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Maškary obveselovaly Nýrsko
V sobotu 14. února nás přišli opět
pobavit
členové
Českého
svazu
zahrádkářů, když uspořádali průvod
masek. Za hezkého, ale trochu větrného
počasí prošla družina různorodých
masek doprovázená kapelou za docela
velkého zájmu přihlížejících občanů od
moštárny přes most na náměstí, odtud
při řece k Okule a po nábřeží na druhé
straně řeky zpět až k hasičské zbrojnici.
Tady se až do večera zpívalo, tančilo,
trošku i popíjelo, prostě bavilo tak, jak
se o masopustu sluší a patří. Je vidět, že
zahrádkáři jsou výborná parta, které
nevadí dělat si legraci sami ze sebe.
Však také využívají čas, kdy mají trochu
volno a nepracují na zahrádce. Ještě
musí stihnou připravit svůj hojně
navštěvovaný ples, který se koná v
sobotu 14.3.2009 od 20.00 hodin
v Kulturním domě a na který Vás
všechny srdečně zvou. Jak určitě víte,
tombola, na kterou se jistě těšíte, bude
jako vždy velmi bohatá. No a pak už
snad vysvitne sluníčko, půda rozmrzne
a celou tu prima partu uvidíte spíše
s ohnutými zády pracovat na svém
pozemku a snažit se o co nejhezčí květiny a největší výpěstky. Ale to bych moc předbíhala. Takže díky
za povedené odpoledne. Snad se i ten ples povede ( ostatně jako každoročně ).
Jitka Vlková

Informace z radnice
Městský úřad Nýrsko, Náměstí 122, 340 22 Nýrsko; tel.: 376 377 811, fax: 376 571 959, e-mail: info@mestonyrsko.cz
úřední hodiny:
pondělí a středa 8:00 – 17:00 hod., úterý 8:00 – 15:00 hod., čtvrtek 12:00 – 15:00 hod., pátek 8:00 – 14:30 hod.

Zmírnění dopadu krize na obyvatele Nýrska
Vývojem ekonomické situace týkající se části obyvatel Nýrska (nárůst nezaměstnanosti, omezování
pracovní doby a tím pokles příjmů atd.) se zabývali zastupitelé města na poradě starosty dne 9. 2. Z
tohoto jednání vzešly návrhy, které byly formulovány v rozhodnutí starosty. Jedná se o následující
opatření:
Rok 2009:
9 zmrazení výše nájmů v nájemních bytech na úrovni prosince 2008,
9 dočasné snížení nájmů o 20% v některých vybraných nebytových prostorech na dobu do 31. 12.
2009, po vyhodnocení roku 2009 toto opatření promítnout případně i do roku 2010,
9 zmrazení cen tepla a TUV na úrovni roku 2008,
Rok 2010:
9 výše nájmů v bytech na úrovni roku 2008,
9 cena tepla a TUV na úrovni roku 2008,
9 výše vodného a stočného na úrovni roku 2009,
9 cena za likvidaci odpadů na úrovni 2009.
Na svém pravidelném zasedání zastupitelstva města dne 18. 2. 2009 vzali zastupitelé tato opatření na
vědomí. Na tomto jednání představil starosta města konkrétní technická opatření, která povedou ke
snížení nákladovosti v zařízeních, která jsou ve vlastnictví města. Bude se jednat o další investice do
městské výtopny, školní jídelny v Husově ulici a do ZŠ a MŠ v Komenského ulici.
Na zastupitelstvu města bylo rovněž konstatováno, že tato navržená opatření budou nákladově hrazena
z rozpočtu města, to znamená, že nebudou přenesena do poplatkové či daňové povinnosti občanů
města.

Rekonstrukce Klatovské ulice
Na přelomu měsíce února a března (jak počasí dovolí) bude zahájena celková rekonstrukce Klatovské
ulice. V roce 2009 bude realizována 1. etapa, a to od budovy radnice ke křižovatce se silnicí II/191
(Klatovy-Železná Ruda). V tomto roce by měl také Plzeňský kraj, prostřednictvím Správy a údržby
silnic Klatovy, realizovat výstavbu kruhového objezdu na křižovatce Klatovské ulice a silnice II/191.
Rekonstrukce v této etapě bude zahrnovat kromě nové komunikace a chodníků i výměnu vodovodního
řadu včetně vodovodních přípojek. Na náklady města budou odkanalizovány nemovitosti v prostoru
„Svazarmu“. Usilujeme o podzemní uložení elektrických rozvodů, nového veřejného osvětlení a
rozvodů Telecomu. Nemalé finanční prostředky budou investovány do nového mostu přes Žížnětický
potok. Rekonstrukce tohoto mostu navazuje na již probíhající akci “Zkapacitnění Žížnětického potoka“,
kterou zajišťuje Vodohospodářská správa.
V následujícím roce bude pokračovat 2. etapa opravy Klatovské ulice, a to ke křižovatce s Nádražní
ulicí.
Na vybudování komunikace a chodníků získalo Město Nýrsko dotaci z Regionálního operačního
programu NUTS II Jihozápad ve výši 92,5 % (cca 14,273 mil Kč). Ostatní související investiční akce
budou hrazeny z rozpočtu města.

Úspěšnost v získávání dotací za rok 2008
Stejně jako v předcházejících letech bylo město Nýrsko velmi úspěšné v získávání dotací z Plzeňského
kraje. Vyjma jasně daných příspěvků na výkon státní správy jsou námi dosahované výsledky
srovnatelné s největšími městy našeho kraje. Přesné informace naleznete na stránkách Plzeňského kraje
na odkazu http://www.kr-plzensky.cz/article.asp?itm=35368

Změna zákona č.111/2006 Sb. o pomoci v hmotné nouzi od 1.1.2009
Zákon o pomoci v hmotné nouzi upravuje poskytování pomoci prostřednictvím dávek osobám, které
nemají dostatečné prostředky k získání obživy a tyto prostředky si nemohou z objektivních důvodů
zvýšit. Změny se týkají především dvou oblastí, a to výše příspěvku na živobytí a způsobu výplaty
dávek v hmotné nouzi. Platí odlišná pravidla pro stanovení částky živobytí u osob, které pobírají
příspěvek na živobytí méně než 6 měsíců a více než 6 měsíců. Je zaveden institut veřejné služby, který
rozšiřuje možnosti příjemců dávek, resp. osob v hmotné nouzi, vymanit se z nepříznivé situace,
popřípadě obdržet dávku pomoci v hmotné nouzi ve vyšší částce než člověk, který je méně aktivní.
Smyslem úprav je zvýhodnit osoby, které se skutečně snaží zvýšit si příjem vlastní prací, tedy pracují
na „běžném trhu práce“ či v rámci institutů aktivní politiky zaměstnanosti – vykonávají veřejně
prospěšné práce či krátkodobé zaměstnání nebo které se snaží uchovat si, popř. rozvinout svůj pracovní
potenciál a vykonávají určité činnosti v rámci veřejné služby.
Částka živobytí osob, které budou pobírat příspěvek na živobytí déle než 6 měsíců a musejí si zvyšovat
příjem vlastní prací a které:
- vykonávají veřejnou službu v rozsahu alespoň 30 hodin měsíčně, odpovídá částce životního
minima zvýšené o polovinu rozdílu mezi životním minimem osoby a existenčním minimem
- vykonávají veřejnou službu v rozsahu alespoň 20 hodin měsíčně, odpovídá částce životního
minima
- nevykonávají veřejnou službu alespoň v rozsahu 20 hodin měsíčně, odpovídá výše existenčního
minima
„Veřejnou službou“ se rozumí pomoc obci v záležitostech, které jsou v zájmu obce, zejména při
zlepšení životního prostředí v obci, udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, pomoci
v oblasti kulturního rozvoje a sociální péče. Veřejná služba je vykonávána osobami v hmotné nouzi na
základě písemné smlouvy uzavřené s obcí obsahující alespoň místo, předmět a dobu výkonu veřejné
služby obci. Za výkon veřejné služby nenáleží odměna, práce je dobrovolná. Obec může uzavřít
smlouvu o výkonu veřejné služby.
Novinku ve výplatě dávek hmotné nouze už začal, zatím jen po administrativní stránce, realizovat i
Městský úřad v Nýrsku. Samozřejmě jde o dobrovolnickou práci, nikomu nelze práci v systému
„veřejné služby“ nařizovat. Proto v současné době probíhá jednání se všemi klienty, kde zjišťujeme
předběžný zájem, zdravotní stav a další údaje tak, aby institut „veřejné služby“ v Nýrsku fungoval od
1.7.2009.
odbor sociální a zdravotní

Zaměstnanci Finančního úřadu pomohou podnikatelům
Finanční úřad v Klatovech opět zajistil službu zaměstnanců FÚ v našem městě, kdy
bude možno vyzvednout daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2008,
podat daňové přiznání a získat pomoc při jeho vyplňování.
Služba bude zajištěna v budově hasičské zbrojnice v ulici P. Bezruče v Nýrsku
v termínu:
19. března 2009 v době od 12.00 do 16.00 hod.

Zápis do 1. třídy na ZŠ a MŠ Nýrsko, Komenského ul. 250
Dne 4.2.2009 proběhl na naší škole zápis žáků do 1. třídy. Paní učitelky přivítaly celkem 40 dětí
(včetně odkladů z minulého roku), které formou hry ukázaly, co všechno již umí a znají. U 5 dětí
uvažují rodiče o odkladu povinné školní docházky. Každý předškolák obdržel pamětní list, různé školní
potřeby a upomínkové předměty, které pro ně vyrobili žáci školy.
S radostí můžeme rodičům dětí oznámit, že v příštím školním roce otevřeme opět po třech letech dvě
první třídy. Třídními učitelkami budou Mgr. Miroslava Skalová a Mgr. Dagmar Zborníková.
Mgr. Ivan Pavlík

Nová výstava!
Nýrské muzeum opět udělalo krok do neznámé historie. Připravilo výstavu sbírky štítků „ex libris“, jež
znamenají „z knih“ - toho určitého majitele. Pan Miroslava Nebřenský, chalupář z Bystřice n. Úhlavou,
se tomuto oboru sběratelství věnuje již mnoho let a jeho sbírka čítá kolem tisíce kusů z celé Evropy. My
dáme přednost prostoru Čech. K výstavě budou připojeny i nálezy těch štítků, které jsme objevili
v prostoru působnosti našeho muzea. Přijďte se podívat na tato specifická výtvarná dílka a seznámit se
s technikou, kterou jsou zhotovovány. Výstava potrvá od 6. 3. 2009 do konce měsíce dubna.
Karel Velkoborský

DEN

OTEVŘENÝCH

DVEŘÍ,

který se koná 28. března 2009 od 8 do 13 hodin
jako součást oslavy 80. výročí otevření školy.
Program je připraven jako vzpomínková i současná tvář školy – projekce
z akcí pořádaných v minulých letech, výstavy fotografií, učebnic, prací
žáků, prohlídka školy, ukázky výuky, sportovní soutěže, kulturní
vystoupení žáků, literární a hudební kavárna, besedování se žáky.
Srdečně zvou všichni žáci a zaměstnanci školy.

Sbor dobrovolných hasičů upozorňuje
Vážení spoluobčané,
blíží se jaro, které je obdobím zvýšeného výskytu prací na zahradách a zahrádkách, a je každoročně
spjato s vypalováním porostu a pálením odpadů (listí, větve, rostlinný odpad). Z hlediska pohledu
požární ochrany je tato činnost spojena s velkým rizikem vzniku požáru. Pokud se rozhodnete provádět
pálení většího biologického odpadu na vlastním pozemku, je nutné nahlásit pálení na operační středisko
HZS Plzeňského kraje na telefonní číslo 950330110.
Při provádění pálení je třeba dodržovat tyto podmínky:
•
•
•
•
•
•

pálit může osoba starší 18 let,
dodržovat bezpečnou vzdálenost ohniště od budov a hořlavých předmětů,
mít k dispozici hasební prostředky (kbelík s vodou, lopatu, písek),
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. zakázáno a porušení je
možno trestat pokutou až do výše 25 000,-Kč.
Václavovic Jan, preventista SDH Nýrsko

Z práce Městské policie
Za město čistější a klidnější
Městská policie i přes snížení počtu cizích agenturních pracovníků ve městě stále eviduje vysoký počet
přestupků proti veřejnému pořádku, jako je znečišťování veřejných prostranství, poškozování veřejně
prospěšných zařízení, rušení nočního klidu a dále i velké množství porušování povinností stanovených
v obecně závazných vyhláškách a nařízeních obce. Odhalování těchto nešvarů stojí městskou policii
velké úsilí a odstraňování následků pak pokladnu města nemalé finanční prostředky. Z reakcí občanů
víme, že většině obyvatel města není tento stav lhostejný. Městská policie nemůže bdít nad
dodržováním pravidel nepřetržitě a ani nemůže být na všech místech současně. Víme, že bez pomoci
občanů se v tomto směru dnes již neobejde.
V lednu došlo k vyřešení palčivého problému s dosažitelností MěP v době služby. Občan volající na
služební linku MěP Nýrsko číslo 376571601 si již v době nepřítomnosti strážníků na služebně
nepopovídá se záznamovým zařízením, jak bylo dosud zvykem, ale bude za cenu volání na pevnou
linku okamžitě přepojen na hlídku pohybující se v terénu. Pokud MěP nebude službu v té době
vykonávat, volající se na této lince nedovolá a může podle závažnosti důvodu zavolat na linku Policie
ČR.
Možnost operativního spojení se strážníky městské policie jistě přispěje ke zlepšení celkové situace
v našem městě, a to jak na úseku veřejného pořádku, tak i v udržení čistoty našeho města.
Se zbraní v ruce
musela v lednu zasahovat hlídka MěP Nýrsko proti útoku 27letého bezdomovce z Janovic nad
Úhlavou, kterého přistihla při vniknutí do jednoho z objektů bývalých nýrských kasáren. Bezdomovec,
kterého občané mohli již delší dobu pozorovat v ulicích města, vytáhl z kapsy kovový předmět
a dvakrát jím bodl proti obličeji a krku strážníka. Ten naštěstí stačil uhnout. Strážník se ubránil jen díky
pistoli. Teprve poté, co mu nasadili pouta, strážníci zjistili, že v ruce svíral nůžky o délce 14 cm.
Muž převzal osobně obvinění z trestného činu útok na veřejného činitele.

První víkend v únoru
nezačal šťastně pro řidiče osobního automobilu Škoda Favorit, kterého v nočních hodinách stavěla
hlídka městské policie v Tyršově ulici v Nýrsku. Muž před strážníky začal s vozem couvat. Narazil
však přitom do zaparkovaného Renaultu. Z auta poté vystoupil a snažil se utéct. Strážníci 27 letého
muže z Klatov zadrželi a ten skončil v poutech. Po předání Policii ČR se muž podrobil dechové
zkoušce, která ukázala 2,14 promile alkoholu. Policisté navíc zjistili, že provinilec nemá řidičák a
řízení má domažlickým soudem zakázáno až do roku 2011.
Policisté případ kvalifikovali jako trestné činy řízení motorového vozidla bez řidičského oprávnění a
maření výkonu úředního rozhodnutí.
MěP Nýrsko

MLADŠÍ PŘÍPRAVKA – kopaná – halová sezóna
Po úspěšném podzimu se naši nejmladší
zúčastnili několika halových turnajů. Dvakrát
jsme zajížděli do Plzně, kde jsme vyhráli
Mikulášský turnaj a podruhé jsme obsadili
4. místo. Letošní kalendářní rok jsme zahájili
lednovou úspěšnou obhajobou 1. místa
z německého Straubingu a v únoru jsme
nenašli přemožitele na turnaji v Domažlicích.
Těchto turnajů se zúčastnili hráči: Bastl
Martin, Böhm Sebastien, Brož Michael, Hoidn
František, Jirotka Jakub, Mašek Zbyněk,
Netrval Marek, Pavlík Jakub, Pukač Kristián,
Sýkora Radek, Šmíd Martin, Vacek Adam.
Chtěli bychom širokou veřejnost pozvat na
halové turnaje, které se budou konat v Nýrsku
ve sportovní hale, a to v sobotu 7.3.2009 od 8.00 hod, kdy hraje starší přípravka (ročník 1998 a mladší)
a v neděli 8.3.2009 v 9.00 hod, kdy hraje mladší přípravka (ročník 2000 a mladší).

Klatovské klarinetové kvarteto
opět v Nýrsku
Po roce se v Nýrsku znovu objevilo Klatovské
klarinetové kvarteto s novými skladbami. Ve
stejném složení Jan Auermüller, Václav Štich,
Bohumír Kopecký, Jan Hrdina a zpěvačka Bára
Kopejtková nám předvedli krásné skladby
takzvané vážné i moderní hudby. Zazněla
hudba, kterou napsal G.F.Händel, W.A.Mozart,
A.Dvořák, A.Langer, Hugo de Groot,
L.Bernstein, G.Gershwin, S.Joplin, F.Andre,
R.Rodgers a C.C.Parks. Mnohé ze skladatelů
jsme ani neznali jménem, ale skladbu jsme
okamžitě poznali a začali si ji potichoučku
broukat nebo alespoň podupávat v jejím rytmu. Zajímavé bylo i povídání o každém ze skladatelů
a případně o skladbě samotné. Večer byl příjemný a poučný. Nejen mne jistě potěšila i větší návštěvnost
oproti loňskému nebo předloňskému koncertu.
Jitka Vlková
Penzion u Chudenína přijme kuchaře-kuchařku na plný nebo částečný úvazek,
info na tel.č.602 441 523

Městská

knihovna Nýrsko

telefon: +420 376 571468
e-mail: knihovna@mestonyrsko.cz
e-mail: rjirikova@mestonyrsko.cz
www.knihovnanyrsko.cz www.sumavanet.cz/icnyrsko
Městská knihovna Nýrsko
Ve společenském sále MěK :
5. 3. 2009 od 19.00: Procházka Šumavou - beseda s Mgr. Pavlem Hubeným doplněná promítáním
fotografií nejkrásnějších míst Šumavy
Připravujeme: 11.7. 2009 – Autobusový zájezd do Českého Krumlova na.otočné hlediště. Opera
Čarostřelec od Carla Maria von Webera v režii Zdeňka Trošky je příslibem neopakovatelného
kulturního zážitku. Předprodej zájezdu v Informačním centru města Nýrska
Ostatní akce
7. 3. 2009 od 14.00: Dětský karneval – téma: Na Divokém západě – akce se koná v sále Kulturního domu
Nýrsko. Balónková show, soutěže a bohatá tombola. Návštěva korzárek Hitrádia FM Plus. Hraje DJ Jandovský
14. 3. 2009
tombola!!

od 20.00: ZAHRÁDKÁŘSKÝ PLES – v sále Kulturního domu Nýrsko. Připravena je bohatá

Informační centrum města Nýrska
telefon: 376 571 616 , e-mail: ic@mestonyrsko.cz
Po – Pá 10,00 – 12,00 13,00 – 15,00
poskytuje a nabízí: informace týkající se turistiky, cykloturistiky, ubytování, kulturních pořadů,
autobusových i vlakových spojů, programy kina ve Kdyni i Klatovech atd. Nabízíme prodej různých
turistických map, průvodců, pohlednic, letecké snímky Nýrska. V případě zájmu umístíme na webové
stránky města sportovní, kulturní akce pořádané místními zájmovými organizacemi a poskytneme
jejich zveřejnění v Informačních centrech (v Železné Rudě, Horažďovicích, Klatovech ....)
Kdo má zájem, může si u nás vystavit propagační materiál - zdarma. Uvítali bychom zejména
nabídky z oblasti ubytování a stravování.
Nabídka:
nově v prodeji
Klatovsko - turistický průvodce s volnými vstupenkami cena: 149,- Kč (volné vstupenky lze uplatnit do
konce r. 2009 )
Šumava bez hranice - v českém (199,- Kč) i německém (349,- Kč) jazyce
knihy:
Bavor v rohu aneb kronika hradu Pajrek
Šumava - Rozkvetlá (očima fotografa Jana Kavaleho ) ,
Nýrsko ve století proměn (vydalo: Občanské sdružení Vlastivědné muzeum v Nýrsku)
Nýrsko toulky minulostí města – Martin Kříž
Velký atlas rybářských revírů ČR
V prodeji dřevěná turistická známka města Nýrska No. 886, štítek na hůl s motivem hradu Pajrek,
suvenýr z Nýrska v podobě keramické píšťalky.
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