tom, zda se změna platného územního plánu bude
pořizovat, rozhoduje vždy zastupitelstvo města, a to
buď z vlastního podnětu, nebo na základě přijatých
návrhů od vlastníků pozemků. Návrh na změnu mohou
žadatelé podávat průběžně na Městském úřadě
v Nýrsku. Všechny přijaté návrhy jsou posouzeny architektem, který zpracovává územní plán, na základě
jeho stanovisek jsou pak některé návrhy zařazeny do
pořizované změny. Po schválení doporučených návrhů
zastupitelstvem města jsou tyto návrhy předány pořizovateli, tzn. Městskému úřadu Klatovy, který zpracuje
návrh zadání změny územního plánu a zajistí jeho vystavení po dobu 30 dnů. V této lhůtě může k návrhu
zadání každý uplatnit písemné připomínky, dotčené
orgány a krajský úřad uplatní svá stanoviska. Na zákla-

dě těchto stanovisek a připomínek upraví pořizovatel
návrh zadání a předloží jej zastupitelstvu města ke
schválení. Následně pak vybraný architekt zpracuje
návrh změny. Tento návrh změny je následně projednán na veřejném projednání. Na tomto projednání je
proveden výklad dokumentace, popsány možnosti
a náležitosti uplatnění připomínek a námitek, je vedena
diskuze.
Nejpozději do sedmi dnů ode dne konání veřejného
projednání může každý uplatnit své připomínky
a dotčené osoby mohou uplatnit námitky. Ve stejné
lhůtě dotčené orgány uplatní svá stanoviska k návrhu
změny. Toto projednání je následně vyhodnoceno pořizovatelem a určeným zastupitelem. Pořizovatel zpracuje návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení
připomínek. Tyto návrhy doručí dotčeným orgánům
a vyzve je k uplatnění stanovisek. Poté je návrh upraven ve smyslu zapracování vyhodnocení projednání
a pořizovatel následně předkládá zastupitelstvu příslušné obce návrh na vydání územního plánu s jeho odůvodněním. Zastupitelstvo vydá změnu ÚP a město doručí veřejnou vyhláškou předmětnou změnu územního
plánu a úplné znění územního plánu po této změně.
Teprve dnem doručení změny územního plánu
a úplného znění nabývá změna územního plánu účinnosti.
(red)
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Aktuálně z radnice

Demolice domu č. p. 585
V prostoru rodinného domu č. p. 585 by se měl postavit další bytový dům pro seniory. V loňském roce jsme
žádali o dotaci na jeho výstavbu. Samozřejmě k tomu,
aby byla možnost požádat o dotaci, je nutné mít zpracovaný projekt, který musí splňovat určitá kritéria.
V projektu byly navrženy místnosti pro volnočasové
aktivity pro seniory apod. To ale vedlo k příliš vysokým nákladům na stavbu. V příštím roce zkusíme udě-

lat úpravu v projektové dokumentaci tak, abychom
celkové náklady na výstavbu snížili. Poté dojdeme
k rozhodnutí, zda se tento objekt bude realizovat právě
v tomto prostoru. V původním projektu dům obsahoval
deset bytových jednotek. Kolik bytových jednotek bude dům obsahovat a co vše v něm budeme realizovat,
dojde v následujícím roce.
(red)

Garáže v Chodské ulici
Během letních měsíců proběhlo výběrové řízení na
opravu vjezdu ke garážím v Chodské ulici. Rekonstrukci prováděla firma Silnice Klatovy. Poslední týden
v srpnu jim bylo předáno stanoviště a ve středu 20. listopadu byla celková realizace dokončena. Během rekonstrukce nebyla opravena pouze kanalizace, ale nainstalováno bylo také veřejné osvětlení. Celkové náklady
na rekonstrukci ve výši 4,7 milionů korun byly hrazeny
z rozpočtu města Nýrska.
(red)

Problematika odpadů III.
Náš dnešní článek navazuje na sdělení, která byla uveřejněna v předchozích číslech. Jen pro připomenutí uvádíme, že ve zhruba 100 případech jsme zjistili porušování městské vyhlášky, která tuto problematiku řeší.
Vzhledem k tomu, že jsme při opakované kontrole zjistili, že se nic nezměnilo, přistoupilo město ještě
k jednomu upozornění, jehož součástí je i návrh, který
dle našeho názoru může přispět k řešení problematiky.
Všem, kterých se to týká, bude doručeno sdělení
s navrhovaným řešením, které spočívá v tom, že si
vlastník popelnice nalepí dodanou známku, která bude
určovat frekvenci vyvážení. V tomto případě bude nastaven 14denní interval. Pokud tak vlastník popelnice
neučiní a bude i nadále porušovat vyhlášku, nebude mu
odpad vyvážen. Navrhované řešení nevyžaduje další
investici vlastníka popelnice.
Dalším problémem v systému odpadů je fungování
sběrného dvora. Naší snahou není a nebude omezování

možností občanů na ukládání odpadů, které do sběrného dvora patří. Nicméně je zapotřebí nastavit pravidla
pro občany těch obcí, které nespadají pod Nýrsko. Jednou z cest je zavedení poplatku na úrovni poplatků, které hradí podnikatelé. Je nutné si uvědomit, že náklady
na likvidaci odpadů ze sběrného dvora neustále rostou
a že jsou k tíži rozpočtu města Nýrska. V případě ochoty okolních obcí podílet se na těchto nákladech jsme
připraveni okamžitě jednat a problematiku řešit.
V minulých dnech jsme jednali se zástupci svozové
firmy ohledně možností rozšíření sběru a likvidace dalších složek odpadů vznikajících v domácnostech. Shodli jsme se na tom, že v některých částech města, zejména v zástavbě rodinných domů, by bylo vhodné přiblížit
sběr separovaných složek odpadu blíže k občanům, prostor je i pro sběr biologicky rozložitelných odpadů. Pokud k realizaci dojde, budou včas občané informováni.
(red)

Rádi bychom touto cestou poděkovali všem našim zaměstnankyním a zaměstnancům za podporu v roce 2019 a popřáli Vám všem pohodové prožití vánočních svátků, hodně odpočinku a příjemných chvil strávených s Vašimi blízkými
a do nového roku vykročení s úsměvem na rtech .
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Aktuálně z radnice

Pečovatelská služba
Pane starosto, zaznamenala jsem informaci, že pečovatelskou službu, kterou zřizuje naše město, opustily
dvě zaměstnankyně. Můžete se mi k této problematice
vyjádřit?
„Ano zajisté. Jen upřesním vaši informaci. Přesněji
řečeno, organizaci opustily tři zaměstnankyně.“
Proč k tomu došlo?
„Začnu od začátku. V červenci a srpnu nastoupila pracovnice, kterou jsme přijali jako náhradu za odchod do
důchodu. Součástí příjímacího řízení je i předložení
životopisu zájemkyně. Podle toho se jednalo o bezproblémovou pracovnici, která uvedla, že pracovala v cca
šesti předchozích zaměstnáních, což je dnes běžným
standardem. Následně však bylo zjištěno, že těch zaměstnání bylo okolo třiceti. Bohužel naše legislativa je
nastavena tak, že tyto osobní informace nelze předem
ověřit žádným způsobem. Na základě tohoto zjištění
jsem rozhodl o okamžitém ukončení pracovního poměru, a to ve zkušební lhůtě ne kvůli těm třiceti zaměstnáním, ale proto, že pracovnice, která se dostává do
osobního kontaktu s klienty, nám již při nástupu sdělila, mírně řečeno, nepravdivé údaje. O této skutečnosti
jsem informoval zastupitele města na poradě dne
7. října tohoto roku. K dalším dvěma odchodům mohu
sdělit, že pracovní poměr byl ukončen formou dohody
s Bc. Danielou Míkovou a Adrianou Burešovou na
jejich vlastní žádost.“
To je překvapivé, vždyť z mého pohledu se jednalo
o vedoucí dobře fungující organizace.

„Ano, máte pravdu. Pečovatelská služba je v našem
městě hodnocena velmi dobře, avšak s porovnáním
s ostatními městy se mi zdá, že jsme malinko usnuli na
vavřínech. Proto je v současné době naší prioritou nabízené služby ještě více zkvalitnit.“
Ale stále nerozumím důvodu odchodu.
„Tím, jak jsme se zabývali posuzováním stávajícího
stavu, a dejme tomu toho cílového, jsme zjistili určité
nepřesnosti ve vykazování některých úkonů. Věc jsem
projednal s vedoucí pečovatelské služby a navrhl termín nápravy do konce března příštího roku. Toto jednání proběhlo na začátku minulého měsíce. Následně
v době mé nemoci přišla vedoucí s návrhem na ukončení pracovního poměru.“
Co bude dál? Je fungování pečovatelské služby ohroženo?
„Odchody zaměstnanců nejsou nikdy příjemnou záležitostí. Zejména ne v okamžiku, kdy máte nasmlouvanou službu, kterou musíte pravidelně zajišťovat.
Nicméně jsme okamžitě začali jednat o doplnění kolektivu pracovnic. A myslím, že úspěšně. Do konce
roku bude pečovatelská služba v plné sestavě a do té
doby s prací pečovatelské služby vypomůže sociální
odbor, místostarostka a také tajemnice, která navíc
celou organizaci zastřešuje svojí odborností.“
Děkuji za rozhovor.

(red)

Plán zimní údržby
Zimní období je stanoveno od 1. listopadu do 31. března každého kalendářního roku. Zimní údržba má za
úkol zmírňovat závady ve sjízdnosti a schůdnosti na
místních komunikacích, které vznikají díky zimním
povětrnostním vlivům. Samotný Plán zimní údržby je
dokument, podle něhož se provádí zimní údržba určených místních komunikací, chodníků a ostatních veřejných ploch. V našem městě zajišťují tuto údržbu Technické služby města Nýrska. Je však nutné podotknout,
že
komunikace
patřící
Plzeňskému
kraji
(Klostermannova, Komenského, Palackého, Havlíčkova, Petra Bezruče od hasičárny a Chodská) udržuje
Správa údržby silnic, nikoliv Technické služby města
Nýrska. Odklízení sněhu začíná v době, kdy vrstva
napadaného sněhu dosáhne 3 – 5 cm. Při trvalém sně-

žení se odstraňování sněhu opakuje dle situace. Plán
zimní údržby stanovuje také pořadí důležitosti komunikací, které jsou rozděleny do tří skupin. První
v pořadí je zajištění zdravotních služeb, hasičů a osobní hromadné přepravy. Teprve po řádném ošetření komunikací zařazených v I. pořadí se přechází na údržbu
komunikací II. pořadí důležitosti a dále pak na komunikace ve III. pořadí. V Plánu zimní údržby je obsažen
i úklid na kluzišti, který je však až na posledním místě,
vždy musí být nejprve uklizeny všechny komunikace.
Je nutné mít na paměti, že v zimním období není možné závady ve sjízdnosti ani schůdnosti zcela eliminovat, dochází pouze ke zmírnění. Závady rovněž není
možno zmírnit okamžitě na celém území obce, právě
z tohoto důvodu je vytvořen Plán zimní údržby.

(red)
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Aktuálně

Ordinace bude uzavřena
V uplynulých dnech informovala MUDr. Bečvářová
vedení města o skutečnosti, že ke konci roku uzavře
svou ordinaci. Z platné legislativy je jasné, že nastalý
problém musí řešit Všeobecná zdravotní pojišťovna,
která jako jediná má možnost ovlivnit výběr a následné
obsazení místa praktického lékaře. Město může a je
připraveno pouze vytvořit podmínky pro práci nového
lékaře. K podmínkám nabízených městem patří ordinace se zázemím, čekárna, jsme připraveni řešit bytové
požadavky lékaře a dále jsme připraveni k poskytnutí
příp. potřeb finančních prostředků na úpravy a vybavení ordinace. Jednou z forem řešení by byla možnost

rozšíření ordinace MUDr. Homolky a převzetí i dočasně části pacientů. O této možnosti s panem doktorem
jednal i pan starosta. Další jednání proběhnou v lednu
příštího roku. Otázkou však zůstává, proč problematiku
týkající se velké části měst a obcí v příhraničních oblastech neřeší kompetentní úřady. K tomu starosta města Miloslav Rubáš doplnil: „Asi je jednodušší rozdávat
ze společné kasy než řešit věci systémově. Posledních
15 let slýchávám o nutnosti zlepšení dostupnosti lékaře, úřadů apod. Dle mého názoru opak je pravdou“.
(red)

Finanční výbor

Zpráva finančního výboru
S blížícím se koncem roku vždy nastane čas, kdy se
zamýšlíme nejen nad uplynulými měsíci roku starého,
ale i nad tím, co nám přinese ten další. Zasedání Finančního výboru města Nýrska proběhne v první polovině tohoto měsíce a bude věnováno kontrole hospodaření a projednání návrhu rozpočtu na rok 2020. O tom
bych vás rád informoval v příštím čísle Nýrských novin, a tak mi dovolte tentokrát zhodnotit naši uplynulou
práci. Finanční výbor je zřízen zastupitelstvem města,
nikoliv samotným městským úřadem a jeho úkolem je
kontrolovat hospodaření města s majetkem i financemi,
případně přicházet s doporučeními pro zastupitele.
V letošním roce se opět podařilo realizovat mnoho akcí, které k rozvoji města přispějí - další etapa oprav
nýrských rybníků, výstavba kolumbária, komunikace
do Hodousic, rekonstrukce toalet v ZŠ Komenského,
opravy komunikací v Bystřici, výměna veřejného rozhlasu a nový varovný systém, teplovody, silnice u garáží v Chodské ulici, řídicí systém a opravy na ČOV nebo probíhající rekonstrukce vstupu do KD. Finanční
výbor také projednával návrhy na rozdělení dotací
z vyhlášených programů na podporu sportovní, kulturní a zájmové činnosti.

Osobně pak mám velkou radost z toho, že
je dokončována zastavovací studie na obytnou zónu za
fotbalovým hřištěm s přístupovou cestou od Komenského ulice a v příštím roce se tak začne s přípravou
stavebních pozemků. Nicméně i přesto jsem v průběhu
roku vyjádřil připomínky ohledně čerpání financí na
investice města. Ačkoliv často jsou to vnější faktory,
které možnost realizace investice ovlivňují, o to větší
úsilí musí být ze strany vedení města vyvíjeno, aby
investice proběhla bez komplikací. Vše nasvědčuje
tomu, že parametry rozpočtu budou dodrženy a podaří
se vše čerpat dle rozpočtu projednaného a schváleného
zastupitelstvem města.
Chtěl bych také poděkovat členkám finančního výboru
Lucii Poškarské a Lucii Jandové, stejně tak vedoucí
finančního odboru Jindřišce Kurcové a vedení města za
skvělou spolupráci v průběhu celého roku.
Vážení občané našeho města a spádových obcí, dovolte
mi popřát Vám krásné, klidné a pohodové Vánoce
i celé svátky. A do nového roku Vám přeji jen to nejlepší. Ať se Vám daří!
David Křížek
předseda finančního výboru

Prodej vánočních kaprů
Ulice Prap. Veitla
21. prosince od 9.00 do 16.00
22. prosince od 9.00 do 16.00
23. prosince od 9.00 do vyprodání zásob
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Kultura

Rozsvícení vánočního stromu
V neděli 1. prosince proběhlo již tradiční rozsvícení
vánočního stromu. V letošním roce samotnému rozsvícení předcházel program pro děti všech věkových
kategorií včetně rodičů s názvem Veselé Vánoce
s Olafem. Celým odpolednem provázeli vánoční skřítci společně s postavičkou sněhuláka Olafa, kterého
mnoho z vás zná z filmu Ledové království. Děti si
tak domů odnesly nejen malé dobroty od skřítků, ale
také fotografii s Olafem, která jim zůstane jako vzpomínka na rozsvícení vánočního stromu v tomto roce.
Starosta města Nýrska Miloslav Rubáš popřál všem
občanům našeho města i ostatním návštěvníkům klidný advent a úspěšný vstup do nového roku. Vánočnímu stromu požehnal stejně jako roky minulé nýrský
farář Ryszard Potega. Poté jsme všichni společně odpočítávali 5, 4, 3, 2, 1 a sněhulák Olaf mávnutím rozsvítil vánoční strom, který bude nejen po celou dobu
adventu zdobit nýrské náměstí. Ani v letošním roce
nechyběly vánoční trhy. Návštěvníci si tak domů
mohli odnést voňavé perníčky, dřevěné dekorace,
včelí svíčky a přírodní med, ručně šité peněženky,
kabelky, obaly na knihy a mnoho dalšího. Vánoční
trhy i celý program ještě zpestřil kovář, který toto řemeslo předvedl. Návštěvníci si sami mohli vyzkoušet,
co práce kováře obnáší. Podvečerní program ještě
doplnilo hudební seskupení Sentiment Jaroslava Pletichy. Akce byla podpořena dotací od společnosti ČEZ.
Město Nýrsko děkuje všem, kteří se na přípravě a or(red)
ganizaci celého odpoledne podíleli.

Školka

Podzimní akce ve školce
Podzim je tu a s ním i naše každoroční „Soutěž ve sběru kaštanů a žaludů“. Naše Duhová školka při ní již
léta spolupracuje se společností Triumfa energo s.r.o.
Děti se svými rodiči sbírají podzimní plody a zaměstnanci této společnosti je potom v zimě dávají lesní zvěři. Triumfa energo s.r.o. nám věnovala finanční odměnu, za kterou jsme nakoupili ceny pro všechny zúčastněné děti. V letošním roce se do sběru kaštanů a žaludů
zapojilo 73 dětí. Na začátku listopadu proběhlo slavnostní vyhlášení výsledků. Děti měly velkou radost
z medailí, drobných dárků a hlavně z pocitu, že bude
v zimě o zvířátka v lese dobře postaráno. Ve čtvrtek
31. října nás ve školce navštívil kouzelník Reno se
svým programem a ve středu 6. listopadu se děti fotily
na vánoční přání pro své blízké. A co nás ještě čeká?

Brzy tu bude adventní čas, kdy se již těšíme na Vánoce. Připravíme s dětmi přání a dárky pro rodiče a sponzory školky, navštíví nás Mikuláš s andělem a čerty,
v každé třídě se uskuteční vánoční besídka pro rodiče
a hlavně: „Přijde Ježíšek!!!“

Pavlína Sládková
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Sport

Florbalisté DDM Nýrsko
Počátkem nového školního roku se opět otevřel
v DDM Nýrsko florbalový kroužek pod vedením paní
Zdeňky Jílkové a Lucie a Zdeňka Venclových. Tento
kroužek má už okolo 60 přihlášených hráčů, od předškoláků až po žáky 9. tříd. Díky této obsazenosti může
florbalový kroužek reprezentovat město hned ve čtyřech kategoriích, z nichž jednu tvoří tým samých dívek.
Každý rok se jednotlivé týmy účastní třech turnajů konaných v Klatovech a dále pak přátelských utkání. Na
všechna utkání je zvána široká veřejnost, která může
týmy podpořit.
První turnaj se již konal, a to 29. a 30. října
v Klatovech. Utkání se hrálo ve dvou tělocvičnách najednou. Nejmladší žáci obsadili ve své kategorii hned
druhou příčku a odnesli si na krku stříbrné kovy. Nejstarší postoupili až do semifinále, kde jim už na vítězné
družstvo síly bohužel nestačily. Ostatní týmy sbíraly
zkušenosti do dalších turnajů a protihráčům nedaly nic
zadarmo. Jednotlivá skóre mnohdy rozhodla jen jedna
branka. Ovšem oslavy výkonů už musely ustat, všichni
hráči se teď připravují na další turnaj, který se bude
konat o vánočních prázdninách, a to ve dnech
27. a 30. prosince. Trenéři jsou na všechny hráče moc
pyšní a přejí jim mnoho úspěchů do dalších turnajů.
Sportu zdar!
Lucie Venclová

Keeza Cup Glucholazy Polsko
Mladší žáci FK Okula Nýrsko, tzn. ročník 2008 a mladší, se zúčastnili třídenního turnaje v polském městečku
Glucholazy, které leží jen sedm kilometrů od české hranice na úpatí pohoří Jeseníky.
V pátek a v sobotu sehráli základní část se všemi sedmi
týmy z Polska s bilancí pět výher, jedna remíza
a jedna porážka. V neděli se hrála finálová skupina, do
které postoupily čtyři nejlepší týmy ze základní části.
První zápas se týmu vydařil jak herně, tak i výsledkově.
Zvítězili 5:0 nad MGLKS Lubraniec, branky vstřelili
Lukáš Toman 2x, Kristýna Tvrdíková, Gabriel Göndör
a Jakub Šiška. Druhý zápas byl boj o každý metr na
hřišti s domácím týmem, remízový výsledek zápasu
dával velké šance na vítězství v celém turnaji.
V posledním, finálovém zápase se Nýrsko hned
v úvodu ujalo vedení. Bohužel dva prohrané osobní
souboje poslali soupeře do brejků, které proměnil.
V závěrečných minutách tlak Nýrska sílil, ale ani jedna
z obrovských šancí v brance neskončila. A tak tým FK

Okula Nýrsko obsadil celkově 2. místo v celém turnaji.
K druhému místu na turnaji získali hráči Nýrska ještě
dvě individuální ocenění – Dominik Dvořák byl vyhlášen nejlepším hráčem turnaje a Kristýna Tvrdíková jako
jediná dívka na turnaji.
Jak hodnotí turnaj trenér Josef Juraši?
„Sehráli jsme mnoho kvalitních zápasů, pro tým to byla
cenná zkušenost, děti si vyzkoušely své schopnosti
a technické dovednosti proti o rok starším soupeřům.
I přes slzy v očích mých svěřenců po prohraném finále
je musím pochválit, jakým způsobem se po celé tři dny
prezentovali, a to jak po stránce fotbalové, tak i svým
chováním a vystupováním. Kromě nesporného sportovního přínosu získaly děti spoustu zážitků i nových kamarádů. Celý turnaj se odehrál v pěkné nafukovací hale
s umělým povrchem. V tomto sportovním a turistickém
areálu Banderoza Glucholazy jsme měli ubytování
i kvalitní stravování.“
pokračování na str. 7
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Sport
pokračování ze str. 6
Kdo všechno reprezentoval tým FK Nýrsko?
„Bylo to přesně 13 chlapců a jedna dívka, jak již bylo
zmiňováno. Jmenovitě Dominik Dvořák, Matyáš Jícha,
Tomáš Valenta, Dominik Kamenský, Gabriel Göndör,
Jakub Šiška, Jan Šiška, Lukáš Toman, Marek Toman,
Jakub Opluštil, Tobiáš Míšek, Jan Konvalinka, Jakub
Michálek a samozřejmě Kristýna Tvrdíková.“

(red)

Muzeum Královského hvozdu

Co nikdo nečekal
Snad tím už neunavuji. Pořád jenom Kamenná galerie.
Ale dlužím všem pozorným čtenářům vysvětlení, proč
jsem před dvěma měsíci napsal na konec příspěvku
poznámku, že mám zprávu, ze které budou velmi překvapeni. Tak tady je. Kamennou galerii navštívila
v minulém měsíci skupina odborníků v čele s dr. Václavem Cílkem a archeology z Plzně a Klatov a dalšími
odborníky na historii v okolí Klatov. Nad některými
obrázky se velmi podivovali a přirovnávali charakter
provedení ke známým zobrazováním z míst, kde se
lidé z doby kamenné „zvěčnili“ nějakými kresbami či
obrázky rytými do kamene, kterým se říká
„petroglyfy“. Dr. Cílek říkal: „To je jako v Africe.“
Hned další týden se přijel do těch míst podívat pan Milan Řezáč, amatérský, ale špičkový odborník na dobu
kamennou. Velmi pečlivě si jednotlivá zobrazení prohlížel, vzal si několik vzorků materiálu, nad kterými
opakoval: „To je ono, to je ten samý materiál.“ Po několika dnech jsem od něj dostal zprávu, že vzorky, které tam nasbíral, se shodují s materiálem, který se dá
najít na místech, kde měli lovecká či jiná stanoviště
lidé doby kamenné. V celém prostoru jihozápadních
Čech. Dokonce i pod Roklanem, kde asi před čtyřmi
roky nálezy potvrdily, že i toto území, ve výšce kolem
jednoho tisíce metrů, bylo obýváno v době kamenné.
V současné době vzorky z lokality na Jižní stráni zkoumá paní doktorka Šreinová a pan profesor Přichystal,
odborníci na kamenné suroviny doby kamenné. Co
z toho plyne? K čemu tento výzkum směřuje? Jsme jen
krůček od potvrzení, že prostor Kamenné galerie byl
navštěvován už v pravěku. Ve stř ední Evr opě nejsou známy žádné petroglyfy, a tak by se tato lokalita

stala naprosto mimořádnou právě i existencí výše zmíněných petroglyfů. Čím se tedy můžeme chlubit? Tím,
že prakticky „za humny“ máme přírodní raritu, která je
hodna naší mimořádné péče. Jedna paní se mě ptala,
jestli by si mohla nějaký ten kámen vzít. Možná na
zahrádku, nevím. To by tedy určitě nebyl dobrý nápad.
Myslím, že až se informace o Jižní stráni ještě více
rozšíří, najde se dost těch, kteří budou toto místo vášnivě hlídat jako jeden z pokladů Šumavy. Nové nálezy
už se podařily také paní Šárce Vopalecké, která tam
s manželem vyrazila na výlet a našla dva kameny. Jeden se bude jmenovat „I. H. S.“ a druhý „Rytíř“. Jeden
kámen s obrázky našel také známý pana Štěcha, ale
ještě jsem ho neviděl, protože ho tak dobře ukryl, že
místo pozná jen on. Až přijede na hony, tak nám to prý
ukáže. Ve čtvrtek 26. listopadu začínáme s novou výstavou, pochopitelně vánoční, tentokrát se můžete těšit
na výstavu panenek. To bude krásy! Všechny holčičky
si tam budou moci přijít vybrat tu nejkrásnější a třeba
se stane, že ji najdou pod stromečkem. Kdoví!

Karel Velkoborský
Muzeum Královského hvozdu
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Zajímavosti

Zemřel „Král Šumavy“ Josef Hasil
vybudoval především v jižních Čechách rozsáhlou síť
stovek spolupracovníků a informátorů. Když byla
v roce 1953 postavena železná opona, tak svou činnost
agenta-chodce ukončil a pro americkou rozvědku pra-

V pátek 15. listopadu ve věku 95 let zemřel protikomunistický odbojář Josef Hasil, jeden z „Králů Šumavy“.
Někdejší pohraničník Hasil pomohl na přelomu
40. a 50. let 20. století desítkám lidí přes hranice na
Západ. Hasil projevil odvahu postavit se totalitě už za
druhé světové války. Tehdy utekl z nuceného nasazení
v Německu a v Čechách pak dělal spojku partyzánům.
Po skončení války nastoupil do Sboru národní bezpečnosti, kde měl v uniformě chránit hranice, ale nakonec
po komunistickém převratu v roce 1948 začal pomáhat
lidem perzekvovaným novým režimem při útěcích přes
hranice. V říjnu 1948 Hasil po jedné cestě přes hranice
sám skončil v rukou pohraničníků. Poté ho nechvalně
proslulý prokurátor Karel Vaš poslal na skoro deset let
do vězení. Po půl roce se mu však podařilo uprchnout.
V Německu vstoupil do služeb americké výzvědné
služby, stal se agentem-chodcem a znovu převáděl lidi.
Spolu se svým bratrem Bohumilem a dalšími agenty

coval již jen v Bavorsku. Několikrát se dostal i do přestřelky. V jedné z nich v roce 1950 zemřel Hasilův bratr Bohumil. Mnohem horší střet s pohraničníky měl se
svou skupinou v prosinci roku 1949, při kterém byl zastřelen jeden z členů pohraniční stráže. V polovině
50. let se Hasil přestěhoval do USA, kde žil až do konce života.
(red)

9

RC modely

Závody RC modelů
Již po několikáté se v areálu bývalých kasáren
v Nýrsku konaly závody RC modelů v měřítku 1:10.
Ty poslední, v letošním roce, proběhly za krásného
slunečného počasí v sobotu 26. října. Závody jsou rozděleny do tří kategorií - junioři do 15 let, dospělí 4 WD
(tzn. náhon 4x4, tedy všechna kola) a dospělí 2 WD
(tzn. pohon pouze na jednu nápravu). Tohoto závodu
se zúčastnilo celkem 34 aut, sedm jich bylo v juniorské
kategorii, 22 pak v kategorii 4 WD a pět v kategorii
WD. Nástrahy osmi rychlostních zkoušek v délce od
300 až po 600 metrů, které vedly po asfaltu i po
hrubém betonu, projeli všichni jezdci. Dle organizátorů
to byl velmi vydařený závod a všichni se zajisté těší na
příští ročník.
(red)

Rybařina Hadrava

Hospodářská krmiva
Zní to až neuvěřitelně, ale je to již třetí rok, co jsme
otevřeli naši rodinnou prodejnu na hospodářská krmiva
a rybařinu. Velice nás těší, že si k nám nacházejí cestu
noví a noví zákazníci. S mnohými jsme se stali i přáteli.
Vždy upřednostňujeme příjemnou atmosféru a spokojeného zákazníka. Za tři roky prodeje jsme ušli kus cesty.
Máme rozvětvenou síť dodavatelů a stále sledujeme, co
nového nabízí trh. Rybářské novinky se objevují pravidelně na našem pultu a nezřídka se stává, že je i několikanásobně doobjednáváme. Naši zákazníci mohou potvrdit opravdu velmi velký výběr krmiv a nástrah. Tento rok kralují sladké nástrahy a téměř všichni do jednoho stvrzují úspěšnost zakoupených nástrah i na prochytávaných vodách. Samozřejmostí jsou i odborné rady
a konzultace, jak na ryby. Rybařina je dnes tak obsáhlá,
že i letitý rybář si mnohdy není jistý tím, co si má nakoupit. Dále máme standardně nabídku krmiv pro králíky, slepice, kuřata, brojlery, kachny, krůty a husy. Pro
velký zájem nabízíme i krmivo pro bažanty a křepelky.
Netušil jsem, kolik máme po okolí chovatelů křepelek.
Pouze velký prodej 25 kg pytlů mě dočista překvapil.
Naše nabídka směřuje i na chovatele koní. Vysoce
kvalitní krmiva od firmy De Heus nebo Pave jsou u nás
stále v prodeji. Opětovně máme v nabídce krmení od
lehké zátěže až po těžce pracující koně. Nabízíme i
spoustu pamlsků s různými příchutěmi včetně minerálů
a vitamínů. Minulý rok jsme rozšířili prodej krmiv pro
holuby. Pro stále se zvyšující zájem holubářů tuto naObr. 1

bídku doplňujeme o nové výrobky včetně solných koupelí a vitamínových a minerálních doplňků pro holuby.
Standardně máme v nabídce zoby pro celoroční chov,
odchov mladých holubů, zoby bez kukuřice, pro holuby
vdovce a jiné a jiné. Krmiva pro naše pejsky a kočičky
jsou samozřejmostí. V prodeji máme i krmivo bez lepku, což oceňují majitelé nemocných pejsků. Absolutní
novinkou jsou konzervy Bohemia, které jsou delikatesou pro naše chlupáče. Konzervy se mohou pochlubit
označením „single protein“, což znamená, že každá
obsahuje pouze jeden druh bílkoviny – 70 % unikátního
zdroje masa. Dále je v jejich složení už jen zeleninový
vývar a za studena lisovaný lněný olej. Vybírat můžete
z pěti druhů: zvěřina, kozí, hovězí, jehněčí a kančí.
Specialitou od téže firmy je i sušené maso ze zvěřiny,
např. dančí, srnec a jiné. Jedná se o 100% libové maso!
Na základě poptávky zákazníků jsme se rozhodli, že
zařadíme do prodeje i krmivo pro exoty. První dodávka krmení je již v prodeji a nabídku budeme ještě značně rozšiřovat. Máme opětovně celé pytle s možností
odvážení nebo originální balení s menší hmotností
a velký výběr jednodruhových semen.
Sami jsme chovatelé a víme, kolik péče naše zvířátka
potřebují. Těší nás, že máme co nabídnout a že vidíme
spokojeného zákazníka. Naši nabídku směřujeme na
zboží, které jinde nenajdete. Chceme být jiní a myslím,
že naše snažení padá na úrodnou půdu.
Obr.2

pokračování na str. 11
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Roman Leibzeit

Sportoviště

Kluziště
Kluziště otevřeme v závislosti na počasí v průběhu měsíce prosince. Rezervační systém je spuštěn od pondělí
2. prosince.

Lucie Jandová
vedoucí Sportovišť Nýrsko

Úřad práce
Upozorňujeme, že v budově Technických služeb města
Nýrska, ul. Strážovská 529 mohou zájemci i nadále žádat o pomoc v rámci agendy státní sociální podpory
a agendy hmotné nouze, a to každou středu v týdnu.
Agenda státní sociální podpory se týká rodičovského
příspěvku, přídavku na dítě, porodného a příspěvku na
bydlení.
Je zde možno vyřídit i žádosti v agendě pomoci v hmotné nouzi. Klienti zde mohou žádat o př íspěvek na
živobytí, doplatek na bydlení, případně o mimořádnou
okamžitou pomoc. Pro obyvatele z Nýrska a okolí není
potřeba dojíždět na pracoviště do Klatov.

V kanceláři vám s oběma agendami ochotně poradí
a pomohou zaměstnankyně KoP ÚP ČR v Klatovech.
Telefonní číslo: 950128530 v úřední době.
Poděkování patří panu starostovi a zaměstnancům technických služeb za spolupráci při zajišťování pracoviště.
Pro připomenutí opakujeme ještě adresu a úřední hodiny:
Pracoviště se nachází v budově Technických služeb
města Nýrska, Strážovská 529, Nýrsko.
Nově budou od 1. ledna 2020 úřední hodiny pro obě
agendy každou středu od 12:00 do 16:30 hodin.
PhDr. Dana Miškovičová,
ředitelka KoP ÚP ČR Klatovy
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Inzerce

Reala Lakomá s.r.o.
realitní kancelář Cheb
Nabízí k prodeji penzion s bytem, restaurací a vinárnou, včetně pozemku
s parkovištěm a zahradou v Nýrsku.
Cena k jednání: 4.700.000 Kč.
Telefon: 603281321, 603505580
e-mail: lakoma@reala-lakoma.cz
www.reala-lakoma.cz

Město Nýrsko
přijme pečovatelku
Požadujeme: základní nebo stř edoškolské
vzdělání, řidičský průkaz skupiny B, samostatnost.
Nabízíme: 5 týdnů dovolené, str avenky,
příspěvek na penzijní připojištění.
Nástup možný od 1.1.2020. Písemné přihlášky s životopisem doručte na MěÚ Nýrsko do
17.12.2019.
Více informací naleznete na: https://
www.mestonyrsko.cz/munyrsko/
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