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Úvodní slovo
Vážení spoluobčané,

 
dovolte mi, abych Vám již jako 

tradičně prostřednictvím Nýrských 
novin popřál do nového roku 2012 
pevné zdraví, hodně osobních  
i pracovních úspěchů a také po-
třebnou kapku štěstí. Přeji Vám, 
aby Vás a Vaše nejbližší prováze-
la pohoda doznívajících vánoč-
ních svátků i celým příštím rokem. 
Přeji Vám co možná nejpozitivněj-
ší výsledek osobního bilancování 
365 předešlých dní. Mým osobním 
přáním, kromě již zmíněného zdra-
ví, zůstává především spokojenost  
občanů našeho města.

 Ing. Miloslav Rubáš, 
starosta města
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Na svém posledním jednání v roce 2011 zastupitelé projednali mimo jiné vel-
mi důležitý dokument - nový územní plán města. Stávající územní plán měs-
ta schválilo Zastupitelstva města Nýrska 7. 11. 1994. Od té doby byly pořízeny 
další změny územního plánu a územní plán již zcela nesplňoval podmínky tech-
nické, ale i legislativní. Z těchto důvodů rozhodlo zastupitelstvo na svém veřej-
ném zasedání dne 12. 12. 2007 o pořízení nového územního plánu města Nýr-
ska, který má řešit celé správní území města. Od této doby byly zahájeny veške-
ré kroky, které vyústili jeho schválením dne 14. 12. 2011, platný je pak po vy-
věšení dne 30. 12. 2011. Zpracovatelem byl Městský úřad Klatovy, tj. přísluš-
ný úřad územního plánování. Náklady na pořízení nového územního plánu byly 
ve výši cca 2,1 mil. Kč, veškeré náklady pokryla dotace získaná z Ministerstva 
pro místní rozvoj ČR.                                                     (dokončení na straně 3)

Adventní čtení v nýrské knihovně si děti, které se této akce zúčastnily, opravdu užily. Více najde-
te na straně 5.



Informace o místních poplatcích 
na rok 2012

1) Poplatek za provoz systému shromažďování, sbě-
ru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování ko-
munálních odpadů 

Poplatek v roce 2012 činí 475,- Kč na osobu přihlá-
šenou k trvalému pobytu a pro vlastníka stavby určené 
nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hláše-
na k trvalému pobytu žádná fyzická osoba. Úlevy a osvo-
bození od poplatku jsou uvedeny v článku 6 obecně zá-
vazné vyhlášky města Nýrska č. 6/2010. Nejčastěji vy-
užívané jsou úlevy ve výši 70% z poplatku pro studen-
ty ubytované na kolejích, internátech, popř. v nájemních 
bytech a osvobození pro třetí a další nezletilé nezaopat-
řené nebo studující dítě v rodině. Tyto skutečnosti je tře-
ba doložit nejpozději do konce února příslušného roku, 
od 1. 3. již bude poplatek vybírán v základní výši. Tis-
kopisy dokládající nárok na úlevu nebo osvobození lze 
vyzvednout v kanceláři č. 6 na MěÚ Nýrsko nebo stáh-
nout na http://www.sumavanet.cz/munyrsko/formulare.asp 
- odbor finanční.

Splatnost poplatku je do konce března 2012 v hotovos-
ti v pokladně MěÚ Nýrsko, kancelář č. 6 nebo na zákla-
dě složenky, která bude roznášena v březnu těm poplat-
níkům, kteří poplatek neuhradili v hotovosti v pokladně, 
popř. převodem z účtu. Číslo účtu a variabilní symbol 
pro bezhotovostní platbu zájemcům sdělí v kanceláři č. 6 
(e-mail: pokladna@mestonyrsko.cz ).

 Při úhradě v hotovosti lze seskupit poplatky za více 
osob na jeden doklad. Bezhotovostní platbou po urče-
ní vybraného variabilního symbolu správcem poplatků je 
možné zaslat celkovou částku všech poplatků. Složenky 
jsou určeny k platbě na poště a tisknou se jednotlivě pro 
každého poplatníka zvlášť, nelze na nich provést slouče-
ní poplatků, např. pro celou rodinu. V odůvodněných pří-
padech lze platby za rodinu rozložit do více měsíců (le-
den – březen) při dodržení termínu splatnosti.

2) Poplatek ze psů 
Poplatníkem je držitel psa, kterým je fyzická nebo 

právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na 
území města Nýrska. Poplatek se platí ze psů starších tří 
měsíců. Sazby jsou uvedeny v obecně závazné vyhlášce. 
Výše poplatků je beze změny, splatnost: do 30. 4. 2012, 
popř. druhá splátka do 31. 8. 2012 u poplatků přesahují-
cích 200,- Kč.

Poplatek se platí v hotovosti v pokladně města, kance-
lář č. 6, převodem na účet, nejpozději v dubnu na zákla-
dě zaslané složenky. 

INFORMACE 
Z RADNICE
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Bližší informace k jednotlivým místním poplatkům mů-
žete získat na MěÚ, kancelář č. 6, dotazem na e-mail: po-
kladna@mestonyrsko.cz, popř. v obecně závazných vy-
hláškách na stránkách města - http://www.sumavanet.cz/
munyrsko/vyhlasky.asp.

         Luďka Bechyňová, 
finanční odbor

Oprava regulace řeky Úhlavy
Povodí Vltavy, s.p., bude v roce 2012 realizovat opravu 

regulace řeky Úhlavy souběžně s ulicí Prap. Veitla v Nýr-
sku, a to od jezu na hlavní třídě ke křižovatce s Komen-
ského ul. – most u Okuly. Při jednání o této opravě bylo 
podmínkou města Nýrska, aby při opravě regulace řeky 
Úhlavy nedošlo k poškození kaštanové aleje na hlavní tří-
dě. Tato podmínka bude investorem dodržena s výjimkou 
dvou kaštanů v místě proti kulturnímu domu, které musí 
být skáceny. Za tyto stromy zajistí Povodí Vltavy na své 
náklady náhradní výsadbu nových kaštanů. Skácení dvou 
stromů bude provedeno v zimním období 2011 - 2012.

Antonín Soušek, 
odbor ŽP a silničního hospodářství

Pečovatelská služba
Celý loňský rok byl plný jednání k připravovaným le-

gislativním změnám v sociální oblasti. Všichni jsme byli 
svědky různých úprav a velmi překvapivých kroků v prů-
běhu tohoto procesu.

Od ledna 2012 platí nová ustanovení zákona a pro-
váděcí vyhlášky v sociálních službách. Doufám, že tyto 
změny neovlivní spolupráci a vztahy mezi klienty a per-
sonálem PS.

Do roku 2012 vykročíme se stejnými cenami a služba-
mi jako v předešlém období. Pečovatelskou službu stále 
poskytujeme v obvodu města Nýrska a přilehlých obcích. 
Přilehlými obcemi jsou Železná Ruda, Zelená Lhota, Ha-
mry, Bystřice na Úhlavou, Janovice nad Úhlavou a Ve-
selí, kde poskytujeme pedikúry v domácnostech klientů.

Pečovatelská služba je financována z rozpočtu Měs-
ta Nýrska. Město Nýrsko každý rok stanovuje rozpočet 
výdajů a to po domluvě a písemné žádosti pečovatelské 
služby.

Služby poskytujeme od 7.00 do 15.30 hod. v pracov-
ní dny. Péči poskytujeme lidem, kteří se ocitli v nepříz-
nivé životní situaci. Podporujeme je, aby mohli žít plno-
hodnotný život, využívat služby veřejnosti a byli zapojeni 
do běžného místního společenství. Službu poskytujeme 
osobám se zdravotním postižením, seniorům a rodinám  
s dětmi, kteří jsou v situaci vyžadující pomoc jiné osoby, 
a to v přirozeném prostředí jejich domova. 

Daniela Míková, 
vedoucí pečovatelské služby
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Dalším bodem jednání byly ceny vodného a stočného. 
Vodné a stočné ve výši 45,30 Kč/m3 včetně DPH (vodné 
21,00 Kč/m3, stočné 24,30 Kč/m3) je oproti předcházejí-
címu období navýšeno o 12 % oproti roku 2011, z čehož  
4 % je zákonem navýšené DPH, 8 % pak představují  
v ceně stočného nutné úpravy ČOV v souvislosti s odka-
nalizováním spádových obcí. 

Schválena byla také výše místního poplatku za likvi-
daci komunálního odpadu, a to na základě nákladů a po-
čtu obyvatel v roce předcházejícím. Cena se pro rok 2012 
navýší o 6,7 % na částku 475,- Kč na osobu a rok (v roce 
2011 - 445,- Kč). Další podrobnosti o tomto poplatku se 
dočtete v jiném článku.

Na programu jednání zastupitelstva byl plán společ-
ných zařízení komplexní pozemkové úpravy pro k.ú. Bla-
ta a k.ú. Hodousice, který je navržen tak, aby efektivně 
zpřístupnil zemědělské pozemky pro všechny vlastníky  
a cestní síť byla propojena jak na zemědělských pozem-
cích, tak na pozemcích sloužících k plnění funkce lesa.

Neposledním bodem jednání bylo schválení podání 
žádosti na vybudování městského kamerového systému 
města Nýrska z projektu Krajského úřadu Plzeňského kra-
je „Plzeňský kraj – bezpečný kraj“, kdy město bude hra-
dit pouze 20 % celkových nákladů.                          (MěÚ)

Josef Hlávka byl architekt, stavitel, úspěšný podnika-
tel a hlavně mecenáš konce 19. století. Podporoval nejen 
umělce, ale také nadějné studenty. 

Ve své poslední vůli z roku 1904 ustanovil svým uni-
verzálním dědicem nově založenou nadaci s názvem Na-
dání Josefa, Marie a Zdenky Hlávkových, která má za 
úkol podporovat vědeckou, literární a uměleckou činnost 
našeho národa a také snaživé studenty převážně vyso-
kých škol. 

Výjimkou je Gymnázium Jaroslava Vrchlického  
v Klatovech, kde Hlávka studoval. To každoročně obdr-
ží finanční hotovost na podporu nejtalentovanějších stu-
dentů. Také tento rok bylo vybráno 34 oceněných na zá-
kladě jejich účasti a umístění v různých soutěžích za mi-
nulý školní rok. Nás může jen těšit, že pět z nich byd-
lí právě v našem městě. Těmi nejlepšími z celé školy se 
stali Michael Bílý a Juda Kaleta. Mezi další oceněné stu-
denty patří Kateřina Svobodová, Tereza Hulcová a Růže-
na Kaliánková. 

Věřím, že i za Vás jim všem mohu poblahopřát a do 
následujících let popřát hodně úspěchů ať už studijních 
nebo pracovních.                                             Jitka Vlková

Zastupitelé schválili...
(pokračování  ze strany 1)Zpívání u vánočního stromu 

špatné počasí nepokazilo

Fotografie připomínají tradiční předvánoční akci – Zpívání u vá-
nočního stromu 21. prosince. I když mělo počasí do zimní idyly  
daleko, i tak se sešel dostatek příznivců této akce. Poděkování  
patří zejména všem vystupujícím, kteří i přes nepřízeň počasí svým 
vystoupením dokázali přece jen předvánoční atmosféru navodit.

                                Foto MěÚ a Martina Korbelová

Nýrští studenti
 gymnázia byli oceněni
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Rok Josefa Holuba
Muzeum v Nýrsku má pro své spoluobčany jednu dob-

rou pozvánku. K aktivní i pasivní účasti. Každý je vítán. 
Možná celá řada obyvatel Nýrska a okolí neví, že se v na-
šem městě 7. 9. 1926 narodil významný německý spiso-
vatel Josef Holub. Chtěli bychom připomenout jeho dílo, 
kterým se vypracoval až k zařazení do osnov na některých 
školách v USA i Japonsku i ocenění literární cenou Pete-
ra Härtlinga, ale i jeho život, protože zvláště jeho dětská  
a jinošská léta byla nezaviněně a násilně poznamenána  
II. světovou válkou.

Z NÝRSKÉHO MUZEA
ji už v devadesátých letech renomované Činoherní studio  
v Ústí nad Labem a tehdy se na dramatizaci ještě osob-
ně Josef Holub podílel. Vidíte, jak krásnou pozvánkou  
k účasti tyto informace jsou? Přidáte se? Uvidíte, kolik za-
jímavého při tom objevíte!

 Karel Velkoborský, Muzeum Královského hvozdu

Cestička k chalupě
Polovina prosince, teplo, po sněhu ani památky. Ta-

kový začátek zimy pamatoval jen málokdo. Copak o to,  
v lese se pracovalo dobře. Určitě lépe, než se brodit po pás 
ve sněhu. Johan Koller sice moc nepamatoval, ale chlapi 
toho při práci i při odpočinku taky navyprávějí dost, tak-
že už nějakou představu měl, jaké podmínky mívají dřevo-
rubci. Na zemi sníh, který klouže, ve kterém se ztratí odra-
žený klín, ve kterém pomalu abys nenašel místo na kterém 
si na chvíli odpočineš. A sníh i na nebi, který padá, že se 
divíš, kde se to tam bere. A nezapomeň na sníh na větvích. 
Uhasí ti oheň, nebo spadne za krk, jakmile si nedáš po-
zor. Ale letos pořád nic. Alespoň se udělá větší kus práce. 
Té je v lese na Šumavě vždycky dost. A po práci na žejdlík 
piva ve vyhřáté hospodě. Parta se nemůže trhat. To by bylo 
příští den při práci jen jedno téma! To Johan zná. Je rád, 
že se to už změnilo. Téma o mladém ženáčovi, při kterém 
chlapům cukalo v koutcích úst nebo se rovnou rozřehtali, 
vládlo několik posledních měsíců. Ale i oblíbená písnička 
omrzí. A na Johanovi, světe div se, moc jiného na dobírá-
ní nebylo. Až na tu jeho novomanželskou morálku! Ženské 
prý musí chlap pomáhat! Bylo jim to jasné. Je zamilova-
nej. A jen matně si vzpomínali na své začátky.

Johan si přivedl Hildu do chalupy po starých rodičích. 
Stála nedaleko cesty, ale dalo se to jít. Po otevřené louce 
to bylo v zimě bezpečnější než lesem. Vlastně tam Johan 
nikdy v zimě nebydlel. Stará matka umřela na konci léta  
a děda to bez ní nevydržel ani měsíc. Bydlení bylo najed-
nou nachystané i s dřívím na zimu. To ne, že by Johan na 
chalupě nepřiložil ruku k dílu, ale tak to má tady člověk 
pod kůží, že se v zimě trochu odpočívá. Proto ten žejdlík, 
když je večer trochu delší. A při něm se pokračuje v ře-
čech. Někdo vzpomíná, někdo vypráví báchorky, o kterých 
všichni vědí, že stejně nejsou pravda. Johan si myslí, že 
to svoje téma umí dobře ukrýt, ale chlapům cukají koutky  
i v hospodě. Že prej, aby měla hospodyně vždycky dříví na-
chystané, aby byla před zimou spravená střecha, nachys-
taná lopata a hrablo na sníh, aby bylo uklizeno kolem cha-
lupy i na pěšině k cestě. No a tak.

Další týden přece jen trochu přimrzlo. I trochu sněhu 
napadlo. Na hrablo to nebylo, ale koštětem to šlo jako po 
másle. Vypadalo to pěkně i potmě. Spokojené kroky vedly 
Johana do hospody i zpátky. Ale ráno už to na hrablo bylo! 
Co na hrablo! Na lopatu. Něco stačil Johan než vyrazil 
do lesa, zbytek udělá, až se vrátí. Když se vrátil, zjistil, že 
chumelenice neměla s jeho ranní prací smilování. Pově-
sil kožich na vrátka od chlívku a za chvíli bylo na uklize-
ný dvorek zase pěkné podívání. A na pěšině k cestě pěkné 
široké záběry. To táta ho učil uklidit měkký sníh dál, aby 

Věřím, že se nám to vše podaří zorganizovat, aby byl 
celý rok tímto tématem naplněn. Rádi bychom odhalili 
na jeho rodném domě pamětní desku. Nevíte, který to je? 
Ano, ten na fotografii! V Chodské ulici čp. 398. Snad se 
budou moci zúčastnit této slavnosti i někteří členové jeho 
rodiny. A co kdyby se třeba turisté vydali pašeráckou stez-
kou, kterou se svým bratrancem chodíval, když ostatním 
Němcům pomáhali odnášet majetek z bývalého domova. 
Ta historie kolem těchto cest je tak dramatická (a zvláštní), 
že zasluhuje i dalšího zpracování. O to se zase svými kres-
bami postarají sourozenci Kubečkových, vlastně už dáv-
ní spolupracovníci našeho muzea, protože souhlasili s tím, 
že vytvoří komiks podle vlastního deníku Josefa Holuba, 
který našemu muzeu osobně přenechal a podle vyprávění, 
které už do deníku nezaznamenal. A co jestli se přidají Po-
cinovičtí do party, aby prošlapali pěšinku přes louky jako 
dva hlavní hrdinové z románu Červený Nepomuk? A také 
se může stát, že tento román, popisující přátelství české-
ho a německého chlapce a situaci těsně před záborem Su-
det, nastudují nýrští ochotníci jako divadelní hru. Hrálo 

Rodný dům Josefa Holuba v Chodské ulici.
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mu, až zmrzne, nepřekážel. Chlapi už dopíjeli, když do-
razil. Měl takovou radost z celého dne, že mu nějaké po-
známky nevadily. Druhý den už hromady vyrostly. Johan 
se těšil, až jednou bude dělat pro děti sněhuláka. Na kon-
ci týdne chlapi přepisovali ve svých hlavách rekordy napa-
daného sněhu. Johan uklízel ráno i večer. Říkalo se, že ně-
které chalupy už jsou dočista zasypané. Bylo vidět, že dvo-
rek i pěšina už nejsou tak široké. Na pivo zbyl čas, ale sta-
čilo, že mezitím projeli voli s pluhem a stejně se ze své pě-
šinky prodíral na cestu jako závějemi v lese. A nepřestáva-

lo. Nakonec se s lesním dohodli, že práci zastaví. Posled-
ní strom, který padl, se v té vrstvě sněhu skoro ztratil. Byla 
dřina dojít i domů. Teď ještě dvorek a pěšinu. Při tom po-
myšlení na pivo ani nebyla chuť. Co, co to? Dvorek je ukli-
zený! A pěšina také. Hilda se opírá o hrablo celá rozehřá-
tá ve tváři. Odměnou jí je vděčné objetí. Chvilka odpočin-
ku dadala chuť i na pivo. Ale v hospodě sedí skoro sám. 
Chlapi mají dost toho, že se brodí sněhem do lesa. Nebu-
dou se brodit ještě do hospody.     

      Karel Velkoborský 

 

Při čtení děti vařily i čokoládu 
Čtyři čtvrteční odpoledne trávily děti v knihovně při 

adventním čtení, které se v letošním roce mimořádně 
vydařilo. Poslední listopadový čtvrtek se děti seznámi-
ly s myškami bylinkářkami a také si samy zasely by-
linky do květináčků a ochutnaly různé bylinkové čaje. 
Při druhém čtení si děti kouzelným zaříkávadlem při-
volaly čerta a Káču ze stejnojmenné pohádky. Čert si 
naštěstí nikoho neodnesl. S Káčou rozdali dětem man-
darinky a když odešli, ozdobili si malí posluchači per-
níčky, které napekla paní Květa Havlíčková. Třetí čtení 
bylo pro všechny příjemně sladké, neboť jsme vařili do-
mácí čokoládu. Po pohádce o sněhulákovi si každý od-
nesl vlastnoručně vyrobený čokoládový bonbon a oma-
lovánku veselého sněhuláka. Poslední předvánoční čte-
ní jsme vyslechli pohádku o kozlíčkovi, který snědl vá-
noční stromeček, a vyrobili jsme vánoční papírové oz-
doby. Čekání na Ježíška si přišlo ukrátit 86 dětí v dopro-
vodu 66 rodičů.

Obrovské poděkování patří L. Kalné a paním učitel-
kám z „Duhové školky“ P. Šlehoferové, O. Kubečko-
vé a M. Nešetřilové, které se ujaly předčítání pohádek 
a výroby drobných předmětů, Martinovi Vyskočilovi za 
ovocný dárek a Věrce Andělové a Jindrovi Švehlovi za 
ztvárnění čerta a Káči.

      J. Poupová, MěK Nýrsko
Kromě vlastního čtení děti v knihovně vařily i čokoládu a navštívily 
je i známé pohádkové postavy.

Adventní čtení v knihovně.

5
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Kříženec, který byl nalezen na náměstí.

Chtěl pomoci, dočkal se kousnutí

Volně pobíhajícímu psu sraženému projíždějícím vozi-
dlem se snažil pomoct muž z Bystřice nad Úhlavou. Do-
čkal se však kousnutí. Strážníkům se podařilo dohledat 
majitelku psa z Nýrska a prověřit, že pes je řádně naočko-
ván a muži tak nehrozí velmi nepříjemná léčba v nemocni-
ci. Prohřešek majitelky byl oceněn uložením blokové po-
kuty. Od většího postihu u správního orgánu bylo upuště-
no, protože majitelka se snažila psa najít a pokousanému 
muži se omluvila.

Ustlal si na schodech
Po dvacáté hodině 15. prosince přijala hlídka městské 

policie oznámení o muži bezvládně ležícím na schodech 
domu v sídlišti. Silně podnapilý muž si zul boty, sundal 
kabát a lehl si na schody v přízemí. Muž nebyl po probu-
zení schopen se udržet na nohou a komunikace s ním byla 
též velice složitá. Ke zjištění totožnosti byla na místo při-
volána hlídka Policie ČR. Ta zjistila, že se jedná o čtyři-
apadesátiletého muže z ubytovny v nedaleké vesnici. Po-
licisté muže převezli na protialkoholní záchytnou stanici  
v Plzni. 

ZE SVODKY MĚSTSKÉ POLICIE
Chcete mě?

Asi pětiměsíční pejsek kříženec (viz foto) byl nalezen 
26. 11. 2011 na náměstí v Nýrsku. Majitel nebo zájemce 
o adopci může kontaktovat hotel pro psy Bobík v Milen-
cích, kde byl pejsek dočasně umístěn.   

                                  Milan Kolář, velitel MěP Nýrsko 

Zápis se v naší škole uskuteční 
ve středu 1. února 2012
od 14.00 do 17.00 hodin 

v pavilonu 1. stupně budovy školy.

K zápisu zveme především děti narozené
od 1. 9. 2005 do 31. 8. 2006.

Z NÝRSKÝCH ŠKOL
Základní škola Nýrsko, Školní ulice

Zápis do 1. tříd pro školní rok 2012/2013

Zákonní zástupci budoucích školáčků s sebou potřebují:  
občanský průkaz a rodný list dítěte.                                                      

Už se na vás, milí prvňáčkové,
moc těšíme

a rádi vás v naší škole přivítáme!

Prodám byt v Nýrsku v OV o velikosti 2 + 1 a výměře  
61 m2 ve 2. NP. Volný ihned – tel.: 724 094 242.

Soukromá inzerce Uzávěrka pro zaslání příspěvků 
do dalšího čísla 

je 20. ledna
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V prosinci se v DMM uskutečnil kurz pečení vánočního cukroví. Zú-
častnily se ho také dívky na našem snímku. 

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
DDM Nýrsko 

zve seniory na ho-
diny country tanců. 
Přijďte se pobavit 
a zatančit si - kaž-
dou středu od 19. 
00 - 20. 00 hod., 
cena za lekci je  

30,- Kč. DDM Nýrsko dále pořádá kurz logopedické péče 
pro děti a žáky pod vedením Mgr. Boženy Potužákové. 
První organizační setkání všech zájemců se uskutečnilo 
4. 1. 2012 v DDM Nýrsko.           

Pavlína Karlovská, DDM Nýrsko      

Plán nejdůležitějších akcí města 
plánovaných na rok 2012

1. Výstavba                          cena celkem Kč / dotace Kč
1.1. Rekonstrukce čp. 123 na náměstí 5, 3 mil.
2. Komunikace
2.1. Rekonstrukce ul. Práce    5, 7 mil. 
2.2. Oprava komunikace na Suchý Kámen 1, 5 mil.
2.3. Rekonstrukce lesní cesty Blata 4, 8 mil./ 3, 8 mil.
2.4. Opravy komunikací v územním obvodu města –TSM Nýrska 0, 10 mil.

2.5. Výměna dopravních značek za reflexní – TSM 0, 05 mil.
3. Zeleň
3.1. Výsadba zeleně v lokalitě u pily   1, 7 mil./ 1, 5 mil.
3.2. Výměna odpadkových košů v klidových zónách a parcích, opravy 

laviček – TSM
0, 05 mil.

3.3. Údržba dětských hřišť a míst odpočinku - TSM 0, 075 mil.
4. Projektové práce
4.1. Projektová dokumentace na investice města 1, 5 mil.
5. Infrastruktura
5.1. Výstavba inženýrských sítí v lokalitě pod „hydroglobem“ 6, 2 mil.
5.2. Kanalizace ve Staré Lhotě  22 / 20 mil.
6. Ostatní investice
6.1. Dokončení výměny výtahů 1, 1 mil.
6.2. I. etapa opravy KD - malý sál 1 mil.
6.3. ZŠ Komenského - rekonstrukce topení MŠ Palackého 0, 6 mil.
6.4. ZŠ Školní - údržba majetku 0, 5 mil.
6.5. Rekonstrukce střechy nad výměníkem centrální výtopny v ul. Práce 0, 7 mil.
6.6. TS - nákup valníku 0, 4 mil.
6.7. Opravy osvětlení ve městě a spádových obcích – TSM 0, 1 mil.
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Penzion ve Všerubech.

 Penzion Všeruby reprezentuje
mikroregion Úhlava

V létě 2011 proběhla soutěž pro držitele Marketingo-
vé značky Ekoregionu Úhlava „Nejpřívětivější pohostin-
ství a penzion v mikroregionu Úhlava“. Soutěže se zúčast-
nilo devět vybraných poskytovatelů ubytovacích a stravo-
vacích služeb v regionu kolem Nýrska. V předchozím vy-
dání Nýrských novin jsme vám představili nositele oceně-
ní hodnotící komise – Hospůdku Zemanku a Hotel Zach.  
V tomto čísle vám představíme Penzion Všeruby, jehož 
restaurace podle místních obyvatel reprezentuje mikrore-
gion Úhlava a tím se v soutěži stala vítězem v kategorii 
poskytovatelů stravovacích služeb. Abychom vám restau-
raci i penzion blíže představili, popovídala jsem si s maji-
telem panem Milanem Hrkalem. 

Kdy jste otevřeli Penzion Všeruby?
„Otevřeli jsme v roce 2000, začali jsme s restaurací  

a v roce 2003 jsme otevřeli penzion. Stavěli jsme postup-
ně, vše najednou jsme postavit nemohli, jeden rok bylo 
první patro, pak druhé, pak třetí.“ 

Jak jste začal ve Všerubech podnikat?
„Nejsem původem místní, pocházím z Krkonoš. Jez-

dil jsem tudy za prací do Německa. Moc se mi líbilo to-
hle místo u rybníka. Jsem vyučený v oboru, vždycky jsem 
v oboru pracoval, deset let jsem pracoval v gastronomii 
v Německu, také členové mojí rodiny jsou z oboru, byl 
to přirozený postup založit si vlastní podnik. Od začát-
ku jsme měli jasnou představu o tom, jaké služby budeme 
nabízet a postupně jsme ji realizovali. Měl jsem inspiraci  
a zkušenosti z Německa, kde jsou s nabídkou služeb mno-
hem dál. Teď už chceme spíše zlepšovat stávající služby, 
než dále rozšiřovat nabídku.“

Jste rodinná firma?
„Ano, jsme rodinný podnik. Podle toho také vypadá 

naše časové vytížení. Je to hodně práce, žádné osobní vol-
no, pořád je něco potřeba dělat. Personálu máme jen málo. 
Člověk je současně opravář, účetní, zahradník i číšník.“

Jak se o vás lidé mohou dovědět?
„Z internetových stránek www.vseruby.eu a na řadě 

dalších serverů o ubytovacích a stravovacích podnicích na 
Chodsku a na Šumavě. Jsme přímo na hranici těchto dvou 
regionů a tak se řadíme do obou z nich.“ 

Jaké speciální služby nabízíte vašim hostům?
„Nabízíme wellnes pobyty – přímo u nás je solárium, 

wirlpool, bazén, sauna, fines, poskytujeme masáže. Máme 
širokou nabídku pro sportovní a společenské vyžití – stol-
ní tenis, kulečník, šipky, v příjemném prostředí u rybní-
ku si můžete zahrát petanque, ruské kuželky, přímo u na-
šeho penzionu můžou hosté nastoupit do půjčené lodičky  
a projet se po všerubském rybníce. Pro děti máme na zahra-
dě dětský koutek, houpačky, prolézačky, pískoviště i kolo-
toč. Rodiče můžou v klidu vypustit děti na louku k prolé-
začkám a posedět u kávy na terase, odkud na ně uvidí.“ 

Čím se liší vaše restaurace od ostatních podniků v okolí?
„Nejvíc si u nás pochutnáte na mase. Jednou ročně dě-

láme zabijačkové hody. Máme také skvělé prostory pro 
pořádání akcí, pec, kde upečeme selátko nebo je možné 
uspořádat akci s grilováním venku na zahradě. Když si 
u nás domluvíte oslavu nebo párty, budete mít soukromí 
v místnosti s krbem, ozvučením, projektorem a karaoke. 
Máme tu také samoobslužnou pípu, pořídíme pivo jakéko-
li značky a hosté si jej pak sami můžou čepovat. Snažíme 
se zajistit vše na přání hostů. Máme zkušenosti s pořádá-
ním oslav, rautů a svateb. Když jsou u nás oslavy, provoz 
restaurace tím není nijak omezený, restaurace je oddělená. 
Prostory pro oslavy zároveň dobře slouží jako konferenč-
ní místnost s technikou pro promítání.“Pohled na penzion od rybníka.
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Na čem dalším si mohou hosté pochutnat 
kromě masa?

„Začínáme jídelníček obohacovat o ryby, 
tenhle druh pokrmů nás napadl také pro blíz-
kost všerubského rybníka. Snažíme se připra-
vovat jídla především z čerstvých ryb – pstru-
hů, kaprů (podle klasických receptů, například 
kapr na modro) a z mořských ryb.“ 

Téma rybníka se u vás hodně opakuje…
„To určitě, jeho blízkost se pro to nabízí. 

Zkoušeli jsme domlouvat i nějaké akce na ryb-
níce, ale je chovný, takže to bohužel nejde. Ko-
lem rybníka je také nově udělaná stezka, kte-
rou se dá dojít nebo dojet na kole až k bavor-
skému Dračímu jezeru, jezdí se tu skvěle také 
na in-line bruslích. V zimě je tu obrovská plo-
cha pro bruslení. 

Náš penzion je takřka na hranici s Bavor-
skem a tak se nabízí výlety také právě sem. 
Zmínil jsem Dračí jezero, doporučit můžeme 
například také výlet na Hohenbogen. Je to hod-
ně zábavné místo v létě i v zimě. Se střediskem 
na Hohenbogenu spolupracujeme, snažíme se 
jim pomoci s propagací na českých interneto-
vých serverech. Myslím, že takováto spoluprá-
ce je důležitá. V dnešní době to podnikatelé dě-
lají jen málo a to podle mě není správně.“ 

Chystáte nějaké novinky?
„V létě jsme měli novinku pro děti – šest 

ovcí. Děti se na ně můžou podívat, pohladit si 
je. Máme pro ně přenosnou ohrádku, tak je ne-
cháváme přímo u penzionu. Tohle určitě bu-
deme opakovat, možná přibudou další zvířata. 
Uvažujeme také o vysílání na plátně 2 x 2 met-
ry, sportovní přenosy nebo filmové večery, aby-
chom plátno pořádně využili a aby k nám našli 
cestu také více místní, nejen ubytovaní hosté.“ 

Panu Hrkalovi děkuji za rozhovor a přeji 
úspěchy v dalším podnikání. 

Bc. Monika Ženíšková, 
MAS Ekoregion Úhlava

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 

 

Kolo vyměňte za běžky
Domnívám se, že neexistuje špatné počasí, ale jen lidé si be-

rou špatné oblečení. Cyklistika se však nedá provozovat, alespoň 
v našich podmínkách, celoročně. Proto v zimě propaguji běžec-
ké lyžování jako vhodný doplňkový sport v zimních měsících.

Na svých www stránkách jsem umístil několik odkazů na vy-
zkoušená střediska, kde najdete upravené stopy nejen na klasiku, 
ale v některých i na bruslení. Jsou to místa, kam z Nýrska nejvíc 
jezdíme, která jsou blízko, ale i místa, kam vyrazíme jen jednou 
či dvakrát za zimu, aby jsme viděli i jiné oblasti.

Nejbližší je pro nás Rittsteig, který leží v nadmořské výšce nad 
700 m. n. m, a proto jsou zde problémy se sněhem. Ale když sníh 
je, je zde několik okruhů - nejvyhledávanější - 3 km na louce pro 
klasiku i bruslení,  7 km za silnicí s nenáročným profilem, nově 
je zde i okruh k SH a hlavně nové je napojení přes SH na stopu  
k Černému jezeru. Tak snad se letos dočkáme sněhu, aby jsme 
tento okruh mohli vyzkoušet. Více tipů na lyžařská střediska na-
jdete na http://www.posumave.cz/novinky/misto-kola-bezky/.

Přeji vám všem hodně naježděných kilometrů, dobře uprave-
né stopy, dostatek sněhu a hodně slunečných mrazivých dnů.

František Bechyně    
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VÍTÁNÍ NOVÝCH OBČÁNKŮ 24. 11. 2011

Elizabeth Vice.

Jakub Šmíd.

Josef Grom.

Kateřina Olivíková.

Jakub Vítovec.

Jakub Brettschneider.
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Lukáš Karlovský.

Michaela Tremlová.              Foto z vítání občánků Martina Korbelová.

Jiří Vacek.

Ani v prosinci jste se nemuseli v Nýrsku nudit. Po celý 
měsíc probíhaly zajímavé akce. Ať už to byla výstava histo-
rických fotografií hory Ostrý a okolních obcí v informačním 
centru nebo výstava Světlo voskovic a jiné krásy z vosku  
v Muzeu Královského hvozdu, na kterou si můžete zajít 
ještě nyní. Městská knihovna zase pořádala každoroční  
adventní čtení pro děti spojené s výtvarnou dílničkou, aby 
čas rychleji ubíhal. Dospělí si pak mohli prohlédnout vý-
robky z paličkovaných krajek nebo se naučit vyrábět oz-
doby ze slámy. Kdo má rád hudbu, také měl kam zajít. Jiří 
Švehla pořádal již druhé posezení s populární hudbou, ten-
tokrát se skupinou The Beatles. Nebo jste si mohli poslech-
nout skladby Classic Brass Quintetu se zpěvačkou Ma-
rií Jedličkovou. Spolu s nimi na jednom pódiu vystoupil  
i Soubor fléten Základní umělecké školy v Nýrsku. Konal 
se také závěrečný ples tanečního kurzu. Komu to nestačilo 
a tančí rád country tance, může se je naučit nebo jen připo-
menout a dobře se při nich pobavit již od ledna v domě dětí  
a mládeže. Tam také proběhla dětmi tolik oblíbená Miku-
lášská merenda a na konci roku i Silvestrovské mecheche. 
Pokud jste měli chuť prožít vánoční atmosféru a přivézt si ji 
s sebou domů, pořádaly pracovnice městské knihovny vý-
let do Prahy. V Lesním divadle si pro nás a naše děti ochot-
nický spolek připravil pohádku O dvanácti měsíčkách. Po 
představení jsme si společně jako minulý rok zazpívali ko-

Zhodnocení 
prosincových akcí

ledy. Ty jsme si mohli zanotovat nebo jen poslechnout také 
u již tradičního Zpívání u vánočního stromu. O program 
písní a říkadel týkajících se zimy a Vánoc se letos posta-
raly děti z obou základních škol a Základní umělecké ško-
ly v Nýrsku. I když nebyl sníh, spíš chvilkami poprchávalo  
a byla docela zima, potěšily nás předvedené výkony ma-
lých zpěváčků. Díky všem za jejich snahu. Už se těšíme, 
čím nás překvapí příští rok.   

Jitka Vlková

Fotografie, které posíláte do Nýrských novin 
se svými příspěvky, nevkládejte 

do dokumentů napsaných ve Wordu, ale posílejte je 
samostatně nejlépe ve formátu jpg a v dostatečné 

tiskové kvalitě - alespoň o velikosti 300 kB.
Děkujeme za pochopení.



Ve čtvrtek 15. prosince 2011 se konalo setkání po-
řádané Akčním sdružením Královský hvozd ve spole-
čenském sále budovy knihovny v Nýrsku. Sešlo se zde 
asi 40 českých a německých účastníků – zástupců obcí, 
sdružení a dalších zájemců o dění v regionu Královský 
hvozd na Šumavě a v Bavorském lese, aby se v předvá-
nočním čase pozastavili a pozdravili se a společně na-
čerpali nové informace a inspiraci pro další rozvoj spo-
lupráce v Královském hvozdu.

Na programu setkání bylo představení plánované 
stezky kolem Železné opony s označením Euro velo  
č. 13, která povede napříč Evropou a také právě územím 
Královského hvozdu. Plánovanou trasu, která povede na 
českém území Karlovarským, Plzeňským a Jihočeským 
krajem, projížděl spolu se zástupci projektu z ostatních 
zemí i nýrský cykloprůvodce František Bechyně, kte-
rý na setkání představil optimální variantu vedení trasy  
v úseku od Maxova, přes Hamry k Železné Rudě. Další 
informace o stezce představil národní koordinátor pro-
jektu pro střední Evropu pan Daniel Mourek z Nadace 
Partnerství a tisková mluvčí národního cyklokoordiná-
tora paní Radka Žáková. Jde o projekt, který do západ-
ních a jižních Čech přinese rozšíření možností pro stále 
více oblíbenou dálkovou cykloturistiku. 

Vystoupení flétnistů ZUŠ Nýrsko.

Účastníci česko-německého setkání v Nýrsku.
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Předvánoční česko-německé setkání

hvozdu na podporu česko-německé spolupráce v Krá-
lovském hvozdu. Podpora spočívala především v posky-
tování pomoci při hledání partnerů, možností finanční 
podpory pro česko-německé aktivity, v pomoci při pro-
pagaci aktivit a při komunikaci s partnery. Byly vytvo-
řeny mapy regionu Královský hvozd s představením za-
jímavostí na české i bavorské straně (k dostání v infor-
mačním centru v Nýrsku), konala se pravidelná čes-
ko-německá setkání, kde byla představována aktuální té-
mata z oblasti česko-německé spolupráce a byla zde pří-
ležitost pro oslovení nových partnerů a pro konzultaci 
nápadů pro přeshraniční aktivity. Vznikly také webové 
stránky projektu, kde jsou například reporty z konaných 
setkání (www.ekoregion-uhlava.cz – Královský hvozd). 

Závěr setkání účastníci jako vždy využili pro vzájem-
nou domluvu na společných aktivitách a pro přátelské 
hovory u občerstvení. 

Vánoční atmosféru nám přiblížili flétnisti ze ZUŠ 
Nýrsko svým vystoupením s přehrávkou vánočních ko-
led. Silvestrovskou náladu nám na závěr přinesla děv-
čátka z kroužku Domu dětí a mládeže v Nýrsku a za-
tančila nám za doprovodu veselé písničky Pippi Dlouhá 
punčocha. Za báječná vystoupení moc děkujeme. 

Setkání je spolufinancováno z Evropského fondu pro 
regionální rozvoj Evropské unie, Investice do Vaší bu-
doucnosti. Realizuje Centrum pro komunitní práci zá-
padní Čechy (CpKP ZČ).

Akční sdružení Královský hvozd

Další téma – Evropský region Dunaj - Vltava – přije-
li představit zástupci německé organizace Euregio Ba-
vorský les - Šumava - Dolní Inn pan Kaspar Sammer a 
paní Teresa Krieg. Jde o nově vznikající tzv. evropský 
region na území Bavorska, Čech a Rakouska, ve kterém 
je potenciál pro rozvoj území spatřován v prohlubová-
ní spolupráce na nadregionální úrovni mezi těmito úzce 
sousedícími státy. Takovéto velké regiony fungují všude  
v Evropě, na území Čech a Německa bude region Dunaj -  
Vltava prvním tohoto rozsahu. 

Na závěr setkání představila Monika Ženíšková,  
koordinátorka spolupráce v Královském hvozdu, aktivi-
ty, které probíhaly od roku 2009 do současnosti v rámci 
projektu Integrovaný přeshraniční rozvoj Královského 



Čtenářům Nýrských novin bych chtěl především po-
přát do roku 2012 pokoj, nadhled a schopnost vychut-
nat si to dobré, co tento rok přinese. Za občanské sdru-
žení ALFA Nýrsko se pokusíme poskytnout Vám příleži-
tost odpočinout si, setkat se s přáteli a třeba se i něco za-
jímavého dozvědět.

Jako již každý rok připravujeme „Cestománie“  
z mnoha zajímavých míst naší planety. Namátkou Kana-
da, Turecko, Hippies atd. Pokusíme se najít nějaké zají-
mavé téma okolo prevence drog a výchovy dětí a třeba se 
nám podaří zase pozvat Frýdlantské dramatiky.

Vedení města leží na srdci řešení drogové problemati-
ky v Nýrsku, a tak v tomto roce připravujeme novinku, 
tzv. streetwork – tedy práci v terénu. Každý čtvrtek večer 
vyrazí jeden pracovník ALFY a jeden streetworker 

z organizace Point14 z Plzně do ulic Nýrska a do dal-
ších problematických míst. Cílem je poskytnout pomoc, 
poradenství a podat pomocnou ruku k nápravě. Tato služ-
ba má certifikát odborné způsobilosti od Rady vlády pro 
koordinaci drogové politiky.

Samozřejmě, že nejlépe je problémům předcházet. 
Proto připravujeme, jako každý rok, řadu přednášek pro 
II. stupeň základních škol a jako novinku nabízíme ško-
lení pro učitele.

Další oblastí, kde se snažíme pomoci, je nízkopraho-
vý Klub ALFA. Jako neziskové občanské sdružení jsme 
odkázáni na dotace, dary a dobrovolníky. Minulý rok se 
nám díky dotaci města Nýrska, Jednotě bratrské Nýrsko 
(dříve Křesťanské společenství), drobným dárcům a do-
taci ze SZIF podařilo pořídit pingpongový stůl, spole-
čenské hry, vybavení na přednášky a především zacho-
vat provoz klubu a akce s tím spojené. Díky všem, kte-
ří se na této práci podílejí finančně nebo vyjádří podpo-
ru třeba i jen slovem. Velmi si toho vážíme a povzbuzuje 
nás to do další práce.

Scházíme se ve srubu u „dolní školy“ a musím říci, 
že v zimě je to dost drsné. Obdivuji mladé lidi, kteří  
i v těchto podmínkách jsou ochotni přijít a něco společ-
ně dělat. Prioritou se pro nás tedy stává přestavba klu-
bovny na plnohodnotnou stavbu. Chceme stávající pro-
story rozšířit a otevřít například čajovnu - jako prostor 
pro neformální setkávání mladých lidí a prostor pro prá-
ci s jejich hodnotami a životním zaměřením. V době kri-
ze je velkou neznámou termín stavby skateparku, ale ne-
zapomínáme na to.

Během roku Vás samozřejmě budeme o všem infor-
movat. Máte-li zájem, můžete se podívat na naše strán-
ky: http://klub.nyrsko.info. Je zde i kalendář našich akcí, 
který pravidelně doplňujeme. Těším se na setkání.

Petr Vaňkát, ALFA Nýrsko, o.s.
e-mail: alfa.nyrsko@seznam.cz 

Bankovní účet: 235481195/0300 
Děkujeme za podporu

PROMĚNY MĚSTA

Budova někdejšího kláštera v Tylově ulici dříve a dnes.
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Městská knihovna Nýrsko
telefon: +420 376 571 468

e-mail: knihovna@mestonyrsko.cz, rjirikova@mestonyrsko.cz
www.knihovnanyrsko.cz, 

www.sumavanet.cz/icnyrsko

KULTURNÍ AKCE

Ve společenském sále městské knihovny
do 20. 1. – Výstava paličkovaných krajek lektorky Dra-
huše Tomanové a žákyň Kavinové, Švecové a Žufanové.
20. 1. od 17.30 hod. – Tvořivá dílna s Jarmilou Javorskou 
- šperk z tepaného drátu.
21. 1. od 15.00 hod. –  Křest knihy Šumavané v Brazílii.

V prostorách informačního centra
Prodlouženo do 29. 1. – Výstava historických fotografií 
„Hraniční hora Ostrý a české obce Akčního sdružení Krá-
lovský hvozd“.

V sále KD DDM
28. 1. od 16.00 hod. – Světluškový bál – na děti čeká po-
hádkový příběh, který přejde v taneční show s efektním 
UV světlem. Děti si na památku odnesou barevného mo-
týlka, svítícího broučka a nezapomenutelný zážitek (pořá-
dá MěK).

Ostatní akce
Do 29. 1. – Výstava Světlo voskovic a jiné krásy z vos-
ku - prodejní výstava svíček (muzeum).
14. 1. od 19.00 hod. – Manželství naruby – ochotnický 
soubor Klatovy (KD-DDM).
21. 1. od 20.00 hod. – Buvolss ples (KD-DDM).
28. 1. od 20.00 hod. – Gulash rock (KD-DDM).

Připravujeme v MěK
7. 2. – 23. 3. – Výstava autorky Vladimíry Lvové 
„Vidím je všude“, vernisáž výstavy od 17.00 hod.
14. 2. od 10.00 hod. – Zahájení výuky virtuální uni-
verzity třetího věku.
16. 2. od 18.00 hod. -  Nýrsko v době poválečné – be-
seda s PhDr. Lenkou Sýkorovou.
17. 2. od 18.00 hod. – Hudební klub – The Rolling 
Stones.

Kulturní a informační centrum 
Otevírací doba mimo sezónu (říjen až březen)  

Po - Čt:   10.00 - 12.00, 13.00 - 16.00 hod. 
Pá: 10.00 - 12.00, 13.00 - 17.00 hod. 

So, Ne:  zavřeno  

Virtuální univerzita třetího věku v Nýrsku
Městská knihovna Nýrsko se od února 2012 stane 

konzultačním střediskem PEF ČZU v Praze pro virtu-
ální univerzitu třetího věku. Jedná se o formu distanční-
ho seniorského vzdělávání, které je založené na přednáš-
kách natočených vysokoškolskými lektory. Tyto se pro-
střednictvím internetu dají přenést do kteréhokoliv místa 
v ČR. Výuka spočívá ve skupinových přednáškách, sa-
mostatné práci a komunikaci s lektorem. 

Pro koho je studium určeno? Účastníkem studia může 
být senior se statutem důchodce, invalidní důchodce bez 
rozdílu věku a osoby kategorie 50+ (nezaměstnaní nebo 
čekající na statut důchodce). Přednášky probíhají 1x za 
14 dní cca 1,5 hodiny. Celý vzdělávací cyklus „Svět oko-
lo nás“ obsahuje 6 semestrů. Jeden semestr trvá tři měsí-
ce a do roka proběhnou vždy 2 semestry. Předpokládaná 

doba studia je tedy 3 roky. Senior ale nemusí absolvovat 
celé studium v časové návaznosti, může kdykoliv přeru-
šit nebo vynechat semestr. Studijní poplatek se pohybuje 
od 150,- do 300,- Kč za semestr. 

Pilotním semestrem je Astronomie, která se ale ne-
započítává do celkových 6 kursů nutných k absolvová-
ní celého studijního programu. V dalších semestrech je 
možné vybírat z těchto témat: 

Lesnictví,
Využití informačních technologií,
Podporování rozhodování a řízení,
Vývoj a současnost Evropské unie,

Pěstování a využití jedlých a léčivých hub,
Etika jako východisko z krize společnosti,

Kouzelná geometrie,
Vývoj a historie české myslivosti,

Dějiny oděvní kultury
Výuka bude zahájena 14. února 2012 v 10.00 hodin 

ve společenském sále Městské knihovny v Nýrsku. Při 
prvním setkání budou vysvětleny podrobnosti týkající se 
studia manažerkou VU3V. 

Máte-li zájem o aktivní trávení volného času, zvyšo-
vání vědomostí a udržování duševní svěžesti, přihlaste 
se v městské knihovně ke studiu nebo přijďte na první 
schůzku a rozhodnout se můžete až na místě.

J. Poupová, MěK Nýrsko

Multifunkční sál městské knihovny, kde bude probíhat výuka. 


