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Česko-německé
setkání dětí se vydařilo

Setkání se uskutečnilo ve dnech 12. – 14. 8. 2010. Účastníci akce.

Prázdniny dávají dětem spoustu příležitostí ke vzájemnému setkávání, k poznávání nových přátel i jiných krajů a zemí. Už po šesté připravili organizátoři setkání pro děti z Nýrska a jejich stejně staré kamarády žijící v Německu v blízkosti naší hranice. Tentokrát se akce
uskutečnila pod názvem „Přeshraniční letní setkání dětí“.
Každoročně je pro děti připraven zajímavý program. Děti mají čas
se seznámit, pokusit se o společnou komunikaci, vyměnit si adresy dnes už hlavně e-mailové - a třeba si najít i dobré přátele. To je hlavní cíl naší snahy.
Program připravujeme vždy už začátkem roku a na německé straně
je hlavní iniciátorkou pracovnice Bavorského národního parku paní
Caroline Stautner. Ta se akce i osobně zúčastňuje. Na české straně
je pořadatelem Město Nýrsko, které zajišťuje spolufinancování celého projektu. Celkovou náplň setkání připravuje Dům dětí a mládeže
v Nýrsku.
Náš společný program začal v bavorském Furt im Waldu návštěvou
Divoké zahrady. Navštívili jsme i podzemí tohoto městečka a prohlídku jsme ukončili na Dračím jezeře. 			
(dokončení na straně 3)

Úvodní slovo
Vážení čtenáři,
dostává se Vám do rukou zářijové číslo Nýrských novin, které
zcela změnily svoji grafickou podobu. Doufáme, že se Vám v novém kabátě budou líbit. Postupně v nich chceme dát větší řád jednotlivým rubrikám - dbát o jejich
pravidelnost a vymezit jim určitý
rozsah. Naším cílem je informační
měsíčník města zpřehlednit a udělat ho více čtenářsky atraktivním.
Zároveň bych se Vám rád představil jako ten, který tyto úpravy
bude z pověření města provádět.
V letech 2000 - 2006 jsem pracoval jako redaktor v Denících Bohemia. V současné době se věnuji nakladatelské činnosti, knižní grafice a publicistice. Pravidelně spolupracuji například
s Českým rozhlasem Plzeň či týdeníkem Nové Klatovsko.
Budu rád za Vaše připomínky
a podněty, které mi můžete zasílat
na e-mail uvedený v tiráži (str. 10).
Bc. Martin Kříž,
redakce Nýrských novin

Z obsahu
Rekonstrukce
Klatovské ulice - 2
Důstojné bydlení
pro seniory - 3
Z Královského hvozdu - 5
Umanutý zavináč - 6
Vítání občánků - 9

INFORMACE
Z RADNICE
Komunální volby
Městský úřad Nýrsko je registračním úřadem pro obce
Dešenice, Hamry, Chudenín a Nýrsko k zajištění voleb do
obecních zastupitelstev, které se uskuteční 15. a 16. října 2010. V termínu do 10. srpna převzal MěÚ Nýrsko tři
kandidátní listiny pro Dešenice, dvě pro Hamry a čtyři pro
Chudenín. V Nýrsku se o přízeň voličů budou ucházet čtyři politické strany:
wČeská strana sociálně demokratická
(lídrem je Jindřich Polanský)
wKomunistická strana Čech a Moravy
(lídrem je Miroslav Junek),
wKřesťanská a demokratická unie
- Československá strana lidová
(lídrem je Ing. Jiří Svejkovský)
wObčanská demokratická strana
(lídrem je Ing. Miloslav Rubáš)
(MěÚ)

Ze zásahu hasičů během povodní.

Záplavy v Nýrsku
Deštivý víkend 6. – 8. srpna přinesl některé problémy i Nýrsku. Podle průtoku Úhlavy městem byl vyhlášen stupeň bdělosti. V určitou dobu bylo dosaženo na krátkou dobu i I. povodňového stupně. V pohotovosti byla
městská policie, technické služby města a jednotka Sboru dobrovolných hasičů Nýrsko. Největší problémy s vodou měla nýrská pila, lesní divadlo a autokemp. Další problémy měli i někteří občané s vodou ve sklepeních a se
znečištěnými studnami. Všem zasahujícím patří poděkování.
(MěÚ)
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Práce na druhé etapě rekonstrukce Klatovské ulice - srpen 2010.

Rekonstrukce Klatovské ulice
Tři nové stavební parcely vzniknou v rámci druhé etapy rekonstrukce Klatovské ulice v Nýrsku. Město zde totiž
zakoupilo areál bývalé tavírny o rozloze 3500 metrů čtverečních za 2 miliony korun. Nyní zde probíhají demoliční
práce a nové pozemky město následně připojí na inženýrské sítě. Práce na rekonstrukci ulice se kvůli tomu o něco
zpomalily, ale plánovaný říjnový termín dokončení Klatovské ulice bude dodržen.
Rekonstrukce Klatovské ulice v Nýrsku začala na jaře
loňského roku. Práce byly rozděleny do dvou etap, z nichž
první byla dokončena v létě 2009. Jedná se o úsek od budovy radnice ke křižovatce se silnicí II/191 (Klatovy - Železná Ruda). Rekonstrukce zahrnovala kromě nové komunikace a chodníků i výměnu vodovodního řadu včetně vodovodních přípojek a modernizaci dalších inženýrských
sítí. Druhá etapa rekonstrukce probíhá v současné době
v části ulice dále směrem k železničnímu nádraží. Důležitou stavbou mimo projekt bylo v loňském roce vybudování nového kruhového objezdu na křižovatce Klatovské
ulice s hlavní silnicí II/191. Jeho postavení realizoval Plzeňský kraj prostřednictvím Správy a údržby silnic Klatovy.
Na vybudování komunikace a chodníků získalo Město Nýrsko dotaci z Regionálního operačního programu
NUTS II Jihozápad ve výši více než 90 %. Jedná se o částku ve výši 14 milionů a 273 tisíc korun. Ostatní související
investiční akce byly a jsou hrazeny z rozpočtu města. Celkové náklady jsou vyčísleny zhruba na 16 miliónů korun.
Z toho druhá etapa stojí zhruba 6 miliónů korun. Další investici si však vyžaduje nákup areálu bývalé tavírny, jeho
demolice a zasíťování nových stavebních parcel.
(mk)

Důstojné bydlení pro seniory
Město plánuje postavit v centru Nýrska nové moderní bydlení pro seniory s pečovatelskou službou. Zahájení
stavby rozlehlého domu o třech blocích s 23 byty se předpokládá ve druhé polovině příštího roku. Půjde o byty
o velikosti dvou pokojů plus kuchyňský kout nebo jednoho pokoje rovněž s kuchyňským koutem. Všechny budou mít rozlohu do 30 metrů čtverečních. Tyto byty pak
budou přednostně přidělovány seniorům.
Nýrská radnice v tuto chvíli hledá vhodný dotační titul, ze kterého by mohla získat část finančních prostředků na pokrytí nákladů spojených se stavbou domu. Pokud se podaří získat finanční prostředky z nějaké dotace, stavba bytových domů vznikne rychleji. V opačném
případě město stavbu sice zahájí, ale rozdělí jí na několik etap tak, aby snáze zvládlo uhradit náklady jen z rozpočtu města. Nyní město připravuje k této investiční akci
projektovou dokumentaci.
Lokalita, kde domy vzniknou, se nachází v těsné blízkosti náměstí. Všechny tyto nájemní byty budou mít podle studie, kterou si radnice nechala vypracovat, terasu. Senioři zde budou moci využívat také už zmíněnou pečovatelskou službu. Město už eviduje o podobné byty velký zájem.					
(mk)

Z bytové komise
Město Nýrsko v současné době disponuje 399 byty,
z toho je 385 bytů se standardní kvalitou a 14 bytů se sníženou kvalitou. V souvislosti s dostavbou bytového domu u
nového zdravotního střediska Město Nýrsko odkoupilo od
investora 4 byty velikosti 3+1. Z celkového množství je 52
bytů určeno pro seniory – 14 bytů je v objektu bývalé mateřské školy v ulici Práce a 38 bytů je v Domě s pečovatelskou službou čp 742. Evidencí žádostí o nájem či výměnu
bytů a návrhy na přidělení městských bytů je pověřena starostou zřízená bytová komise. V současné době bytová komise eviduje 160 aktualizovaných žádostí o nájem či výměnu bytu. Žádosti jsou vedeny v pěti seznamech - jednotlivci, rodiny, senioři, bytové výměny, bytové náhrady. Pro
ilustraci: v roce 2010 bylo přiděleno 7 uvolněných bytů. 		
Ing. Petr Janovský, předseda bytové komise

Městský úřad Nýrsko,
Náměstí 122, 340 22 Nýrsko
Kontakt
tel.: 376 377 811, fax: 376 571 959,
e-mail: info@mestonyrsko.cz
Úřední hodiny
pondělí a středa 8 - 17 hodin,
úterý 8 - 15 hodin, čtvrtek 12 - 15 hodin
pátek 8 - 14.30 hodin

Návrh domů pro seniory podle vypracované studie.

Česko-německé setkání se...
(pokračování ze strany 1)

Nocleh byl zajištěn v Eschlkamu na agrostatku Barnhof,
kde turisté mohou dovolenou strávit péčí o zvířata a stravují se biopotravinami. Děti byly ubytovány v podkrovní velké herně vybavené houpačkami, žebříky, závěsnými
lany a velkou spoustou hraček. Prostě sen každého dítěte.
Na české straně jsme připravili westernovou podívanou kovboje Jimmyho na westernovém ranči v Podolí
u Klatov a vyjížďky na koni do volné přírody. I když druhý den počasí nebylo příjemné, děti si jej užily. Projížďku na koni pak hodnotily jako nejhezčí zážitek akce. Pro
mnohé z nich to bylo poprvé, kdy jely na koni. Večer jsme
se rozloučili s novými kamarády a české děti strávily ve
stylovém prostředí i noc.
Věřím tomu, že děti budou na setkání rády vzpomínat.
Prosím čtenáře, aby nám pořadatelům poskytli informace a tipy na akce, které pak můžeme německým i našim
dětem nabídnout v dalších letech. Turistika se na našem
území teprve rozvíjí a Vaše nápady a názory nám velice
pomohou! Děkujeme.
Za organizátory Pavlína Karlovská, DDM Nýrsko
Na realizaci projektu přispěla Evropská unie z Dispozičního fondu, Program přeshraniční spolupráce Cíl 3 ČR
– Svobodný stát Bavorsko částkou 1591€, tj. 85% celkových nákladů.
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Běh zelenským údolím
12. 6. 2010 proběhl za překrásného počasí 2. ročník
obnoveného závodu „Běh zelenským údolím“.
Byla vyslyšena přání loňských účastníků po změně
tratí, a proto byl běh přesunut na lesní cesty nad nádraží a dospělým závodníkům trasa zkrácena.
Běhu se zúčastnily i děti, na které se při těchto
akcích často zapomíná. Účast závodu byla o třetinu
větší než vloni.
Pro vítěze a všechny děti byly připraveny zajímavé odměny.
Hlavním sponzorem byl obchod HERBIO, s.r.o.,
(ul. V Šipce, Plzeň) dále Městský úřad Nýrsko a hotel Zach ze Zelené Lhoty. Všem sponzorům patří velký dík za to, že podpořili zdraví prospěšnou akci – pohyb na čerstvém vzduchu v krásné šumavské přírodě.
Vítězové jednotlivých kategorií
2006 a ml.: Slavičínský Jáchym - Praha
2004 – 2005: Märcová Štěpánka – Sokol Kout
2001 – 2003: Adlerová Lucie – Plzeň
2001 – 2003: Zach Josef – Zelená Lhota
1999 – 2000: Šafaříková Jana – Dešenice
1999 – 2000: Novotný Vojtěch – Železná Ruda
1997 – 1998: Kuželíková Anna – Domažlice
1997 – 1998: Novotný Ondřej – Železná Ruda
1995 – 1996: Zelenka František: Železná Ruda
Ženy mladší: Janoušková Vendula – LK Škoda Plzeň
Ženy starší: Šroubková Marta – Marathon Plzeň
Muži do 40 let: Razým Vladislav – SC Plzeň
Muži do 50 let: Voráček Karel – Sokol Dolany
Muži do 60 let: Rus Zdeněk – KČT Nýrsko
Muži do 70 let: Přibík Jiří – PSK Klatovy
Muži nad 70 let: Růžička Josef – Tatran
Železná Ruda
Srdečně všechny zveme na 3. ročník běhu, který se
uskuteční 11. 6. 2011.
Za pořadatele Jiří Čada

Výtopna Nýrsko informuje
své odběratele
Letošní topná sezona začíná jako obvykle prvního září
a skončí posledního května příštího roku. Jde o první sezonu, kdy budeme trvale provozně využívat dva nové poloautomatické uhelné kotle Ekoefekt Bio 600 kW, které stačily v uplynulém letním období na ohřev teplé vody.
Hlavním účelem jejich instalace, hrazené Městem Nýrsko, bylo zvýšení účinnosti při výrobě tepla, snížení spotřeby elektrické energie a emisí i udržení nízké prodejní
ceny tepla. Úpravami rozvodů ve strojovně a výměníkové
stanice spolu s kompletní výměnou pěti starých kozlíkových čerpadel za nová frekvenčně řízená čerpadla Grundfos již nyní dochází ke snižování spotřeby elektrické energie a tepelných ztrát v potrubí podzemních topných kanálů, kterých vedou po Nýrsku v délce přes tři kilometry.
Do konce srpna jsme vlastními pracovníky vyměnili na
všech patách domů 64 ks mechanických měřičů tepla za
nová ultrazvuková Siemens 2WR7 a nově nechali ověřit
cejchem digitální kalorimetry. To vše za tři čtvrtě milionu
korun. Návratnost investice odhadujeme do dvou let, protože mechanické průtokoměry z roku pořízení 1993 měly
při malých průtocích v potrubí vysokou minusovou nepřesnost. Očekáváme proto, že nová patní měřidla v každém odběrném místě budou mít oproti přecházejícím rokům vyšší náměr, odhadem o 6%, i když vytápěný objekt
má pořád stejnou tepelnou ztrátu.
I proto doporučujeme našim odběratelům, aby si dobrovolně zvýšili zálohové platby za teplo u správce svých
plateb. Je třeba počítat i s možností navýšení ceny tepla na
příští rok o 4%, protože již třetím rokem se konečná cena
tepla přes zdražování elektřiny a uhlí nezvyšovala a zůstává na 382,-Kč za gigajoul, tedy hluboko za republikovým
průměrem, který je 550,.-Kč za gigajoul.
Pro porovnání „spravedlivých“ cen energií v Česku
může sloužit i skutečnost, že domácnost v Nýrsku kupuje
kilowatthodinu tepla od Teploslužeb, spol. s r.o., za 1,50
Kč a kilowatthodinu elektřiny od ČEZu za 5,74 Kč.

				

V. Hostek, jednatel

Milí sousedi
To jsem rád, že Vás zase mohu informovat, co je nového u Vondráků. To víte, že se toho přihodilo hodně. A ani nebyl
čas na velké vykládání! Léto je tady na Šumavě vždycky plné práce! Schválně, kolik jste nasbírali borůvek? Vondrákovi
možná sto litrů. To víte že to většinou prodali, Vondráková má peníze schované v hrníčku, ale také pekli dobroučké borůvkové koláče a nejednou byly i borůvkové knedlíky. Ono to bylo tohle léto nějaké zvláštní. Představte si, že
kupec prodával americkou mouku. A nebyla špatná! Ale to víte, kilo za dvě koruny. Jenže když se nějaké ty borůvky
prodají, tak co by si člověk neudělal radost!
Mám pro vás také jednu novinku. U Kelhofrů začali opravovat hospodu. Asi to chtějí mít nějaké nóbl. No a kdybyste se někdo chtěl zastavit ochutnat, co Vondráková vaří, tak nezapomeňte, že v pátek vždycky vaří víc, tak zbude i pro
Vás.					
			
Karel Velkoborský, Muzeum Královského hvozdu

Z NÝRSKÉHO MUZEA
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V Nýrsku se sešli partneři
z česko-německého regionu Královský hvozd
22. června 2010 se ve společenském sále Městské
knihovny města v Nýrsku sešlo 22 českých a bavorských
zástupců obcí a neziskových organizací, aby diskutovali
o prohloubení vzájemné spolupráce v oblasti obnovy
a rozvoje v obcích sdružených do Akčního sdružení Královský hvozd. Členy sdružení Královský hvozd je pět bavorských a sedm českých sousedících obcí, na české straně s přirozeným centrem v Nýrsku na Šumavě.
Setkání v Nýrsku posloužilo k výměně čerstvých novinek, které se týkají jejich společných aktivit či k vyhledávání potenciálních partnerů pro další česko-německé aktivity a projekty.

ských pokrmů, kterou připravil pan Karel Velkoborský
s přáteli z Muzea Královského hvozdu. Účastníci tak mohli ochutnat „báč“, „píprlák“, bramborové placky a rebarborový koláč. Zájemci se podívali do Muzea Královského
hvozdu, kde probíhá velice úspěšná výstava „Rok na Šumavě“ o životě z přelomu minulého století. V muzeu je totiž instalovaná šumavská chaloupka sestávající se ze sednice, předsíně, výminku, chlívku, stodoly, dobového záchodku a podobně.
Na závěr setkání se účastníci mohli podívat na výstavu
děl od místních výtvarníků, které jsou instalovány v netradičních a velice zajímavých prostorách dodnes fungujícího mlýna, který se nachází pod železničním nádražím. Do
prostorných místností ve třech patrech jsou mezi kulisami
mlýnského vybavení umístěné fotografie, malby, kresby,
keramické výrobky a další díla umělců z okolí Nýrska. V
prostorech se střídá atmosféra tajemna, hravosti, vtipu, romantiky a dalších nálad, které zde vytváří kombinace netradičních prostor a zajímavých dílek. Výstava byla přístupná každou sobotu do konce července. Po tomto datu
se zde už opět začalo mlít obilí.
Příští pravidelné česko-německé setkání Královského
hvozdu proběhne na podzim 2010 v bavorském Neukirchenu.
Setkání bylo spolufinancováno z Evropského fondu
pro regionální rozvoj Evropské unie, Investice do Vaší budoucnosti. Realizuje Centrum pro komunitní práci západní Čechy (CpKP ZČ).
Monika Ženíšková, koordinátor projektu „Integrovaný přeshraniční rozvoj Královského hvozdu“

Z česko-německého setkání.

Byly zde představeny aktualizované a modernizované webové stránky, prezentující region Královského hvozdu – česko-německé webové stránky www.kuenisches-gebirge.cz a elektronická prezentace české části Královského hvozdu www.ekoregion-uhlava.cz. Na těchto stránkách
bude nejenom vytvořen prostor pro komunikaci a příspěvky zástupců členských obcí Královského hvozdu, ale bude
sloužit zejména místním občanům i návštěvníkům regionu, kteří zde naleznou informace o kulturních, společenských a sportovních akcích, informace o atraktivitách
a zajímavostech regionu.
V dalším příspěvku seznámila PhDr. Lenka Sýkorová
(Státní okresní archiv Klatovy) účastníky s historií regionu Královského hvozdu v 19. a 20. století. Účastníci se dozvěděli například kdy a za jakých podmínek byly v regionu postaveny první budovy škol, kostelů, o počátcích turismu v regionu a o změnách vlivem světových válek.
Součástí setkání byla ochutnávka tradičních šumav-

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb,
opět prodává slepičky snáškových plemen
Hisex hnědý, Tetra hnědá a Dominant žíhaný,
kropenatý, černý a modrý.
Stáří slepiček je 17 - 20 týdnů.
Garantujeme začátek snášky maximálně
do 4 týdnů od data prodeje.
Cena 138 – 148 Kč/ks dle stáří.
Prodeje se uskuteční v pondělí 13. září 2010
od 17.50 hod. u vlakového nádraží v Nýrsku.
Případné bližší informace na tel.:
728 605 840, 415 740 719, 728 165 166
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Umanutý zavináč v Nýrsku
Městská knihovna Nýrsko se začátkem října stane na dva měsíce útočištěm pro rodiče s malými dětmi. Českobudějovická Attavena, o.p.s., ve spolupráci
s Městem Nýrsko v jejích prostorách organizuje rekvalifikační kurzy práce na počítači. Zapojit se mohou rodiče na mateřské či rodičovské dovolené nebo nezaměstnaní pečující o dítě do patnácti let. Kurzy se uskuteční v rámci projektu „Umanutý zavináč“, který je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního
rozpočtu ČR, proto jsou pro účastníky bezplatné.
Náplní kurzu je osvojení si základních počítačových dovedností v programech MS Word a MS Excel. Zkušený lektor účastníky zároveň naučí efektivně ovládat elektronickou poštu a ladně brouzdat po internetu. Součástí kurzu je i lekce s tématem orientace
na trhu práce. Při ní si klienti prakticky vyzkoušejí jak
dosavadní znalosti uplatnit v praxi, natrénují si psaní
životopisu a motivačního dopisu či vyhledávání pra-

covní nabídky na internetu. Na každé lekci bude přítomen i asistent výuky, který vyřeší individuální problémy studentů při vstřebávání probíraného učiva.
Absolventi základních kurzů si mohou rozšířit znalosti v pokračujících kurzech tematicky zaměřených
na MS Access, úpravu digitálních fotografií, tvorbu
webových stránek, MS Word, MS Excel a MS Powerpoint. Jsou určeny i pro zájemce, kteří základním kurzem neprošli, ale úspěšně složí vstupní test základních
znalostí. Úspěšní absolventi získají Osvědčení o rekvalifikaci s celostátní platností.
V místě je zdarma zajištěno i hlídání dětí. Ratolesti účastníků po dobu výuky aktivně zabaví tým školených asistentek hlídání.
Máte zájem účastnit se základních kurzů (4. 10.
- 22. 1. 2010, pondělí a úterý v čase 9 - 12 hod. nebo
13 - 16 hod.) nebo se chcete dozvědět více o kurzech navazujících? Informace a přihlášky na tel.:
774 223 429 (Kateřina Štěrbová, www.attavena.cz).

Český zahrádkářský svaz v Nýrsku si Vás dovoluje pozvat v sobotu
18. září 2010 na zájezd do Litoměřic
na výstavu Zahrada Čech. Odjezd je
v 5 hod. z autobusového nádraží. Cena
pro člena ČZS je 200 Kč, ostatní zaplatí 300 Kč. Zájemci se mohou přihlásit u paní Markové Sklo - suvenýr, kde
dostanou o zájezdu další informace.
Těšíme se na krásné společné zážitky.
Za ČZS Marie Malá

www.ekoregion-uhlava.cz
Nýrsko – Janovice nad Úhlavou
– Strážov – Chudenín – Dešenice
– Hamry – Bezděkov – Čachrov
– Všeruby
w aktuality o kulturních, společenských,
sportovních a dalších akcích v obcích
w zajímavá místa v regionu
w česko-německý region Královský hvozd
w možnosti dotací pro obce, sdružení a
podnikatele z programu Leader 2007 - 2013
(Místní akční skupina Ekoregion Úhlava)
w podpora turismu a ochrany životního
prostředí projektem Marketingová značka
Ekoregionu Úhlava
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DOPISY ČTENÁŘŮ
A REAKCE NA NĚ
Dne 15. 6. 2010 obdržela redakce Nýrských novin příspěvek od Mgr. Bundy s tím, že citujeme: „Vím, že rychlá
a inteligentní odpověď je nad síly pana starosty. Stačí,
když článek i s odpovědí vyjde až v září. Dva měsíce by
mohly stačit“. I přes termín v měsíci září, do kdy se měl
starosta města vyjádřit, byl příspěvek poskytnut neznámo kým širší veřejnosti. Vzhledem k tomu, že se jedná
o rozsáhlý materiál (4 stránky A4) a určitý rozsah zabírají
i odpovědi, je zveřejněna v Nýrských novinách pouze část
příspěvku i s odpovědí. Zbývající části i stanoviska starosty najdete v elektronické podobě na stránkách města na
odkazu http://www.sumavanet.cz/munyrsko/dalsi.asp
Co vy na to, pane starosto?
Motto: „Jestliže chceš lovit lidi, musíš na háček navléknout své srdce.“
Anonym
Teď se asi řada z vás směje. Aplikovat tohle moudro
na komunální politiku v Nýrsku je hrozně pofiderní. Jako
všechno, má i háček dvě strany. Něco je nahoře, něco dole.
Něco je vidět, něco ne. Thymolinový úsměv, kšefty s městem, okázalé přitakávání komukoliv, touha po moci, pojistka na šéfovskou židli, stříhání pásky, stavba čehosi, třeba
domku. Za město odpovídá starosta, ať chce nebo nechce.

Starostenskou židli zahřívá pan ing. Rubáš už dvě období.
Navlékal srdce na háček? Ale přátelé! Podívejme se trochu
na jeho konání. Nebudeme házet frázemi a miliony, ale vezmeme to jednoduše po pořádku.
Vážení spoluobčané,
V posledních dvou měsících se část města bavila na můj
účet díky populisticky napsanému článku pana Mgr. Bundy, který líbivě, bez jediného argumentu popisuje nefungování města a zejména kritizuje práci starosty města. Dovolím si podotknout, že v některých pasážích zachází za rámec slušného chování, ale to trochu vypovídá o osobě pisatele.
Tyto řádky nejsou určeny a chápány jako odpověď pisateli, ale mají posloužit k obecné informovanosti Vás, občanů města. Věřím, že budou obsahovat dostatek inteligence,
i když o ní pisatel velmi pochybuje.
Starosta a pověst města
Seděl jsem v autobuse a vedle mne řečná paní. Ptala se
mne, odkud pocházím. Když jsem řekl z Nýrska, zasmála
se. Tohle drogové hnízdo na Šumavě prý dobře zná z vyprávění svého syna. Autobus jel z Plzně do Prahy. Střih, obraz
dvě. Dva démoni, kterým rostla „marjána“ i z nosu, si povídají na lavičce v Klatovech o tom, že v Nýrsku se může
všechno. Doufám, že starosta začne přemýšlet o svém
osobním přínosu k této bohulibé pověsti. Jestli to tak půjde
dál, může změnit znak města. Co takhle bílou košilku, flašku piva a kytku „marjánky“. Co vy na to, pane starosto?

7

Problematika drog je velmi vážný problém, kterým se
zabývám již značnou dobu. V letech 2001 – 2003 jsem inicioval několik jednání s orgány činnými v těchto věcech
s následujícím výsledkem:
a) podařilo se prakticky utlumit výrobu drog v Nýrsku
a rozbít distribuční síť dodavatelů,
b) vzhledem k tomu, že problematika drog se začala
vyskytovat u náctiletých, byl realizován systém pravidelných přednášek v jednotlivých školských zařízeních,
c) město finančně podporuje činnost klubu Alfa, jehož
prioritou je práce v terénu a náplň volného času mladých,
d) město finanční podporou (cca 700 tis. Kč/rok ) sportovním a zájmovým organizacím vytváří prostor pro vyplnění volnočasových aktivit dětí a mládeže,
e) v letech 2006 - 2007 probíhalo v Nýrsku zpracovávání Komunitního plánu pod vedením zkušených organizátorů z CpKP (Centrum pro komunitní práci). Na zpracování se podílela část místních aktivních občanů, kteří byli
ochotni pracovat v jednotlivých pracovních skupinách.
Tehdy bylo konstatováno, že problematika drog, zejména
pak tvrdých, není v Nýrsku zásadním problémem. Tento
závěr ostatně potvrdila i koordinátorka protidrogové problematiky na sociálním odboru v Klatovech.
Problematika drog je celospolečenský problém, který
není řešen ani dostatečně legislativně na národní úrovni.
Přesto si myslím, že město v rámci svých možností učinilo
značné množství kroků k řešení této problematiky.
Starosta a kultura
Panu starostovi se povedla jedna dobrá věc. Rekonstrukce domu na náměstí. Potom přišel denní provoz
a to byla rána. Krásná místnost v prvním patře je využívána minimálně a přitom se v Nýrsku pase na kulturním zelíčku dost „profislimáčků“. Za vrchol kultury je stále považováno půjčování knížek. Místní „kultůrtrégři“ hlasitě
mlaskajíce, se spokojeně povalují u svých koryt. Kulturu
jsou ochotni pěstovat tak do pěti odpoledne. Výjimečně
i déle. Od 18. nebo 19. hodiny se uskutečnilo za první pololetí letošního roku 13 akcí, v průměru tedy ani ne jedna
týdně. O koncepci nemůže být řeč a dalším problémem
je někdy diskutabilní úroveň. Kulturní dění stále více organizují neprofesionální pracovníci. Klobouk dolů před
lidmi jako je pan Mašek nebo pan Velkoborský. Trochu
bych se zastavil u muzea, které odvádí fantastickou práci. Zamyslel se ale někdo nad tím, co se stane, až pan Velkoborský tuto práci nebude moci dělat. Neměl by MěÚ
dělat postupné kroky k institucionalizaci tohoto zařízení a zajistit nějaké prostředky pro spolupráci muzea s odbornou veřejností? Oblast Nýrska by si zasloužila kontinuální zájem profesionálních historiků, ale to bez peněz
nejde. Proč je úplně jiný vztah k těmto hodnotám třeba v
Kašperských Horách?
Naprosto chybí koncepce rozvoje KD. Třeba stavební úpravy. Mohlo by se začít zvukovou izolací velkého
sálu (výměna oken). Proč se nechává nejkvalitnější prostor v KD devastovat trhovcům? (otlučené stoly, poškozování podlahy).
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Starosta z KD vyrobil tržnici pod heslem vše za 39. Jenom ať se neohání, že on ne, to jiná organizace. Bylo by
to trapné a chlapa jistě nedůstojné. Tajenkou zůstává vztah
starosty ke kultuře. Vymetu v Nýrsku kdeco, ale starostu
jsem nikdy nepotkal. Ještě trošku o NN. V tiráži mají napsáno, že jsou nezávislé, rozuměj na MěÚ. Podařilo se mi
zjistit složení redakční rady. Pan Janoušek (tajemník), paní
Bechyňová (zastupitel), paní Vlková. V čem tedy spočívá
nezávislost NN? Když jsem se na tento fakt ptal, zůstalo
vše bez odpovědi. Někdy se z radnice vyloženě mlží. Dne
24. 11. 2008 se starosta a jeho rychlá rota rozhodli ustavit
redakční radu NN (stalo se po mé kritice starosty). Přitom
všechna čísla před tímto datem mají v tiráži uvedeno, že je
řídí redakční rada. Co vy na to, pane starosto?
Mgr. Vojtěch Bunda
Snahou města je vytvořit podmínky pro rozvoj aktivit
v oblasti kultury. Toto jsme naplnili jednak tím, že vytváříme nové prostory a udržujeme stávající prostory pro pořádání kulturních akcí a také finančně dotujeme i pořádání
těchto akcí. Dotaci poskytujeme na prakticky všechny pořady pořádané městem. Kromě toho dotujeme všechny nájmy, které platí organizátoři kulturních akcí v KD.
Velmi oceňuji fungování městské knihovny. Pro informaci uvádím počet výpůjček v loňském roce, kterých bylo
cca 30 000. Další činnost městské knihovny a podrobný
rozbor je obsažen v příloze zveřejněné v elektronické podobě na výše uvedeném odkazu.
Dalším vynikajícím počinem je fungování muzea Královského hvozdu. Činnost muzea je městem finančně podporována, město hradí veškeré provozní náklady. Dále
jsme zahájili jednání s vedením muzea o dalším řešení
organizace celého muzea. Podrobný popis činnosti muzea
je v příloze zveřejněné v elektronické podobě na výše uvedeném odkazu.
Problematika kulturního domu (KD) je probírána poměrně často na poradách zastupitelů. Ani mne netěší stávající technický stav KD a využití jeho prostor. Problémem je prostorové uspořádání sálů, technický stav osvětlení, vytápění apod. Je obtížné získat provozovatele, který bude smysluplně využívat jednotlivé prostory. Po letech hledání jsme se letos dohodli s vedením Domu dětí
a mládeže Nýrsko na pronájmu celého zařízení. Součástí
dohody je i zpracování plánu rekonstrukce celého objektu v jednotlivých etapách. Plán bude zpracován v příštím
roce a začátek realizace jednotlivých opatření je naplánován na rok 2012.
Po opakovaných připomínkách pisatele k fungování
Nýrských novin (NN), přistupuje na návrh starosty města zastupitelstvo k nové organizační struktuře. Od 1. 9.
2010 město uzavřelo smlouvu s vydavatelem profesionálem, který povede nýrské noviny na základě nové registrace. Věřím, že tyto kroky povedou ke zlepšení úrovně NN.
Ing. Miloslav Rubáš, starosta města

Jak jsem měl jít do politiky
Máme s panem Nohavicou ráno každý trochu jiné starosti. On odklidí sníh, namaže záda, já uvařím kafe a zapnu počítač.To jsem udělal i 26. července a co nevidím, vykoukl mejlík.
Došlý e-mail:
Vážený pane magistře,
jmenuji se Jiří Svejkovský, jsem jednatelem firmy
Lesní stavby, s.r.o., jedním ze zastupitelů města Nýrska
a dále i předsedou místní organizace KDU-ČSL v Nýrsku. Protože čtu pravidelně NN, tak se potkávám i s Vašimi příspěvky na různá témata od slávy Paříže až po kritiku pana starosty a práce celého zastupitelstva v Nýrsku.
Právě tento široký záběr Vašich zájmů a zasvěcené kritiky mě vede k tomu nabídnout Vám místo na naší kandidátní listině KDU-ČSL do nastávajících podzimních komunálních voleb.
Věřím, že člověk, který dokáže ukázat a pojmenovat
vzniklý problém, umí taky navrhnout i jeho řešení. Pro
mně osobně je to výzva a možná i cesta jak změnit dění
v Nýrsku.

Vzhledem k blížícímu se termínu odevzdání kandidátních listin očekávám Vaši odpověď nejpozději do 31. července 2010.
Přeji Vám hezký den.
ing. Jiří Svejkovský
Odpověď:
Vážený pane inženýre,
Váš mail mne trochu překvapil a trochu rozesmál. Nejsem si jist, že KDU-ČSL je pro mne ta správná strana. Neumím to posoudit, nikdy jsem v žádné nebyl. Jedno však
vím určitě, že nejste pro takovou nabídku ten správný člověk. Působíte v zastupitelstvu dlouhou dobu a nesete tedy
za současný stav svůj díl odpovědnosti. Nikdy jsem vás
neslyšel kriticky vystoupit, třeba v tisku. V novém stranickém dresu se asi nebudete chovat jinak.Vizi jak změnit situaci v Nýrsku, musíte mít svoji, ta se nedá koupit. Jste jeden z členů zastupitelstva, který mi v novém vedení rozhodně moc nebude chybět. V zájmu přesného informování
občanů města dám naši korespondenci k dispozici místnímu nezávislému tisku. Jako představiteli křesťanské strany je vám jistě pravda nade vše a oba máme zájem na zamezení vzniku různých fám.
Mnoho úspěchů přeje
Mgr. Vojtěch Bunda

VÍTÁNÍ NOVÝCH OBČÁNKŮ 3. 6. 2010

Robin Taut.

Magdalena Beková.

Rozárie Kafoňková.

Šimon Kindlman.
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Štěpánka Kolečková.

Julie Tomášková.

Tereza Reitmayerová.

Ema Kotrchová.

Vanesa Gromová.
Vít Malast.

Lukáš Denk.
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