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Březen
Když se březen
vydaří,
je to krásné
předjaří.
Když se projdeš
trochu venku,
hned narazíš na
sněženku.
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Aktuálně z radnice

Prodej pozemků
Na jednání zastupitelstva v pondělí 24. února byl projednán záměr Města Nýrska na prodej 46 pozemků na
výstavbu rodinných domů. Prodejní cena byla zastupitelstvem stanovena na 960 Kč/m² včetně DPH. Veškeré
doplňující informace je možné dohledat na webových
stránkách města Nýrska. Zazněla i otázka, proč se bude
realizovat tolik stavebních pozemků najednou. Vzhledem k tomu, že žádná podobná realizace v našem městě za posledních 5 – 7 let neproběhla, nastřádalo se cca
deset žádostí na koupi pozemků. Když se Město Nýrsko rozhodovalo, zda udělat pozemky na etapy, nebo
najednou, tak vzhledem k narůstajícímu zájmu došlo
k názoru, že tato akce proběhne najednou, aby
v budoucnu nedocházelo k obtěžování již bydlících
dalším stavebním ruchem. Realizace bude zahájena na
podzim letošního roku a dokončena by měla být koncem července roku následujícího. V srpnu příštího roku
budou moci zájemci zažádat o vydání stavebního povolení. V případě, že bude s Městem Nýrskem uzavřena

smlouva na prodej pozemku již v průběhu letošního
roku, mohou si zájemci zadávat zpracování projektové
dokumentace pro vydání stavebního povolení. Lze tedy
předpokládat, že na podzim příštího roku začne stavba
prvních rodinných domů. Bližší informace vám poskytne Jana Koreňová.

(red)

II. etapa opravy rybníků
Jedná se o investiční akci ve výši 3,5 milionu korun, na
kterou Město Nýrsko získalo dotaci od Ministerstva
zemědělství ČR ve výši dvou milionů korun. Realizace
by měla být dle předpokladů ukončena do konce měsíce
března, aby byly vytvořeny předpoklady pro napuštění
rybníka a dopuštění i všech ostatních, do kterých je
v současné době zamezen přítok z důvodu opravy systémů nátoků.
(red)

Křižovatka u školy
Starosta města Nýrska Miloslav Rubáš na poradě se
zastupiteli v pondělí 10. února informoval o jednání
s Dopravním inspektorátem Klatovy ohledně označení
křižovatky u školy. Jedná se o křižovatku ulic Komenského, Petra Bezruče a Havlíčkova, kde se opět začal
zvyšovat počet dopravních nehod. Na příjezdu
z Bezručovy ulice bude provedeno výraznější označení
značky Stop a také konec hlavní silnice. Další opatření
vzhledem k charakteru křižovatky nejsou možná. Město Nýrsko v souvislosti s touto problematikou učiní
i další opatření. S největší pravděpodobností bude již
v měsíci dubnu zahájeno nahodilé měření na předem
vytypovaných úsecích. Bude se jednat o vjezd do Nýr-

ska v Klostermannově ulici, na příjezdu do města
v Palackého ulici, od Chudenína a také v Bezručově
ulici, kde jsou často zaznamenávány přestupky související s nedodržováním rychlosti.

(red)
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Nájemné bydlení
Na základě zjištění, které provádí Technické služby
města Nýrska, dojde k zavedení kontrol před dalším
prodloužením nájemní smlouvy na dobu určitou. Při
zjištění zásadních závad může dojít k neprodloužení
smlouvy. V případě, že se bude jednat pouze o drobné
opravy, které nejsou zcela zásadní a nejsou v rozporu
s užíváním bytu, provedou je technické služby. Využijí
na ně finanční prostředky z kauce. Poté bude povinnos-

tí nájemníka opět doplatit kauci do určené výše. Smyslem těchto kontrol je snížení nákladů na opravy bytového fondu, které se neúměrně zvyšují právě z důvodu
časté devastace. Kontrolu bytů bude provádět člen bytové komise a pracovník Technických služeb města
Nýrska. Vše bude probíhat dle platné legislativy, takže
termín kontroly bude nájemníkům předem oznámen.
(red)

Vybudování chodníku v Hadravské čtvrti
Na poradě zastupitelů v pondělí 10. února vznesl Ivan
Pavlík
dotaz
ohledně
vybudování
chodníků
s osvětlením v Hadravské čtvrti podél komunikace
směrem k firmě Dobler Metallbau s.r.o. a zahrádkářské

kolonii. V současné době bude zadáno zpracování projektové dokumentace, po jejím zpracování a vyčíslení
nákladů bude tato akce zařazena do plánu investičních
akcí Města Nýrska.
(red)

Provoz a opravy kulturního domu
Pane starosto, v minulém čísle NN jste informoval
o připravovaných úpravách v kulturním domě. Můžete našim čtenářům říci, o co se bude jednat?
„Již v loňském roce jsme přistoupili k opravám, jejichž
smyslem je z chátrající budovy kulturního domu vytvořit zařízení regionálního významu tak, jako tomu bylo
v minulosti. Po diskusi s odborníky máme poznatky, že
jeviště svými rozměry splňuje potřebné parametry pro
celou řadu vystoupení jak divadelní, tak i hudební. A
právě na rekonstrukci jeviště a hlediště se
v následujících 2 letech zaměříme. V minulých dnech
proběhla první z odborných schůzek, při které jsme
s přizvanými odborníky posuzovali první návrhy na
úpravu ozvučení a osvětlení jeviště. Naší snahou je
v projektovém návrhu obsáhnout celou škálu akcí, které v kulturním domě budou pořádány. Překvapením
bude i technická příprava pro budoucí projekci filmů.“
Můžete upřesnit termíny realizace těchto úprav?
„Původní záměr byl směřován na druhou polovinu letošního roku. Nicméně po posledním jednání dojde
pravděpodobně k posunu tohoto termínu. Raději budeme věnovat delší čas na projektovou přípravu a konzultace s odborníky tak, abychom minimalizovali nedostatky nového zařízení a vybavení. Jakákoliv později
dodělávaná technická opatření by se prodražila.
V letošním roce provedeme pouze stavební úpravy nad
jevištěm, které nebudou mít za následek omezení pro-

vozu. Nicméně jsou nezbytná pro další úpravy přímo
v prostoru jeviště.“
Máte představu, kolik peněz tyto úpravy budou stát?
„Vzhledem k tomu, že projektová dokumentace je ve
fázi zpracování, mám pouze hrubý odhad. Stavební
práce mohou přijít na cca 1,5 milionu korun, úpravy
jeviště a hlediště na dalších cca 3 miliony korun.“
Pane starosto, jak dlouho budou celkové úpravy kulturního domu probíhat?
„Rozsah oprav bude opravdu značný. Kromě výše uvedeného budeme řešit i vytápění objektu, výměnu oken,
fasádu a další. Vzhledem k rozsahu připravovaných
oprav předpokládám, že při rozdělení do jednotlivých
etap budou opravy probíhat zhruba 4 až 5 let. Celkový
náklad se bude pohybovat okolo 30 milionů korun. Naším cílem je vytvořit dva technicky zcela oddělené objekty, které budou splňovat jak požadavky na pořádání
kulturních pořadů, tak i na fungování stávajícího nájemce.“
Vzhledem k připravovaným celkovým opravám budovy kulturního domu dojde k úpravám nájemního vztahu se stávajícím nájemcem?
„Trochu předbíháme, nicméně pokud město jako vlastník objektu provede všechny úpravy za takovéto množství peněz, bude mít zájem na větším využití sálu
pokračování na str. 4
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pro jednotlivé kulturní pořady. To s sebou přinese i
řešení stávajícího nájemního vztahu s DDM. „
Jak je to vlastně s financováním provozu budovy
dnes?
„Od roku 2013 je na základě nájemní smlouvy pronajímána část Kulturního domu Nýrsko příspěvkové organizaci, kter á nese název Dům dětí a mládeže Nýr sko
(DDM). Vzhledem k tehdejší situaci organizace DDM
(finanční i prostorové) byly ve smlouvě zakotveny velmi vstřícné podmínky pronájmu. Proto do dnešního
dne hradí město veškeré spotřebované energie. Pro

informaci méně zasvěcených je to cca 620 - 650 tisíc
korun ročně. Ještě jednou připomínám, že tyto podmínky zcela odpovídaly charakteru činnosti příspěvkové
organizace. Od té doby však došlo díky aktivnímu přístupu vedení DDM k poměrně výraznému nárůstu hospodářské činnosti této organizace, který s sebou nese i
výrazné finanční přilepšení do hospodaření této organizace. Předpokládám, že se tato skutečnost promítne do
dalších jednání o výši příspěvku na energie.“
Pane starosto, děkuji za rozhovor.
(red)

Finanční výbor

Zpráva finančního výboru
Ačkoliv únor patří k nejkratším měsícům celého roku,
měl Finanční výbor města Nýrska mnoho záležitostí na
programu jednání. První zasedání se uskutečnilo
6. února a hlavním bodem bylo projednání Střednědobého výhledu rozpočtu (SDVR) města na roky 2021 až
2024. K původně předloženému návrhu vyjádřil finanční výbor několik připomínek, neboť v zákonem stanoveném povinném dvouletém návrhu výhledu rozpočtu
se místy projevoval nesoulad mezi určitými položkami,
a tak naším logickým doporučením bylo, aby SDVR
více odpovídal plánované skutečnosti. To také bylo
uznáno a opraveno, Zastupitelstvo města Nýrska tak
střednědobý výhled schválilo na svém zasedání
24. února.

Druhé zasedání se pak uskutečnilo 17. února. Tradičním hostem na jednání byla vedoucí finančního odboru
a tentokrát se mimořádně zúčastnil i starosta města.
Projednána byla hospodářská činnost města, která spočívá především v pronájmech bytů. Na opravy a údržbu
bylo v minulém roce investováno téměř 7 milionů Kč
(bytová jádra, vchodové dveře, střecha čp. 492 a další).
Oproti předchozímu roku došlo k růstu o 35 %. Starosta

města pak více informoval o navýšení rozsahu oprav
bytového fondu i o celkovém nárůstu nákladů na správu. Dále pak mimo jiné byly projednány programy pro
příjemce dotací v roce 2020, a to „Podpora sportovní
činnosti občanů města“ a „Podpora kulturní a zájmové
činnosti občanů města“. Na oba programy je pro letošní
rok v rozpočtu města vyčleněno 1,3 milionu Kč. Dále
pak bylo projednáno poskytnutí přímé dotace DDM
Nýrsko ve výši 120 tisíc Kč na zajištění aktivit zájmových kroužků v pravidelné činnosti. Finanční výbor
souhlasil v obou bodech. Myslím si, že podmínky
k podání žádosti i rozsah podpory, a to nejen tento přímý finanční, jsou ze strany města Nýrska nadstandardní
a přidělené peníze pomůžou všem úspěšným žadatelům
nejen k zachování, ale i k dalšímu rozvoji jejich činnosti. Neváhejte se do ní zapojit i vy, vždyť hlavním smyslem obou dotačních programů je dát občanům města
Nýrska možnost příjemně prožit volný čas.
Dovolte mi, abych vám opět na závěr poděkoval za
přečtení celého článku a popřál vám energický vstup do
jarních měsíců.
David Křížek
předseda finančního výboru

Oznámení Finančního úřadu Klatovy
Finanční úřad v Klatovech zajistil mimořádný úřední
den pro výběr daňových přiznání k dani z příjmů
v Nýrsku. Tuto službu zajišťují zaměstnanci FÚ Územního pracoviště v Klatovech a bude možno vyzvednout
formulář pro daňové přiznání k dani z příjmů fyzických

osob za rok 2019, podat daňové přiznání a získat pomoc při jeho vyplňování. Služba bude zajištěna ve společenském sále Městské knihovny v Nýrsku, čp. 81,
1. patro, v termínu: 19. března v době od 13:00 do
16:00 hodin.

(red)
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Sportoviště

Shrnutí sezony na kluzišti
V letošní sezoně si s námi počasí pohrávalo natolik, že
již koncem ledna jsme z důvodu nepříznivého počasí
byli nuceni vypnout technologii a začít ledovat znovu.
Naštěstí přípravu ledu zvládli ledaři za několik dní
a my od začátku února mohli opět kluziště otevřít.
Vzhledem k předpovědi počasí, která teplotami nepřipomínala zimu, jsme se rozhodli sezonu v posledním
únorovém týdnu ukončit.
Začátek sezony byl naštěstí pro bruslaře příznivější,
s provozem jsme začali v druhé polovině prosince

a celé vánoční svátky bylo kluziště otevřené a také hojně navštěvované. Evidováno bylo celkem 172 rezervací
a těší nás, že na kluziště pravidelně chodily bruslit i obě
dvě základní školy.
V příští sezoně se můžete těšit na nové sociální zázemí,
které v areálu kluziště nyní chybělo, a také na výměnu
gum okolo ledové plochy, které jsou již
v nevyhovujícím stavu, jak bylo blíže popsáno
v lednovém čísle.
Lucie Jandová
vedoucí sportovišť

Městská policie

Městská policie bilancuje
Rok uplynul jako voda a je tu znovu čas poohlédnout
se za statistikou roku 2019 pohledem městské policie.
Na úseku veřejného pořádku a ostatních přestupků mimo oblast dopravy, kam spadají například přestupky
proti pořádku ve státní správě a přestupky proti pořádku v územní samosprávě (městské vyhlášky a nařízení), přestupky proti veřejnému pořádku, přestupky proti
občanskému soužití, přestupky proti majetku či porušení „tabákového zákona“, řešili strážníci 79 případů.
Nejčastěji se jednalo o uložení odpadu mimo kontejner.
V loňském roce strážníky zaměstnávali i neukáznění
řidiči. O tom vypovídá poměrně vysoké číslo - 236
zjištěných a řešených přestupků. Nejvíce dalo řidičům
„zabrat“ nové dopravní značení na parkovišti u zdravotního střediska. Je zarážející, že se najdou řidiči, kteří neznají význam některých dopravních značek a neví,
jak se na takto značeném parkovišti chovat!
Nedílnou součástí náplně práce strážníků v oblasti bezpečnosti silničního provozu je dohled na přechodech
pro chodce, zejména při cestě dětí do škol a do školní
jídelny. Strážníci dohlížejí na přechody pro chodce
v ulici Komenského a v ulici Petra Bezruče.
K další činnosti městské policie patřila asistence při
stavbě májky, při příjezdu vozidel Klubu 3. armády
Plzeň a Old Car Rangers Praha při májových oslavách,
organizace při usměrňování provozu a parkování účastníků setkání starostů, pomoc při zajištění voleb, dále
zajištění bezpečnosti silničního provozu při dětské soutěži hasičů a při běžeckých závodech dětí ze základních
škol. Nejnáročnější akcí bylo pro strážníky zajištění
stánkového prodeje při podzimním posvícení.

V předvánočním čase se stala tradicí účast strážníků při
rozsvícení vánočního stromu na náměstí, při čertovském rojení a při akci Česko zpívá koledy.
Městská policie plnila v průběhu roku své úkoly spolehlivě a přispěla tak k zabezpečení veřejného pořádku
ve městě. Velký kus práce byl odveden i na úseku bezpečnosti silničního provozu. I když městská policie
pracuje pouze v počtu tří strážníků, je v ulicích města
vidět a působí na občany zejména preventivně.
Od 11. 2. 2019 najdete služebnu Městské policie Nýrsko na nové adrese v ulici Jiráskova 742. Telefonní
kontakt 376 555 655 zůstává nezměněný.
Tabulka porovnávající počet řešených přestupků
v letech 2017 až 2019.

Milan Kolář
strážník
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Hasiči

Hasiči upozorňují na rizika spojená s pálením větví a listí
Blížící se jaro láká mnohé zahrádkáře a vlastníky pozemků k jarnímu vypalování trávy v prostoru, ale
i k pálení rostlinných odpadů (např. listí, větve). Každoroční statistiky potvrzují, že se jedná o nebezpečnou
činnost, při které dochází nejen ke značným škodám na
majetku, ale i k tragickým úmrtím. Z pohledu požární
ochrany je tato činnost spojena s velkým rizikem pro
možný vznik požáru. Pokud se rozhodnete pálit větší
množství biologického odpadu na vlastním pozemku, je
nutné nahlásit pálení na operační středisko HZS Plzeňského kraje na telefonní číslo 950 310 130 nebo pomocí
aplikace na stránkách https://paleni.izscr.cz/. V každém
případě se tak vyhnete sankcím při případném vyhlášení

poplachu a následném výjezdu požární techniky. Při
pálení je každopádně potřeba dodržovat tyto zásady:
pálit může osoba starší 18 let, musí dodržovat bezpečnou vzdálenost ohniště od budov a hořlavých předmětů,
mít připraveny hasební prostředky (kbelík s vodou, lopatu, písek, hasicí přistroj), nepálit při silném větru,
velikost ohniště volit tak, aby odpad shořel v době, kdy
je na místě dozor, nenechávat místo pálení bez dozoru.
Vypalování porostu (suchá tráva) je ze zákona o požární ochraně č. 133/85 Sb. kvalifikováno jako přestupek,
za který lze uložit pokutu.
Jan Václavovic
preventista SDH Nýrsko

Městská knihovna

Do pohádky se zvířátky
Každý rok se v Městské knihovně Nýrsko uskuteční
přibližně deset pohádkových čtení. Tato akce je určena
pro všechny děti a rodiče, kteří mají chuť strávit příjemné odpoledne, resp. zhruba dvě hodiny, ve společnosti
ostatních. Na každé čtení je přizván jiný předčítající,
který dětem přečte pohádku. Snažíme se tak v nich
vzbudit zájem o knihy, prohloubit schopnost poslouchat
čtený text a také mu porozumět. Po přečtení pohádky
vždy následuje malá výtvarná dílnička. Výrobek, související vždy nějakým způsobem s přečteným textem, si
děti mohou samozřejmě odnést domů. Spolupráce dětí
s rodiči je při dílničkách viděna velmi pozitivně. Děti si
tak s rodiči upevňují vzájemný vztah, ale ve společnosti
dalších vrstevníků se zároveň naučí postupně se zařazovat do kolektivu. Nevyrábíme pouze z papíru, ale snažíme se poznat různé materiály a způsoby tvoření a vyrábění. Dílničku však samozřejmě přizpůsobujeme věku
dětí, které akce navštěvují. Každý rok volíme jiné téma
pohádkového čtení, kterému pak přizpůsobujeme příběhy i výtvarné dílny. Letos jsme si zvolili téma „Do
pohádky se zvířátky“ a vzhledem k tomu, že poslední
dobou akci navštěvují převážně děti ještě předškolního
věku, je takové téma jistě plně dostačující k tomu, aby
splnilo cíl, pro který se tato akce pořádá.
První letošní pohádkové čtení se uskutečnilo 20. února
a zúčastnilo se ho jedenáct dětí a osm rodičů. Tajemnice města Nýrska Blanka Kinská přečetla pohádku
o vlkovi, jejíž výsledkem bylo pohádkové vysvětlení
přirovnání – má hlad jako vlk. Poté si děti vyrobily

svou karnevalovou škrabošku vlka. Jejich úkolem bylo
škrabošku obkreslit, vystřihnout, dolepit na ni např.
obočí, fousky z tzv. pěnovky a s pomocí rodičů připevnit na masku podle velikosti obličeje gumičky tak, aby
byla maska pro děti pohodlná.
Následující pohádkové čtení pro děti se uskuteční
v Městské knihovně Nýrsko ve čtvrtek 26. března. Pohádku, kterou budeme číst, si zatím ponecháme jako
překvapení. Těšíme se na všechny děti a rodiče, kteří si
s námi přijdou zkrátit jedno březnové odpoledne.

Olga Hrachová
knihovnice
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Zajímavost

Koruna svaté Anežky České
Jak vznikal dar pro Svatého otce
Františka při listopadové národní
pouti do Říma? Díky tomuto daru
vznikl projekt Koruna svaté Anežky České, jehož základem je dílo
sochaře Daniela Ignáce Trubače,
kterého jsme představili v minulém
vydání Nýrských novin. V tomto
vydání nám odpoví na několik otázek týkajících se právě tohoto projektu.
Jak celý tento projekt vlastně vznikl? Byl jste u vzniku projektu od
začátku?
„Jedno
velké
přátelství
s Ladislavem Breznickým z Květné
a Františkem Ševečkou z Kuželova
způsobilo, že jsem se osobně potkal
při slavnostním žehnání relikviáře
sv. Jana Pavla II. v Koclířově
s otcem biskupem Janem Vokálem,
který se posléze stal garantem projektu Koruna svaté Anežky České
a pomohl nám uvést tento projekt
v život. Celý projekt vznikl
z přátelské nabídky Františka
Ševečky společně se zúčastnit pouti
do Říma na podzim 2019 při příležitosti 30. výročí svatořečení Anežky České v roce 1989. My, co spolu hovoříme někdy i přes noc a nebaví nás jen tak ležet, jsme se nechali unést nápadem přivést Svatému otci Františkovi dar. Naše představa vzešla z vědomí, že Anežka
jako česká princezna se mohla několikrát stát první dámou Evropy.
Korunu královskou však proměnila
v korunu Kristovu. Oblékla řeholní
šaty a její zájem spočinul na lidech,
o které nikdo nejevil zájem, o nemocné a chudé. Podobně jako náš
současný papež František. Svatá
Anežka začala proměňovat slova
v činy, což je jedna z nejtěžších
věcí na světě. Socha Koruna svaté
Anežky bude mít symbolickou po-

dobu. Její zajímavost bude
v otiscích prstů lidí na jejím povrchu, tisíců lidí, kteří se podílí na
tomto projektu.“
Můžete popsat finální podobu sochy? Co vás inspirovalo?
„Projekt se skládá ze dvou základních prvků. Aby laskaví dárci,
účastníci tohoto projektu, neodešli
s prázdnou, dostanou za otisk na
ruční papír a dobrovolný příspěvek
vyraženou medaili s portrétem svaté Anežky. Při tomto portrétu jsem
se inspiroval sochou svaté Anežky
od J. V. Myslbeka na Václavském
náměstí. Pro mě je to jedna
z nejkrásnějších soch v Praze.
V její podobě se odráží čistota
a oddanost. Jako by celá vnitřně
zářila. Zpod Kristova šatu na nás
dýchne emancipovanost rozhodné
a moudré ženy. Druhá část projektu
je samotná socha Koruna sv. Anežky České. Socha bude odlita
z bronzu a v konečné podobě bude
leštěná. Centrum sochy zdobí barevná skla a symbolicky připomínají českou trikoloru. Barvy Nejsvětější Trojice jsou tytéž. V horní
části se vznáší koruna, pod ní je
točitý sloup s otisky věřících a nápisy v latině: LÁSKA, POKORA,
VÍTĚZSTVÍ.“¨
Otisky prstů?
„Otisk člověka – otisk prstu – nezaměnitelná osobní účast dárců na
tomto projektu.“
Proč jste zvolil techniku odlévání
do bronzu na ztracený vosk?
„Technika je 5 000 let stará. Tento
materiál je ve výsledku zlatý a je
nanejvýš vhodný k realizaci posvátných předmětů a soch, které
mají za úkol pozvednout naši duši
blíže k Bohu.“
Jaký pro vás byl průběh práce na
tomto projektu? Dotklo se vás ně-

co konkrétního?
„Velmi mě překvapila jedna podstatná věc. Přišli jsme s projektem,
který schválila Česká biskupská
konference, a za čtyři měsíce se
nepovedlo našim biskupům zaslat
informaci a doporučení projektu
Koruna Anežky České do všech
farností. Abych byl objektivní, tak
královehradecká a litoměřická
diecéze tvořily světlou výjimku.
Tento projekt je charitativní, takže
všichni na něm pracujeme za režijní náklady. Ekonomická rozvaha
tohoto projektu měla zajistit dostatek finančních prostředků na projekt samotný, což se povedlo,
a hlavní část sbírky měla být darem
papeži Františkovi pro lidi v nouzi.
Většina farářů čeká na doporučení
svrchu.“
Kde bude socha umístěna? Má již
dané místo? Pokud ne, kde byste ji
viděl vy?
„Socha Koruna svaté Anežky České – její umístění by mělo podle mě
symbolický význam v kapli svatého Václava v bazilice svatého Petra
v Římě. Druhým místem v téže
bazilice by mohla být kaple Panny
Marie, pomocnice křesťanů. Zároveň si však uvědomuji, že je nezdvořilé přivést dar a určovat místo, kde by měl stát. Tato situace je
mimořádná a rád bych byl připravený na všechna řešení, která budou signálem toho, že socha neskončí v depozitáři. Právě otisky
všech dárců na této soše z ní dělají
mimořádnost. Naše přání je, aby
socha žila svým životem i po předání papeži Františkovi. Pro tento
předpoklad byla vytvořena představa pokladnice, která by zaručovala
příjem prostředků pro potřeby
chudých a na účely určené papežem Františkem.“
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Zajímavost
Můžete nám přiblížit, jak prožíváte vaši víru a zda se promítá do
vaší práce?
„Víra je pro mě obrovský dar. Čas
od času si promítám, kde bych asi
byl, nemít víru. Je to velmi křehká
záležitost. Když je mi těžko, úzko,
ale i veselo, naplněno, snažím se
pozvednout oči vzhůru a poděkovat. Prameny radosti mne velmi
zajímají, neboť jsem založením
optimistický introvert a naděje je
pramenem mé radosti. Často si
vzpomínám na zážitky z dětství na
Šumavě, odkud pocházím. Při
tvorbě myslím na to, co by na to
řekly moje děti. Velmi mě zajímá,
co si o mé tvorbě myslí. Děti vidí
vše, jsou přímé a upřímné.“
Rodina vás při vaší práci podporuje?
„Tento projekt je časově velmi

náročný. Vyžaduje celého člověka.
Hořím jako svíčka. Po skončení to
musím celé rodině vynahradit.
Velmi mě pomáhá můj syn Jan,
který studuje čtvrtým rokem sochařství na pražské AVU, a dcera
Barbora, která momentálně studuje
marketing v Londýně a v začátku
projektu měla několik užitečných
rad ohledně prezentace.“
Až se znovu nadchnete pro další
zakázku, co to bude?
„S největší pravděpodobností se
vrátím ke kořenům naší křesťanské
kultury a doplním cyklostezku ve
svém okolí výtvarnými artefakty
z období Velké Moravy, neboť prý
zrovna tímto místem putovali soluňští bratři sv. Cyril a Metoděj.“
Děkuji za rozhovor.

Koruna svaté Anežky České
(red)

Muzeum Královského hvozdu

A jedeme dál
Kdekdo v uplynulých dnech hodnotil. Rok, deset let
nebo více. Doufám, že to slavení všichni ve zdraví přežili. My v muzeu také. Snažíme se připravovat další
výstavy a jiné aktivity, aby v tom závodě se zánikem
kolem nás jsme alespoň něco stačili zachránit.
V poslední době přispěchali se svými objevy či nálezy
docela noví lidé, které pochopitelně s otevřenou náručí
vítáme v naší partě, protože naše výsledky se opravdu
projeví jen v nasazení. Pokud někomu síly docházejí,
musí ho někdo nahradit. A tak se také stalo. V týdnu
kolem poloviny února létaly internetové zprávy
z Nýrska na všechny strany. Pan Tomáš Kratochvíl si se
mnou dal schůzku a já zíral, co vytáhl z kapsy! Nástroj
podobný pečetidlu, ale výrazně větší, s hebrejskými
písmeny uprostřed. No nebudu napínat. Vyklubalo se
z toho služební razítko pana Moritze Epsteina, osoby
pověřené v nýrské židovské obci dohledem nad košer
potravinami. Pan Mráz a paní Vaňkátová dohledali
k této osobě životopisná data, takže víme, že se narodil
v roce 1860, od roku 1896 bydlel v Nýrsku, nejdříve
v čp. 205, s manželkou Julií měl syny Sigmunda a Richarda, a než se z Nýrska odstěhoval do Prahy v roce

1938, bydlel v popisném čísle 278. Moje manželka přeložila hebrejský nápis na razítku jako „košer“, takže
jsme už vlastně věděli vše. Někdy se stává, že někteří
archeologové, kteří trochu zaspali dobu a přesto si myslí, jak nejsou dobří, říkají, že kovové předměty, které
leží v zemi, si kolem sebe vytvoří jakési mikroprostředí,
díky kterému jejich zkáza postupuje jen velmi pomalu,
nebo vůbec, a proto je lepší, když s nimi nikdo nehýbá.
(Rozumí tím, že oni mohou, ale nepovolané osoby, jako
například detektoráři, ne.) Jenže zapomínají, že ani
v zemi tyto předměty bezpečné nejsou, protože jsme již
nejednou měli v ruce předmět, který rozbil nebo silně
poškodil pluh, brány nebo jiný zemní stroj. Tak to bylo
i v případě strážovského pokladu. Dvakrát ho nabral do
pracovní lžíce bagr, který v tom místě pracoval. I na
razítku, které nalezl pan Kratochvíl, je vidět jedno větší
poškození a celou řadu dalších drobných poškození, jak
jej zemní stroje v zemi posouvaly z místa na místo. Můžeme být rádi, že to s ním nedopadlo hůře.
Když už jsem se zmínil o strážovském pokladu, je zapsán v Archeologické mapě ČR pod číslem
C-9103056A a nově tam přibyla také Kamenná galerie.
pokračování na str. 9
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Muzeum Královského hvozdu
pokračování ze str. 8

Tento objev ovšem není ani zdaleka uzavřen, protože
až se do jeho zkoumání pustí odborníci, myslím, že
nebude o další překvapení nouze. První bádání v tomto
směru proběhne hned na jaře, kdy připravujeme výpravu do údolí pod Ostrým, kde se podle geologické mapy
ČR má také nacházet vystupující žíla stejné horniny
jako v místě Kamenné galerie. Teprve po posouzení
materiálu z tohoto místa a z místa Kamenné galerie
bude více jasno, ze kterého místa pravěcí lidé brali materiál na své nástroje. Je jasné, že držíme palce, aby se
něco určitého podařilo zjistit.
Naše další výstava bude o váhách a závažích. Dozvíte
se na ní historii vážení i potřebné informace o typech
jednotlivých vah. Něčím přispějeme z naší sbírky,
hlavně unikátní sadou kamenného závaží, které se používalo k vyvažování celých vozů i s nákladem. Něco
jsme si mohli půjčit v okolí, hlavně od pana Kaši z Janovic. Také tam budete moci vidět, že snaha o ošizení
zákazníka je velmi stará, ale také odedávna velmi rafinovaná. Už se těším, až se na výstavě uvidíme.

Karel Velkoborský
Muzeum Královského hvozdu

Ametyst

Putovní pohár putuje do Blatné
V Nýrsku se 22. února letošního roku uskutečnila již
pátým rokem nepostupová mažoretková soutěž ,,Pohár
Ametystu”. Zúčastnilo se jí 230 děvčat z různých koutů
Čech. Samozřejmě nemohla chybět místní děvčata
z Ametystu, dále zde startovala děvčata z Klatov, Blatné, Plzně, Štěnovic, Teplic, Prahy, Postoloprt, Českých
Budějovic, Přeštic a Tachova. V tomto roce se poprvé
osamostatnily disciplíny s 2 hůlkami a flagem, které
doposud byly u nás v soutěži spojovány s ostatními,
protože se dostatečně nenaplnily. Otevřeli jsme dvě
výkonnostní třídy, A pro zkušené a pokročilé mažoretky a B pro začínající. Přivítali jsme také zkušené porotce z řad porotců mažoretkové asociace ČFMS, ale tak
z asociace NBTA. V dopoledních hodinách měli diváci
možnost zhlédnout malé formace, odpoledne pokračoval program velkými formacemi. Diváci, ale i soutěžící
měli možnost se vyfotit ve fotokoutku. Nechybělo ani
výborné občerstvení, o které se postarali Grandi – rodiče mažoretek Ametyst. Mezi posledními startujícími
a slavnostním vyhodnocením výsledků byla přestávka,
ve které měli účastníci soutěže možnost naučit se základní country tance s tanečním mistrem. Nechyběla
ani zvláštní ocenění, předal se putovní pohár, letos ho

získala seniorská formace ,,Znamení zvěrokruhu”
z týmu Prezioso Sokol Blatná. Zvláštní a sladkou odměnu si odvezl tým Koloseum Dance Team Štěnovice
za každoroční účast na tomto poháru. Místní tým Ametyst DDM Nýrsko získal spoustu medailových umístění, z 26 startů se děvčata 14x podívala na stupeň vítězů.
Touto soutěží zahájila soutěžní sezonu 2020, stala se
jim motivací mít stále lepší výsledky a překonávat sama
sebe. Na závěr musíme poděkovat DDM Nýrsko
a Grandům za úžasně připravené zázemí pro samotnou
soutěž. Děkujeme.

Text: Lenka Kreslová
Foto: Hanka Kotrchová
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Český zahrádkářský svaz

Masopust
Díky místnímu svazu zahrádkářů se masopustní průvod vydal městem již popatnácté, a to v sobotu
22. února. Děkujeme jim tímto, že zachovávají pro
město Nýrsko tuto radovánku spojenou s maškarními
maskami a živou muzikou. Sraz masek se již tradičně
konal u moštárny, kde se většina členů zahrádkářského
svazu vždy schází a připravuje do svých kostýmů.
K tanci a poslechu stejně jako minulý rok zahrála skupina Kolovanka, která se v letošním roce vezla ve voze
za čtyřkolkou. Hlavní organizátorky neopomněly ani
na lahodný nápoj v podobě svařeného vína, kterým se
mohli všichni účastníci i přihlížející zahřát. V čele průvodu šel po celou dobu funebrák s basou a následovaly
ho tři desítky dalších masek. Průvodu se zúčastnil rytíř,
spiderman, jeptišky, sněhulák, Rubikova kostka
a mnoho dalších. Je však velká škoda, že masek každý
rok ubývá, a tak velkým přáním členů zahrádkářského
svazu je zapojení více masek do masopustního průvodu, aby tato krásná tradice z našeho města nevymizela.
(red)

Duhová školka

V duhové školce se vzdělávají nejen děti
V únoru proběhl v Duhové školce seminář pro učitelky
mateřských škol z celé klatovské oblasti na téma ,,Práce s didaktickou pomůckou Klokanův kufr pro
diagnostiku předškolních dětí“. Paní lektorkou byla
Petra Jiřincová ze SVČ Lužánky Brno, která všechny
přítomné zaujala velmi poutavým a zajímavým výkladem s názornými pomůckami. Těchto kufrů-skříněk
bylo přivezeno 9 kusů. S tímto didaktickým materiálem se v naší mateřské škole seznámilo téměř 30 učitelek z různých mateřských škol. Za finanční podpory
Ekoregionu Úhlava si každá školka odvezla svůj kufr,
který využijí učitelky ke své výchovně vzdělávací práci.

Marie Nešetřilová

Městské kulturní středisko

Beseda s Liborem Markem „Putování od hradu
Pajrek k hradu Klenová“ se uskuteční v podzimních měsících tohoto roku.
10

Školy

ZŠ Nýrsko, Komenského ulice

Ordinace

Ordinace MUDr. Daniely
Pajdlhauserové
Ordinace praktického lékaře pro dospělé se nachází na
adrese Petra Bezruče 158, 340 22 Nýrsko (bývalá ordinace MUDr. Heleny Bečvářové).
MUDr. Daniela Pajdlhauserová zajišťuje komplexní preventivní a léčebnou péči v rámci praktického lékařství
pro dospělé včetně zajištění případné návaznosti na specializovaná lékařská pracoviště, funguje též jako závodní
lékař.

V současné době je volná kapacita
pro neregistrované pacienty.
Více informací na telefonním čísle 376 571 329.

Ordinační hodiny: Po 7.00 – 12.00
Út 7.00 – 12.00
14.00 – 16.00 (pouze pro zvané)
St 7.00 – 11.30
Čt 7.00 – 11.30
Pá 7.00 – 11.00
(red)
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Pečovatelská služba

Pečovatelská služba města Nýrska
Adresa: Klatovská 972, 340 22 Nýrsko
Telefon: 376 555 650
724 432 751
Pracovní doba pečovatelské služby: 7,00 – 15,30 hod.
V rámci pečovatelské služby jsou zajišťovány ošetřovatelské úkony :













pomoc při úkonech osobní hygieny,
bandáže končetin,
pomoc při péči o vlasy a nehty (zejména dolních končetin),
donáška a dovoz oběda (výběr ze tří provozoven),
nákup,
nutné pochůzky,
pomoc s udržováním domácnosti (úklid, topení, praní, žehlení),
pomoc při přípravě jídla a pití,
dohled nad dospělou osobou,
doprovod dospělých k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby,
a jiné.
Služby poskytujeme v obcích:
































Alžbětín
Blata
Bystřice nad Úhlavou
Datelov
Dešenice
Děpoltice
Divišovice
Debrník
Fleky
Hadrava
Hamry
Hodousice
Hojsova Stráž
Chudenín
Liščí
Matějovice
Městiště
Milence
Nýrsko
Oldřichovice
Pancíř
Skelná Huť
Stará Lhota
Starý Láz
Svatá Kateřina
Špičák
Uhliště
Zelená Lhota
Železná Ruda
Žíznětice
(red)
Marta Melicharová
vedoucí pečovatelské služby
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Pracovní nabídka

Město Nýrsko
Náměstí 122, 340 22 Nýrsko

tel: 376 555 611

fax: 376 571 959

http:// www.sumavanet.cz/nyrsko e-mail: info@mestonyrsko.cz
ID datové schránky: gwdbhd9

__________________________________________________________________________________

Město Nýrsko
vyhlašuje podle zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků,
ve znění pozdějších předpisů,

výběrové řízení na obsazení pozice
vedoucí/vedoucího Finančního odboru MěÚ Nýrsko
Předpoklady pro vznik pracovního poměru:
- státní občanství České republiky, v případě cizího státního občana trvalý pobyt v ČR a splnění podmínek
dle zákona č. 326/1999 Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků,
- věk minimálně 18 let,
- svéprávnost,
- bezúhonnost,
- způsobilost k právním úkonům,
- ovládání jednacího jazyka.
Požadavky pro vznik pracovního poměru:
- středoškolské popřípadě vysokoškolské vzdělání ekonomického směru,
- znalost zákona o obcích,
- znalost správního řádu,
- orientace v právních předpisech v oblasti ekonomické a daňové správy, znalost účetnictví a rozpočtování
veřejné správy,
- komunikační schopnosti a umění jednat s lidmi,
- schopnost rychlé orientace v nové problematice,
- uživatelská znalost práce na PC,
- časová flexibilita,
- vysoké pracovní nasazení,
- organizační a rozhodovací schopnosti,
- samostatnost, spolehlivost, pečlivost, seriózní vystupování,
- odolnost vůči stresu,
- řidičské oprávnění skupiny B,
- praxe ve veřejné správě a zkoušky odborné způsobilosti výhodou.
Délka pracovního poměru: doba neurčitá.

Pracovní úvazek: plný pr acovní úvazek (40 hod. týdně).
Platová třída odpovídající druhu práce: 10.
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Pracovní nabídka
V souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších změn a doplňků, s nařízením vlády
č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě a s nařízením vlády
č. 222/2010 Sb., kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady zaměstnanců ve veřejných službách
a správě.
Přihláška zájemce musí obsahovat tyto náležitosti:
- jméno, příjmení a titul,
- datum a místo narození,
- státní příslušnost,
- místo trvalého pobytu,
- číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,
- telefonní kontakt,
- datum a podpis zájemce.
K přihlášce se připojí tyto doklady:
- motivační dopis,
- životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech,
- výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad
osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží
se bezúhonnost čestným prohlášením,
- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
- osvědčení Ministerstva vnitra ČR a čestné prohlášení ve smyslu § 2 odst. 1 zákona
č. 451/1991 Sb., v platném znění, lustrační osvědčení ani čestné prohlášení nepředkládá uchazeč narozený
po 01. 12. 1971.
Pozn. V případě, že se uchazeči nepodaří získat tzv. lustrační osvědčení do termínu uzávěrky podání přihlášek,
nahradí jej uchazeč dočasně svým čestným prohlášením ve znění § 2 odst. 1, písm. a) a b) zákona 451/1991 Sb. a
přiloží potvrzení MV ČR o přijetí žádosti o vydání osvědčení.
Úspěšný uchazeč, který nedoloží osvědčení zvláštní odborné způsobilosti, bude povinen složit zkoušku zvláštní
odborné způsobilosti nejpozději do 18 měsíců od vzniku pracovního poměru.
Dále nabízíme:
- platové ohodnocení: základní plat v rozpětí 21.260 Kč - 31.240 Kč (dle započitatelné praxe) + příplatek
za vedení a osobní příplatek,
- nabízíme: 5 týdnů dovolené, příspěvek na stravování a penzijní připojištění, vzdělávání v oboru,
- informace o nakládání s osobními údaji (GDPR) jsou zveřejněny na www.mestonyrsko.cz.
Lhůta pro podání přihlášky: do 06. 03. 2020, obálku označte heslem „Výběrové řízení vedoucí FO - neotvírat".
Předpokládaný datum nástupu: 01. 04. 2020, případně dle dohody (předpokládáme, že datu nástupu do funkce bude předcházet nástup do pracovního poměru na základě pracovní smlouvy z důvodu předání a zapracování vykonávaných agend/činností stávající vedoucí FO).
Přihlášky zasílejte na adresu: Město Nýrsko
Náměstí 122
340 22 Nýrsko
K rukám tajemnice Ing. Blanky Kinské.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.
Nýrsko dne 10. 02. 2020

Ing. Miloslav Rubáš v.r.
starosta města
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Měsíčník
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Inzerce
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Email pro zasílání příspěvků:
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Vydává Město Nýrsko pro město Nýrsko a spádové obce.
Uzávěrka:
Dubnové číslo Nýrských novin vyjde ve 14. týdnu roku 2020.
Uzávěrka příjmu příspěvků od dopisovatelů je ve středu
18. března.
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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