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Leden
Tak už je tu zase
leden,
ten, co vládne
sněhem, ledem.
Narazíme beranice,
navlékneme rukavice.

Vyrazíme směle
ven za ledem a za
sněhem.
Mráz nás štípe do
tváří,
oči se nám rozzáří.
Aktuálně z radnice
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Vítání občánků
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Leden,
ten
je
vlastně prima,
i když je nám
hrozná zima.
Vrátíme se zmrzlí
domů,
dáme čaj (a něco
k tomu).

Lesní divadlo
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Aktuálně z radnice

Rozpočet města
Na svém prosincovém zasedání, které se konalo
16. prosince 2019, schválilo Zastupitelstvo města Nýrska rozpočet na rok 2020. Předpokládané příjmy jsou
rozpočtovány ve výši 123 490 040 Kč, předpokládané
výdaje ve výši 134 829 000 Kč. Rozdíl mezi příjmy
a výdaji bude kryt přebytkem rozpočtu minulých let.
Rozpočet výdajů obsahuje částku téměř 50 000 000 Kč,
která je připravena na investiční akce, např. dokončení
rekonstrukce teplovodních rozvodů, napojení Hodousic

na skupinový vodovod, rekonstrukce Žižkovy ulice
nebo zasíťování stavebních pozemků. Při projednávání
rozpočtu bylo částečně zhodnoceno také hospodaření
roku 2019. Předsedající informoval přítomné zastupitele i občany, že je očekáván přebytek hospodaření loňského roku ve výši 30 milionů. Tím se vytváří dobré
předpoklady pro naplnění rozpočtu roku 2020 na stránce výdajů. Plán investic uvedeme v únorovém vydání
Nýrských novin.

(red)

Vodné a stočné
Dalším bodem jednání bylo schválení ceny vodného
a stočného. Byl projednán návrh provozovatele, kterým
je ČEVAK a. s., na cenu bez DPH, kdy dochází
k navýšení proti loňskému roku, nicméně snížením
DPH od 1. května 2020 dojde k celkovému navýšení
koncové ceny pouze o 5%, to znamená, že z ceny
57,49 Kč z loňského roku dojde ke zvýšení na
60,36 Kč. Pro obyvatele Zelené Lhoty a Staré Lhoty je
provozovatelem kanalizace Dobrovolný svazek obcí
Údolí pod Ostrým, cena stočného je dle podmínek poskytovatele dotace stanovena na 42,57 Kč bez DPH.

Důvodem nárůstu cen je potřeba získat rezervu na budoucí opravy vodovodů a kanalizací. Je zapotřebí vytvářet fond obnovy, z uvedených částek nám provozovatel odvádí 2,7 – 2,8 mil. korun právě do fondu obnovy. Na základě platné legislativy se fond musí tvořit.
V minulých letech bylo město Nýrsko upozorněno Ministerstvem zemědělství ČR, že je zapotřebí odváděnou
částku do fondu obnovy zvýšit. Dále zastupitelstvo
města vzalo na vědomí cenu tepla, která je pro letošní
rok pro koncového uživatele stejná jako v minulém
roce, a to 556 Kč/GJ.

(red)

Nová organizační složka města Nýrska
Hlavním smyslem vytvoření Městského kulturního střediska je zlepšení komunikace s ostatními organizacemi,
které se podílejí na vytváření a přípravě kulturních pořadů ve městě. Za tím účelem vedoucí organizační složky již uskutečnila některá jednání, např. s Domem dětí a
mládeže Nýrsko a Národopisným spolkem. Město Nýr-

sko věří v nastavení pravidel, která budou dodržována
z obou stran, jak ze strany Městského kulturního střediska, tak i ostatních poskytovatelů. Pro úplnost uvádíme, že nová organizace pod vedením Jany Peškové slučuje městskou knihovnu a informační centrum.
(red)

Místní poplatky
Novou vyhláškou č. 4/2019 byla stanovena cena za odpady na rok 2020. Dochází ke zvýšení o 80 Kč
z důvodu navýšení cen svozové firmy a také dochází
k problémům s uplatněním odpadů na trhu, takže koncoví zpracovatelé separovaného materiálu mají velké
potíže. Dochází ale také k další úpravě legislativy
v oblasti likvidace komunálního odpadu. I přes toto
zvýšení zůstáváme v průměru na úrovni, která je ve

městech naší velikosti obvyklá. Od nového roku nově
platná legislativa ukládá zřídit místa zpětného odběru
jedlých olejů a tuků. Občané tak mohou, stejně jako
v předchozích letech, tento odpad odkládat ve sběrném
dvoře, který je otevřen ve dnech:
středa 9.00 – 13.00 a 14.00 – 17.00 hodin,
pátek 14.00 – 17.00 hodin,
sobota 8.00 – 11.00 hodin.

(red)
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Nástupce MUDr. Bečvářové
V uplynulých dnech starosta města zaznamenal diskuzi
méně či více zainteresovaných „odborníků“ na lékařskou problematiku na sociálních sítích. Na rozdíl od
diskutujících vedení města tuto problematiku řešilo
s maximálním nasazením. Na základě inzerátu, který
město Nýrsko zveřejnilo, jsme zahájili jednání s jednou
zájemkyní, a to paní doktorkou Pajdlhauserovou, která by podle posledních zpráv a průběhu jednání měla
převzít ordinaci paní doktorky Bečvářové. K tomu, aby
to mohlo takto být, vedlo město jednání s Plzeňským
krajem, který bude vydávat oprávnění nové paní doktorce, vedlo jednání také se zástupci VZP, kteří jsou
určující a rozhodující v převodu úvazku. S paní doktorkou Bečvářovou byla vedena velice konstruktivní
a vstřícná jednání. V pondělí 6. ledna je situace ve fázi,
že pokud nová paní doktorka předloží Plzeňskému kraji potřebné dokumenty do 22. ledna, tzn. stanovisko
z hygieny a podepsanou smlouvu o převzetí ordinace,
kterou vypracovalo město Nýrsko a je odsouhlasena od
obou účastnic tohoto jednání, měl by být do konce měsíce ledna vydán souhlas s provozem nové ordinace
a vydáno povolení nové paní doktorce. V průběhu tohoto měsíce může nová paní doktorka již zastupovat
paní doktorku Bečvářovou. V současné době zůstane
zdravotní sestrou paní Portešová, která tak usnadní
vstup nové paní doktorce. S paní doktorkou bylo také
předem projednáno, že pokud by se v řádu cca 5 – 8 let

našel vhodný nástupce, tak za stejných podmínek, za
kterých ona nyní přebírá ordinaci, tuto ordinace předá
svému nástupci. Město Nýrsko věří, že tento vzniklý
problém se společně s Krajským úřadem v Plzni a VZP
podařilo vyřešit a povede tak ke spokojenosti pacientů. Tvrzení, která se objevila na sociálních sítích, byla
nepravdivá. Starosta města Nýrska Miloslav Rubáš
osobně nevystupoval v těchto médiích, ale udělal
všechno pro to, aby problematika byla řešena.

(red)

Pečovatelská služba
Ke konci loňského roku uživatelé i veřejnost zaznamenali, že došlo v pečovatelské službě k několika změnám. V současné době je stav takový, že již je obsazeno místo vedoucí, kterou se stala Marta Melicharová.
Byla přijata také nová pečovatelka Jindřiška Sýkorová,
která se velmi dobře zapracovala. Od 1. února nastupuje další nová pečovatelka Petra Pekárnová. V průběhu

prvního pololetí je v plánu přijmout ještě jednu pečovatelku, která bude vykonávat nejen práce pečovatelské,
ale bude vykonávat i pedikúru. Stav je v tuto chvíli naplněn na sto procent podle organizačního řádu. Pečovatelská služba bude nadále poskytovat služby, na které
jsou občané zvyklí, ale bude usilovat i o jejich rozšíření. Kontakty zůstaly nezměněny.

(red)

Schválení nových vyhlášek
Nově bylo také schváleno několik obecně závazných
vyhlášek týkajících se místních poplatků – poplatek ze
psů, ubytovací poplatek, poplatek za užívání veřejného
prostranství. Tyto poplatky byly původně řešeny jednou
společnou vyhláškou. Změna reaguje na novelu zákona
o místních poplatcích. Zastupitelstvo dále schválilo vydání obecně závazné vyhlášky, která řeší pořádání akcí
typu technoparty. Vyhláška stanovuje prostranství, na

kterých je možné tyto akce pořádat, zejména však povinnosti pořadatelů i účastníků těchto akcí. Důvodem
vydání této vyhlášky je především ochrana obyvatel
města před hlukem a narušování veřejného pořádku.
Dalším bodem jednání bylo vydání změny č. 2 Územního plánu Nýrsko. Všechny nové vyhlášky najdete na
webových stránkách Města Nýrska v sekci vyhlášky https://www.mestonyrsko.cz/munyrsko/vyhlasky.asp
(red)
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Pokácení lípy v Komenského ulici
Městský úřad v Nýrsku vydal rozhodnutí o povolení
kácení dle § 8 odst. 1 zák. č. 114/1992 Sb. o ochraně
přírody a krajiny ve znění pozdějších změn a doplňků
na jeden kus lípy na parcele č. st.304 v k.ú. Nýrsko,
která se nachází v Komenského ulici naproti bývalému
obchodu. Rozhodnutí bylo vydáno na základě posouze-

ní zdravotního stavu dřeviny odborníkem firmy JVV
GINKGO s.r.o.. Posouzením bylo zjištěno, že dřevina
je rostlá jako dvoukmen, kmeny byly vyhnilé a duté.
Dřevina rostla na vysoce frekventovaném místě, kdy
z důvodu špatného zdravotního stravu hrozila škoda
nejen na majetku, ale i ohrožení zdraví osob.

(red)

Finanční výbor
Doufám, že jste všichni zažili příjemný vstup do nového roku a stejně tak jako já se těšíte, co nás v letošním
roce čeká. Z pohledu města jsou vyhlídky poměrně
přesně nastíněny v jednom z nejdůležitějších dokumentů, a to v rozpočtu. Ten byl schválen na základě doporučení Finančního výboru města Nýrska na zasedání
zastupitelstva dne 16. prosince. Celý rozpočet si pak
můžete prohlédnout na stránkách města a já zmíním jen
několik bodů. V oblasti nedaňových příjmů dochází
k nárůstu, který ovlivňují příjmy z prodeje dřeva. Ač
bychom byli rádi, kdyby tomu tak nebylo, situace je
bohužel opačná, a to z důvodu kůrovcové kalamity.
Nicméně většina těchto peněz se opět vrací do našich
lesů a tím dochází k jejich postupné obnově.
Celkové příjmy města jsou pak předpokládány ve výši
123,5 milionu Kč. A druhá strana rozpočtu, tedy výdaje, přibližně ve výši 135 milionů Kč. Namátkou zmí-

ním, že na opravy bude vydáno 6 milionů, na dotace
pro spolky a další organizace na území našeho města
1,3 milionu. Na investice je plánováno 49,7 milionu
Kč. Je jich celá řada a o některých z nich jsem již psal
v minulých článcích, nicméně některé bych rád připomněl. Budou dokončeny teplovodní rozvody, dojde
k napojení Hodousic na skupinový vodovod, zahájí se
rekonstrukce Žižkovy ulice, budou pokračovat práce na
kulturním domě a začne příprava a zasíťování stavebních pozemků za fotbalovým hřištěm a další. Rozdíl
mezi příjmy a výdaji je tvořen splátkami dlouhodobých
úvěrů a je krytý přebytkem z předchozích let. Nicméně
těžko předvídat, jak bude celý rok probíhat, a tak určitě
budete v průběhu roku informováni o úpravách rozpočtu. Město Nýrsko je však připraveno a nový rok může
odstartovat. Mějte se fajn a díky za přečtení.
David Křížek
předseda finančního výboru

Kluziště
Kluziště zahájilo svoji činnost v neděli 22. prosince loňského roku. Během vánočních svátků bylo pak využití
plochy maximální. Návštěvníci nebyli pouze z našeho
města, ale také ze širokého okolí a také ti, kteří trávili
vánoční svátky v okolních penzionech. V uplynulých
dnech bylo rozhodnuto, že je nutné postavit u ledové
plochy sociální zařízení. Před začátkem nadcházející
sezony dojde také k výměně gum, které jsou na ploše

okolo vlastní ledové plochy. Během uplynulých let došlo k jejich velkému opotřebení a v současné době prostor znečišťují, což není komfortní zejména pro nejmenší návštěvníky. Cena za výstavbu sociálního zařízení
a gum se bude pohybovat ve výši cca 1 milionu korun,
finanční prostředky uvolní Město Nýrsko z rezervy investic, která byla v rozpočtu na letošní rok odsouhlasena.
(red)
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Point 14
Od roku 2012 město Nýrsko spolupracuje s Pointem 14
na terénní práci v našem městě, který se zaměřuje na
aktivní vyhledávání uživatelů návykových látek v jejich
přirozeném prostředí. Pracovníci motivují uživatele
návykových látek ke změně současného životního stylu
a k minimalizaci zdravotních a sociálních rizik spojených s užíváním drog. Program přispívá k ochraně veřejného zdraví. Nýrský klub Alfa, z. s. spolupracuje
s organizací již zhruba od roku 2003, kdy díky tomu
nastartovali nový život prvnímu drogově závislému
člověku z Nýrska. Vzhledem k nedávnému incidentu
v našem městě jsem si této organizaci dovolila položit
pár otázek.
Jak často vaše organizace dojíždí do našeho města a je
předem znám datum?
„Terénní pracovníci dojíždějí do města Nýrska pravidelně dle dohody jedenkrát měsíčně, a to vždy první
sudý týden v měsíci v čase od 15 do 18 hodin. Informace o našich návštěvách města jsou na našich stránkách
www.point14.cz a na stránkách klubu Alfa Nýrsko. Letáčky týkající se výčtu služeb, zásad poskytování služeb
a kontakty na terénní pracovníky jsou k dispozici u vedoucí Sociálního a zdravotního odboru města Nýrska.
Do budoucna zvažujeme výlep samolepek s kontakty na
pracovníky s dobou pobytu pracovníků ve městě.“
Jakým způsobem vyhledáváte a kontaktujete drogově
či alkoholově závislé?
„Ve městě probíhá pravidelný monitoring drogové scény a míst, např. park v ulici Petra Bezruče a také za jezem v ulici Kpt. Kufnera, park za hřbitovem, sídliště
a travní plochy mezi pilou a ZŠ ve Školní ulici. Dále
pravidelně procházíme okolí koupaliště, Lesního divadla, prostory v okolí autokempu, vlakové a autobusové
nádraží, okolí klubu Alfa Nýrsko. V klubu Alfa máme
kontaktní místo, tedy v momentě, kdy se na nás obrátí
někdo ohledně poskytnutí individuálního poradenství,
je možné využít prostory klubu. Jako prostředek
k navázání kontaktu využíváme aktivní oslovování po-

tenciálních osob spadajících do cílové skupiny terénního programu. V rámci tohoto výkonu také mapujeme
drogovou scénu ve městě z pohledu osob, které zde žijí.“
Je možné, aby vás kontaktoval rodič, který má podezření, že jeho dítě se s problémem potýká?
„Ano, je to možné. Poskytujeme individuální poradenství také pro rodiče a blízké. V naprosté většině případů
však kontaktují rodiče právě klub Alfa, který je
v případě potřeby předá do péče nám.“
Je možné si domluvit individuální schůzku?
„Ano, veškeré služby, které poskytujeme lze nalézt na
našich letácích nebo na stránkách www.point14.cz. Důležité je také vyzdvihnout zásady poskytování služeb,
které jsou následující – dobrovolnost (uživatel služby se
dobrovolně rozhoduje pro poskytované služby), nízkoprahovost (znamená dostupnost služeb zdarma, bez průkazu totožnosti, bez přihlášky, anonymně), rovný přístup (služby jsou poskytovány bez ohledu na pohlaví,
rasu, vzdělání, politické či jiné myšlení), mlčenlivost a
diskrétnost (je zachována ochrana osobních a citlivých
údajů uživatelů služeb), individuální přístup (pracovníci
berou ohled na aktuální životní situaci uživatele služby
a jeho individuální potřeby), odbornost (služby poskytují pracovníci s odpovídajícím vzděláním, kvalifikací
a praxí).“
Jak dlouho s vaší organizací spolupracuje klub Alfa?
„Spolupráce se datuje už roky. Prvního klienta nám poslali odhadem již v roce 2005.“
Služba je určena pouze pro nezletilé nebo se na ni může obrátit kdokoliv?
„Naopak, naší cílovou skupinou jsou osoby ohrožené
závislostí nebo závislé na návykových látkách od 18 let.
V případě nezletilých jsme schopni odkázat na další
služby.“
Za rozhovor děkuji vedoucí terénního programu
Point 14 Mgr. Anetě Rothové.
(red)

Hasiči

SDH Okula Nýrsko
Z historie víme, že na základě nařízení ministerstva
vnitra byl dne 19. 4. 1946 ustanoven Závodní hasičský
sbor podniku OKULA. Sbor byl sestaven z 19 členů,
a to 14 členů v závodě I a 5 členů v závodě II. Založení
Závodního hasičského sboru bylo hlavně z důvodu, že

se v Okule zpracovával vysoce hořlavý celuloid, plexisklo, plasty a další hořlavé látky. Počátkem roku 1959
podnik zakoupil automobil TATRA 805. Tehdy to byla
v okolí Nýrska nejschopnější jednotka co do vybavení,
výjezdů a také vyhlašování požáru tovární sirénou.
pokračování na str. 6
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SDH OKULA byl zařazen mezi výjezdové sbory okresu. V roce 1970 byl zakoupen národním podnikem
OKULA požární automobil CAS-25. V té době šlo o
velmi dobře vybavenou jednotku v rámci okrsku a obvodu. Hasiči z Okuly byli nápomocni všem okolním
sborům. V roce 1984 bylo zakoupeno nové vozidlo
CAS-25.
Nejoblíbenější hasičskou soutěží byla VHJ SPOFA,
které se SDH OKULA pravidelně zúčastňuje. Tuto soutěž o Zlatou proudnici poprvé vyhráli v roce 1982
v Řevnici u Prahy, naposledy v roce 1990 v Ústí nad
Labem, kdy už putovní Zlatá proudnice zůstala v držení
hasičů z Okuly. SPOFA ale pokračovala dále a SDH
Okula se pravidelně zúčastňuje. Zásahová jednotka také
zasahovala při velké povodni v roce 2002 při stavění
protipovodňových hrází na řece Úhlavě, prováděla také
technické zásahy, například při úniku oleje do řeky Úhlavy. Členové zásahové jednotky pracovali v různých
provozech podniku OKULA na směny, proto v případě
vzniku požáru na pracovišti v zárodku požár hasicími
přístroji
zlikvidovali.
V roce 2012 byla závodní Zásahová jednotka SDH
OKULA zrušena. Po dohodě s firmou OKULA a.s. zůstává název SDH OKULA jako občanské sdružení, které bude mít sídlo na adrese firmy OKULA NÝRSKO
a.s., KLOSTERMANNOVA 53.
SDH Okula ale svoji činnost neskončila, i nadále působí
pod označením SDH OKULA. Většina členů je ve sboru spoustu let a má ke svému SDH hezký vztah a hodně
společných vzpomínek s činností ve sboru. Někteří členové SDH soutěží na hostování u jiných SDH. Starostou SDH Okula je Ing. Robert Kuchárik, spolu
s velitelem připravili hasičskou soutěž SPOFA. Tuto
soutěž SDH již několikrát zajišťoval i v minulých letech, proto všichni ví, že příprava je pro SDH Okula
náročná, zejména po stránce finanční. Přesto členové
neváhají a skládají se na zajištění průběhu akce vlastními finančními prostředky tak, aby soutěž proběhla na
velmi slušné úrovni. Areál pro pořádání soutěže včetně
techniky poskytli hasiči z SDH Bystřice nad Úhlavou
i v letošním roce, jedná se o jubilejní 60. ročník.
Tohoto jubilejního ročníku se zúčastnila družstva mužů

České dráhy-Správa železniční a dopravní cesty Ústí
nad Labem, JSS DHV Opava, SDH Neštěnice a samozřejmě družstvo SDH Okula Nýrsko, které obsadilo
1.místo.
Soutěž obsahovala dva pokusy v požárním útoku a štafetový běh 4x100 metrů. Kromě toho se mimo soutěž
zapojili muži z Bystřice a kolektiv Mladých hasičů pod
vedením Luboše Matheisla. Soutěž mohla být uskutečněna za velké pomoci Vítka Marka, Oskara Kluga, Petra Sýkory a dalších, kteří byli nápomocni při organizaci
samotné soutěže. Poděkování patří rovněž podniku
Okula, který při účasti na soutěži SPOFA mimo Nýrsko
vždy poskytuje vozidlo a PHM, což je velká pomoc,
dále sponzorům Dobler Metallbau Nýrsko, Potraviny
Klasna a Okula Nýrsko, za jejichž pomoc se mohla tato
soutěž uspořádat. Účastníci soutěže byli ubytování
v Autokempu Nýrsko, s hasiči proběhla beseda a už si
naplánovali další účast v soutěži SPOFA v r. 2020.
Přestože SDH OKULA má nyní jen 13 členů, jejich
nadšení a obětavost je ohromná. Nechtějí dopustit, aby
sbor, který byl založen před více jak 74 lety, zanikl.
Jsou hrdi na to, že jdou ve stopách svých předchůdců,
kteří v roce 1949 stáli u jeho zrodu.
Nejstarším členem je pan Václav Pauer, který léta zastával funkci starosty a také velitele Závodního požárního sboru Okula, je také jediným, který se zúčastnil první oborové soutěže SPOFA před 60 lety.
Na Výroční valné hromadě se hodnotilo i to, že se členové zúčastňují školení, i školení rozhodčích a na soutěžích pak tuto funkci zastávají. Zúčastňují se asistenčních požárních hlídek při kulturních akcích, napomáhají
v
rámci
okrsku
při
organizování
soutěží.
Na svém jednání si hasiči zvolili výbor na další volební
období. V čele zůstává Ing. Robert Kuchárik jako starosta, velitelem je Stanislav Černý, jednatelem Zdeněk
Polomis,
hospodářem
Bohuslav
Theimer.
Za dlouholetou práci v SDH Okula byl oceněn Čestným
uznáním KSH ČMS pan R. Kuchárik. Ocenění mu předala Hana Králová. Současně poděkovala všem členům
za jejich činnost a popřála jim do další práce hodně
úspěchů a stálé nadšení a elán.
Hana Králová
čestná náměstkyně OSH KT a vedoucí ORŽ při OSH

Nýrská teplárna

Den otevřených dveří na Nýrské teplárně proběhne
dne 25. ledna 2020 od 8.00 do 14.00 hodin.
Zveme všechny na prohlídku zrekonstruované kotelny.
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Zajímavosti

Mistr tradiční rukodělné výroby Plzeňského kraje
Dřevo ho okouzlilo už v dětství. Vyučil se dřevomodelářem v plzeňské Škodovce, kde osm let pracoval. Potom vstoupil do družstva pro chodský svéráz a lidovou
kulturu Chodovia.
V adventu roku 1998 vznikl nápad zhotovit betlém.
Kožený vysoustružil první figurky svaté rodiny, které
i prodával. Postupně k nim přibyl pasáček s ovečkami
a psem, ve stáji volek a osel. A proč v tom nepokračovat? Každý rok vznikají nové figurky. Nynější betlém,
který má doma v obývacím pokoji, čítá kolem 150 figurek, z nichž je asi 40 zvířat. Betlém je dlouhý zhruba
5 metrů a je rozdělený na patra. Nejvyšší patro znázorňuje nebe, kde ve svaté bráně stojí svatý Petr a po jeho
boku stojí čtyři andělé znázorňující roční období. Hned
pod ním je andělská výprava do Betléma, dokonce tam
nechybí ani svatý Mikuláš s čertem. Malé patro tvoří
děti, které se radují z narození Ježíška. Poslední dvě
patra jsou velice originální, vikingská výprava ze severu a z jihu arabská. Jako poslední přibyl mlýn, ve kterém mlynář dává pytle na povoz tažený koněm.
Jiří Kožený chtěl postavy nebo zvířata zachytit v pohybu. Těla proto příčně rozřízl, řezy zkosil a jednotlivé
části k sobě sesadil, aby naznačovaly například předklon nebo poklek. Nejčastěji používá březové dřevo,
z něhož je většina figurek. K třešni, švestce, ořechu,
buku, jasanu nebo exotickému ebenu sahá převážně
kvůli doplňkům.
V této činnosti ho velice podporuje manželka. Dokonce
ho navrhla na ocenění Mistra tradiční rukodělné výroby
Plzeňského kraje, které v prosinci obdržel. Nevadí jí ani
časté návštěvy především během adventu, kdy se desítky lidí chodí na pozoruhodné jesličky podívat přímo
k nim do obývacího pokoje. Jiří Kožený by byl rád,
kdyby jeho um neskončil s ním, proto se rozhodl své

zkušenosti předat truhláři Lubošovi Trefancovi
z Čínova, který se chce novému oboru naučit.
Část jeho soustruženého betlému bude k vidění
v Západočeském muzeu v Plzni. Souborná výstava
„Mistři tradiční rukodělné výroby Plzeňského kraje“
představuje současnou tvorbu řemeslníků a řemeslnic,
kterým rada Plzeňského kraje v letech 2017–2019 udělila titul Mistr tradiční rukodělné výroby Plzeňského
kraje. Udělování titulu vychází z dlouhodobé koncepce
péče o tradiční lidovou kulturu v Plzeňském kraji
a zejména nemateriální kulturní dědictví. Udělováním
tohoto titulu se Plzeňský kraj snaží podpořit řemeslníky
s trvalým pobytem na území Plzeňského kraje, kteří
doposud ovládají výrobní postupy a technologie tradiční rukodělné výroby. Cílem souborné výstavy je seznámit návštěvníky s tvorbou všech oceněných řemeslníků
a řemeslnic a současně s tím také s celým projektem
„Mistr tradiční rukodělné výroby Plzeňského kraje“.
Vernisáž se uskuteční 13. února od 17 hodin, výstava
potrvá od 14. února do 13. dubna 2020.

Soňa Nováková

Kultura

Spisovatel Josef Holub
Josef Holub se narodil v Nýrsku roku 1926 a prožil zde
své dětství. Vystudoval učitelský ústav v Prachaticích.
Za války, kterou strávil částečně na frontě a částečně
v zajetí, se mu podařilo nakrátko vrátit do Nýrska. Po
válce se jeho domovem stalo Švábsko. Na sklonku života se věnoval archivářství a literární tvorbě. Zemřel
v Grabu v roce 2010.
Holubovo literární dílo je laděno autobiograficky, děj se
odehrává v okolí Nýrska. Nejznámější je trilogie Červe-

ný Nepomuk, Bonsácká doba a Pašeráci. Holubův autentický čtivý styl zaměřený jak na dětského čtenáře,
tak na dospělého bibliofila oslovuje příznivce knih na
celém světě. Romány byly vydány v mnoha zemích,
např. v USA, Nizozemí, Itálii, Japonsku, a získaly několik prestižních ocenění. V některých státech se Červený Nepomuk dostal do školních osnov.

Jana Bečvářová
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Kultura

Tři králové
Mít srdce na správném místě je v dnešní době čím dál
tím více důležitější.
Dne 4. ledna 2020 jsme ve spolupráci s Oblastní charitou Klatovy a místní farností uspořádali třetí ročník Tříkrálové sbírky.
Od rána chodili malí koledníci městem, vybírali peníze
do označených kasiček a ve tři hodiny se sešli na náměstí.
Doprovodný program zahájil písní a sborovým zpěvem
všech koledníků přítel Samuel se svou kapelou. Promluvil farář Ryszard Potega. Všem požehnal, poděkoval za příspěvky a do nového roku popřál vše dobré
a klid v duši.
Záhy se objevil průvod tří králů na koních, kteří se přijeli poklonit a předat dary Josefovi, Marii a narozenému
Jezulátku. Jejich průvod obohatily pastýřky následované Jůlinou, Malinou, Zlatkou a Madlou. A kdybyste
nevěděli, kdo šel pastýřkám v patách, vězte, že naše
dlouholeté kozí spolupracovnice. Děti je mohly nakrmit
a pohladit. Píseň „My tři králové“ rozezpívala doslova
celé náměstí.
Nová paní ředitelka Oblastní charity Klatovy Lucie
Švehlová byla u nás v Nýrsku na této akci poprvé a byla nadšená z veliké účasti i přes poměrně nepříznivé
počasí a silný vítr. Však vás zde také byly necelé tři
stovky a my si toho nesmírně vážíme. Promluvila o činnosti charity a odpověděla na otázku, kam vybraná částka poputuje letos. Konkrétně v Klatovech na opravu

azylového domu.
Kapela uzavřela celou akci písní a poté se otevřela Betlémská krčma, kde jsme návštěvníkům nabídli horký
svařák, pro děti mošt a také něco k zakousnutí.
Na náměstí se pak nejen děti mohly svézt na koních,
kteří ochotně a s pokorou obešli kolečko.
Za Národopisný spolek Nýrsko děkujeme všem, kteří se
na pořádání akce podíleli, a především vám, kteří jste
do kasiček přispěli jakkoliv vysokou částkou. A pokud
se na vašich dveřích nevyjímá nápis „K + M + B 2020“,
nevěšte hlavu. Pomáhat lidem a dělat dobré skutky se
dá i během celého roku.
Mějte se hezky, mějte se rádi a za rok zase na shledanou.

Text: manželé Vyskočilovi
Foto: bratři Vyskočilovi

Městské kulturní středisko Nýrsko děkuje manželům Vyskočilovým a Národopisnému spolku Nýrsko za uspořádání akcí.

Betlémské světlo

Vánoční koncert

V sobotu 21. prosince 2019 jsme od skautů na náměstí převzali Betlémské světlo, které jsme pak rozdávali před Květinkou. Někteří si přinesli své lucerny
a ostatním jsme svíčku věnovali. Všichni si popřáli
krásné Vánoce a mnoho zdraví do nového roku.

Městské kulturní středisko Nýrsko pořádalo v pátek
20. prosince v kostele sv. Tomáše vánoční koncert, na
kterém vystoupilo Volné sdružení horažďovických
zpěváků a muzikantů, v jejich řadách vystupují dvě
desítky členů.

Text: manželé Vyskočilovi
Foto: Eva Čudová

(red)
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Lesní divadlo

Lesní divadlo v roce 2019
Od červencové premiéry hry Slunce, seno, jahody a pár
facek, na kterou se přišel podívat rekordní počet diváků
v novodobé historii Lesního divadla, utíkal čas nějak
moc rychle.
Nyní jsme již na začátku roku nového a bilancujeme
nad tím, co bylo a co bude.
I navzdory každoročně se zvyšujícímu průměrnému
věku v našem souboru jsme dokázali bez ostudy odehrát tři zdařilá představení. V mých očích excelentní
výkon každého člena souboru byl pokaždé zaslouženě
odměněn mohutným potleskem.
Jak v červenci, tak i na konci srpna Kelišová za pomoci
své všímavé party z fary opět kontrolovala složitou situaci na hoštické návsi. Po svatební rvačce tu byl náhle
podzim a začala příprava adventního divadla. Snažíme
se, aby hodinový program byl pokaždé alespoň
v něčem jiný a zároveň abychom zachovali vánoční
atmosféru.
Na konci roku 2019 jsme se tak vydali na ryze pánskou
expedici na Špičák. Její termín jsme z avizovaného
15. 12. přesunuli na 21. 12., a to z toho důvodu, aby se
nepřekrývaly dvě různé kulturní akce. I přes prosincové
aprílové počasí se expedice povedla. Albert s Pepou
a s Michalem se o své rozpustilé rodiče dokázali
v horských bojových podmínkách s mužskou lehkostí
dobře postarat. Dášenka si opět vyšla jen v bačkůrkách,
Pepíno se lopuchu s beruškou ani u nás v LDN nedočkal, Pepa se však přestal bát výšek. Dášino a Kateřino

rozhořčení se za jiskření prskavek rychle rozplynulo.
Více než pásmo vánočních koled v našem podání tomuto představení chyběla pořádná sněhová nadílka….
Chvályhodné nejsou pouze jevištní výkony, ale zejmé-

na to, co za nimi stojí. Myslím tím paměť, odvaha dělat
si legraci sama ze sebe, nebrat se příliš vážně a pro výsledný efekt scény překonat stud či strach a tím tak sám
sobě dokázat, že na to mám. Průběžné slzy zoufalství
i konečné slzy dojetí a štěstí, to vše patří k našemu
ochotnickému divadlu a bez souhry těchto aspektů by
naše představení v LDN určitě nebyla taková, jaká jste
vloni viděli.
A co dál? Přece rovnýma nohama do roku 2020!!!

Dana Tomanová

Hotel pro psy Bobík

Hledají nový domov
Cca rok a půl starý kříženec středního vzrůstu nesnáší jiné psy, fenu
snese.

Cca 2letý pes plemene rotwailer,
velice temperamentní, nevhodný
k jinému psu ani dětem, pouze
zkušenému člověku, vhodný na
výcvik.

(red)
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Vítání občánků

Filip Nesveda

Milan Červeňák

Tobiáš Sedláček

Natálie Koryťáková
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Vítání občánků

Kryštof Tichý

Štěpán Vávra

Vítání občánků proběhlo ve
dnech 26. a 28. listopadu
2019.

Rozálie Strejcová

Obr. 1 Molíková
Ema

Velké poděkování patří paním učitelkám Věře Pokorné
a Pavlíně Sládkové a jejich
dětem z Duhové školky za
krásné vystoupení, dále Martině Dostalíkové za úžasnou
fotodokumentaci a v neposlední řadě také Jaroslavu
Jandovskému za hudební doprovod.
Obr.2
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Vítání občánků

Samuel Majer

Jiří Suk

Daniel Kotlan

Samuel Machalík

Maxim Loskot
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Čtvrtletník

13

Čtvrtletník
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Vzdělávání

Místní akční plán rozvoje vzdělávání
Místní akční skupina Ekoregion Úhlava, z.s. sídlící
v Nýrsku v současné době realizuje projekt MAP Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro území Klatovska
(https://www.ekoregion-uhlava.cz/mistni-akcniskupina/strategie-uzemi-2014-2020/map-ii-so-orpklatovy) zaměřený na rozvoj kvalitního vzdělávání dětí
a žáků do 15 let. Projekt se zaměřuje na předškolní,
základní, základní umělecké, ale i volnočasové a neformální vzdělávání a je financován z Evropské unie prostřednictvím operačního programu OP VVV. V rámci
projektu, který bude probíhat až do srpna 2022, jsou
připraveny aktivity pro učitele, pro děti, ale i pro jejich
rodiče. Zapojit se do nich mohou dle svého zájmu mateřské a základní školy, DDM, ZUŠ a další organizace
pracující s dětmi z klatovského regionu.

V letošním školním roce již probíhají v projektu MAP
aktivity na podporu regionálního povědomí ve spolupráci
s Vlastivědným
muzeem
Dr.
Hostaše
v Klatovech, v rámci nichž čeká děti prohlídka muzea
v Klatovech a komentovaná vycházka po Klatovech
nebo program „Středověk v západních Čechách“, jehož cílem je přiblížit žákům zajímavým způsobem regionální historii.
V listopadu se zase žáci základních škol mohli přesvědčit při představení „Úžasné divadlo fyziky“, že fyziky
se bát nemusí a že některé fyzikální znalosti se hodí
i v běžném životě. Do Klatov na představení plné pokusů a ohnivých efektů přišlo téměř 600 žáků I. a II. stupně ze škol v Klatovech, Janovicích nad Úhlavou, Běšinech, Železné Rudě a dalších. O den dříve proběhl také
seminář pro učitele zaměřený na podobné pokusy, které
lze využít při výuce.
V projektu se nezapomíná ani na podporu čtení a čtenářských gramotností. Pro zapojené školy byly zakoupeny sady knih, které si školy mezi sebou vyměňují,

a zároveň se na jaro v těchto školách připravují besedy
se spisovatelkou Petrou Braunovou.
Pro mateřské školy je v projektu připravena podpora při
diagnostice předškolních dětí. V rámci těchto aktivit
budou zapojené školky vybaveny „Klokanovým
kufrem“, což je soubor pomůcek pro diagnostiku dítěte
předškolního věku. Klokanův kufr je v současné době
jeden z nejpoužívanějších nástrojů pro diagnostiku
v mateřských školách. Pro školky je připraveno zaškolení, jak s pomůckou pracovat, které proběhne v únoru
v MŠ v Nýrsku. Dalším tématem, který trápí mateřské
školy, je zvyšující se počet dětí s logopedickými vadami. Do projektu byla proto zapojena i klinická logopedka PhDr. et Mgr. M. Štochlová a logopedka
Mgr. M. Matějková z Nýrska, které budou zapojeným
mateřským školám v této oblasti pomáhat..
V dalším roce se pro školy připravuje například projekt

„Zdravověda pro děti“ ve spolupráci s DDM Klatovy –
jeho cílem je připomenout dětem, jak bezpečně fungovat v běžném životě či při sportu a umožnit jim osvojení si přiměřených praktických dovedností z oblasti první pomoci.
Pro pedagogické pracovníky, vedení škol a další zájemce jsou připravovány semináře na témata, o která si
školy samy řekly. Jedná se například o právní problematiku ve školství, výuku matematiky nebo motivace
dětí ve škole a řada dalších.
Další informace o projektu MAP II je možné získat na
webových stránkách (http://www.ekoregion-uhlava.cz/
mistni-akcni-skupina/strategie-uzemi-2014-2020/map-ii
-so-orp-klatovy) .
Gabriela Šindlerová
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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 knihovníka/knihovnici
na dobu určitou (po dobu rodičovské dovolené)

Požadujeme: stř edoškolské vzdělání, samostatnost, časovou flexibilitu.
Nabízíme: 5 týdnů dovolené, str avenky,
příspěvek na penzijní připojištění.
Nástup možný od 1. 4. 2020. Písemné přihlášky s životopisem doručte na MěÚ Nýrsko
do 28. 2. 2020.
Více informací naleznete na: https://
www.mestonyrsko.cz/munyrsko/

Nýrské noviny - registrace ev. č. MK ČR E 19658
Vydavatel: M ěsto Nýr sko
Náměstí 122, 340 22 Nýrsko
IČO 00255921
Vychází 11 x ročně, v nákladu 260 ks
Inzerce a redakce:
Náměstí 123, 340 22 Nýrsko
tel. 376 555 642, 607 052 514
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Vydává Město Nýrsko pro město Nýrsko a spádové obce.
Uzávěrka:
Únorové číslo Nýrských novin vyjde v 6. týdnu roku 2020.
Uzávěrka příjmu příspěvků od dopisovatelů je v pondělí 20.
ledna.
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.
Vysvětlivky: (red) - Martina Bastlová
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