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Vážení čtenáři,
přelom starého a nového
roku je i dobou plánování
a předsevzetí. Možná jste si
nějaké také dali. Předsevzetí
jsou určitou zkouškou naší
vůle a pomáhají nám, pokud
si je stanovíme s rozumem,
pokud promyslíme, čeho
vlastně chceme v novém ro-

ce dosáhnout a jaké konkrétní kroky chceme udělat.
Věříme, že i v novém roce
zachováte Nýrským novinám přízeň a že se vám
jejich obsah bude líbit. Za
redakci přeji všem čtenářům

i dopisovatelům úspěšný rok
2021.
Redakce Nýrských novin
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Aktuálně

Rozpočet na rok 2021
Pane starosto, na posledním zasedání zastupitelstva
jste předložil návrh rozpočtu na příští rok.
Jak jste s ním spokojen?
„Návrh rozpočtu vznikal v období, kdy dle predikce
ministerstva financí mělo město počítat se snížením
daňových příjmů o cca 14–18 mil. Kč oproti loňskému
roku. Pro informaci uvádím, že loňské daňové příjmy
budou pravděpodobně ve výši 70 mil. Kč. Tato skutečnost spolu s výrazným navýšením investičních výdajů
se velmi podepsala na sestavování rozpočtu a zejména
ovlivnila další výdaje. Mírně přebytkového rozpočtu
roku 2021 dosáhneme díky úvěru ve výši 30 mil. Kč,
jehož přijetí projednalo zastupitelstvo města v letošním
roce. Rozpočtované příjmy jsou ve výši 159,3 mil. Kč
a výdaje činí 173,8 mil. Kč. Podrobné členění rozpočtu
je uvedeno na stránkách města.“
Čím tedy uvedený výpadek nahradíte a které výdaje
budou omezovány?
„Co se týká příjmů, budeme rozpočet naplňovat zvýšenými příjmy z investic, které jsme realizovali
v minulých letech. Jako příklad mohu uvést nájem
z tepelného hospodářství, kde i při zachování ceny dojde k navýšení nájmu oproti loňskému roku. Vyšší budou i převody peněz z vodného a stočného a z oblasti
hospodaření s bytovým fondem. Výrazný nárůst očekáváme v oblasti přijatých dotací, protože zúročujeme
aktivní a kvalitní práci v této oblasti. Výdaji se zabýváme dlouhodobě velmi podrobně. Dlouhodobě nenavyšujeme provozní výdaje úřadu, letos prvně snižujeme
výdaje na provoz technických služeb, snížíme výdaje
na opravy, protože jsme si k tomu v minulých letech
vytvořili prostor.“

Zmínil jste investice. Do čeho bude město investovat?
„V první řadě se jedná o investici do stavebních pozemků. Vybudujeme 46 stavebních parcel kompletně zasíťovaných. Je to investice za cca 45 mil. Kč. Že se jedná
o cestu správným směrem, potvrzuje velký zájem
o prodej těchto pozemků. Je potěšitelné, že zájem projevují i lidé, kteří uvažují o stěhování se do Nýrska. Jen
připomínám, že tímto počinem město vytváří podmínky
i pro další rozvoj nýrských firem a živnostníků, kteří by
se mohli podílet na výstavbě připravovaných domů.
Další investice tvoří akce, které jsou podporovány dotačními penězi z národní i krajské úrovně. Namátkou
uvádím rekonstrukci Hodousické ulice včetně vodovodu, přivaděč vody do Hodousic, oprava posledního rybníku v Nýrsku na „Cihelně“, oprava sociálních bytů,
oprava hřiště u školy ve Školní ulici a další.“
Ještě se vrátím k omezení výdajů. Dotkne se to i dotačního programu města?
„Dle mého názoru ano. Jednak se obávám, že při další
etapě kovidu dojde k omezení pomoci našim podnikatelům. Proč? Proto, že jsme reagovali na dvě předchozí,
kdy jsme sanovali neschopnost státu. Předpokládám, že
už všichni poskytovatelé vládní pomoci měli dost času
na nastavení jednotlivých programů podpory. Další oblastí, které se výpadek pomoci může týkat, je i oblasti
volnočasových aktivit. Podle vládního balíčku bude
úpravou legislativy zbývat lidem na spotřebu více peněz, a to na úkor příjmů měst a obcí. Bohužel jsem zatím neslyšel, aby občanům naší země někdo připomněl,
že musí vzrůst podíl právě i na financování činností,
které slouží pro zábavu lidí.“
Děkuji za rozhovor.

(red)

Platby za vodné a stočné se mírně navýší
Na základě výsledků z roku 2020 a zejména
i s ohledem na schválený Plán obnovy vodovodů a kanalizací předložil správce vodovodní infrastruktury
ČEVAK a.s., České Budějovice návrh kalkulace vodného a stočného pro rok 2021. Ceny vodného se oproti
loňskému roku zvyšují o 4,98 % na 24,23 Kč/m3 a cena
stočného o 3,08 % na 32,77 Kč/m3. Pokud k těmto cenám připočteme platnou sazbu DPH (10 %), je cena za
obě komodity ve výši 62,70 Kč/m3. Pro informaci ještě
uvádíme cenové rozpětí cen v rámci ČR, které je
v úrovni 51,70 – 122,54 Kč/m3.

Pro obyvatele Staré Lhoty a Zelené Lhoty je provozovatelem kanalizace Dobrovolný svazek obcí Údolí pod
Ostrým stanovena cena stočného na základě podmínky
poskytovatele dotace na rok 2021 ve výši 45,20 Kč/m3.
Jedná se tedy o nárůst o 6,15 %. Kompenzace výše
stočného pro obyvatele Staré Lhoty a Zelené Lhoty je
stanovena na rok 2021 ve výši 8 Kč/m3 a nemovitost.
Žádost o uvedenou kompenzaci je možné podat do konce kalendářního roku, ve kterém proběhlo vyúčtování
za dané fakturační období.
(red)
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Nýrská teplárna nebude navyšovat ceny tepla a TUV na letošní rok
Díky modernizaci celého tepelného hospodářství, která
byla dokončena v loňském roce, nebudou muset občané
Nýrska sáhnout hlouběji do peněženek. Každoroční
zvýšení cen vstupních surovin nebude promítnuto do
koncových cen odběratelů, kteří jsou napojeni na centrální výtopnu. Město jako 100 % vlastník Nýrské teplárny, s. r. o., Nýrsko odsouhlasilo návrh provozovatele

a i tento rok bude cena pro všechny odběratele ve výši
506 Kč/GJ + sazba DPH stanovená zákonem. Pro úplnost uvádíme, že celá investice, díky níž držíme přijatelnou cenu pro všechny odběratele, byla ve výši
cca 55 mil. Kč. Díky použité moderní technologii můžeme bez dalších úprav provozovat toto zařízení do
konce roku 2029.
(red)

Zvýšení ceny za odvoz komunálního odpadu
O problematice sběru odpadů v našem městě zde bylo
psáno již několikrát. Město Nýrsko se záležitostí odpadů dlouhodobě zabývá, a to nejen proto, že se stále objevuje nepořádek okolo kontejnerů ve městě. Tento
neustálý nepořádek zbytečně hyzdí naše město a obtěžuje naše obyvatele.
Pro sběr všech druhů odpadů zavedlo Město Nýrsko
v minulosti kompletní systém. Třikrát týdně je otevřen
sběrný dvůr ve Strážovské ulici, kam můžete odpady
bezplatně odkládat. Tříděný odpad je možné ukládat
do kontejnerů, které jsou rozmístěny po městě. Biologický odpad se ukládá ve sběrném dvoře nebo na kompostárnu v Hodousicích. Stavební odpad v malém
množství umístí obsluha na skládce v Hodousicích.
Pro sběr komunálního odpadu jsou určeny sběrné nádoby (popelnice) o velikosti 110 l, 120 l a 240 l. Od roku
2021 se budou označovat známkou svozové firmy, kterou získáte po zaplacení poplatku za odpady. Pokud
zaplatíte tento poplatek bezhotovostním převodem,

bude vám známka doručena do schránky. Od března
2021 nebudou neoznačené nádoby vyváženy. Kontejnery na komunální odpad budou i nadále vyváženy
každý týden.
Sběrné nádoby o velikosti 110 l a 120 l budou vyváženy každý týden. Sběrné nádoby o velikosti 240 l budou
vyváženy jednou za týden, nebo jednou za 14 dní podle
počtu osob trvale přihlášených k pobytu v nemovitosti.
Poplatek za svoz odpadu pro rok 2021 činí 730 Kč na
osobu. Nově je poplatek splatný do konce února každého roku. Tento poplatek obsahuje svoz komunálního
odpadu, možnost ukládání odpadů ve sběrném dvoře
a biologického odpadu na kompostárně a dále ukládání
tříděného odpadu do kontejnerů umístněných ve městě.
Pro podrobné informace o systému sběru odpadů jsou
nově připraveny webové stránky:
https://www.mestonyrsko.cz/munyrsko/odpady.asp

(red)

Kluziště
Na posledním jednání zastupitelstva zazněl dotaz ohledně pronájmu kluziště různým subjektům. Dotaz
směřoval k možnosti veřejného bruslení. Starosta města
společně s vedoucí sportovišť dané otázky zodpověděli
následovně. Oproti předchozím rokům byla sezona zahájena o měsíc dříve. Bohužel provoz kluziště je výrazně omezen opatřeními v souvislosti s koronavirovou
krizí. V prvopočátku bylo stanoveno, že se na ploše
může pohybovat šest osob, následně bylo sděleno, že
zde mohou být dva týmy. Po konzultaci s předsedou
hokejového svazu jsme nedostali žádnou relevantní
odpověď k tomu, kolik hráčů představují dva týmy.
Z tohoto důvodu jsme po domluvě zvolili počet
20 osob. Tímto omezením tak vypadly hodiny, které za

normálních okolností byly určeny veřejnosti. Veřejné
bruslení nebylo možné spustit, protože těžko při návštěvnosti 100 – 150 lidí necháme bruslit šest, později
dvacet osob a ostatní na ně budou koukat a později střídat. Tím vyvstal problém s obsazením volných hodin
v rezervačním systému. Využili jsme tak kontaktu Milana Koryťáka, který je předsedou okresního hokejového svazu, a podařilo se nám volné hodiny obsadit. Dojížděli k nám bruslaři i z velkých dálek – Písku, Plzně,
Berouna a dalších. Naši ledovou plochu tak ke svému
tréninku využíval před zahájením sezony NHL i Dominik Kubalík, který v současné době hájí barvy Chicaga.
Všichni byli ochotni přistoupit na platby cca 750 Kč/
hodinu. Tyto platby byly vybírány.
pokračování na str. 4
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pokračování ze str. 3

Za celou dobu provozu nedošlo k omezení jediné hodiny
místních bruslařů, kteří mají své hokejové zápasy jak
během týdne, tak i o víkendu. Musíme konstatovat, že
ceny, které byly na letošní rok určeny, což znamená 400
Kč/hodina, byly z jejich strany akceptovány. Těžko tak
jde otevřít rezervační systém pro jednotlivce či malé skupiny, které nejsou nijak organizovány, jelikož pak nejsme schopni plnit vládní nařízení. Proto není vhodné bez
seznámení se se všemi podmínkami provozu sportovišť
hledat nepravosti a nespravedlnosti v rezervačním systému. Další otázka od zastupitelů směřovala k doprovodu
hráčů, kteří postávali mimo ledovou plochu. I na toto
existují a jsou stanovená pravidla, to znamená, že mimo
ledovou plochu může být padesát lidí. Za celou dobu
provozování nebyl tento počet překročen.

Dominik Kubalík
(red)

Rybníky
V posledních dnech nám radost z opravených rybníků
zkazila činnost bobří rodiny, která páchá poměrně vysoké škody zejména na velkém rybníku. Podařilo se jim na
dvou místech provrtat hráz tak, že během jednoho až
dvou dnů klesla hladina o jeden a půl metru vody, čímž
je ohrožena populace ryby, která tam byla vysazena.
Jejich dílem došlo také k vytěžení vzrostlé zeleně, která
byla při Skelnohutském potoku, a zasaženy jsou i
vzrostlé stromy na hrázi směrem k Hadravě. Město Nýrsko problematiku řešilo se Životním prostředím Plzeňského kraje, jednání zde se také zúčastnila zástupkyně
AOPK ČR (Agentura ochrany přírody a krajiny ČR),
která uvedla, jak má Město Nýrsko dále postupovat.
Nicméně škody jsou opravdu veliké, v současné době
dosahují cca 60 000 korun jen na zeleni. V nejbližší době bude muset dojít ke zpevnění této hráze, bude zpevněna železnou sítí a kameny v délce 200 metrů a celkové náklady na opravu budou cca 350 až 400 tisíc korun.
V současné době nejsou k dispozici ani dotace, ani žádné příspěvky na příslušném ministerstvu. Situace je velice vážná, jelikož rybník může zcela vyschnout vzhledem k tomu, že nátok je závislý na množství spadlých
srážek.

(red)

Chcete, aby vám Nýrské noviny přišly každý měsíc na váš
e-mail? Stačí zaslat e-mail s žádostí na ic@mestonyrsko.cz.
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Místní poplatky na rok 2021
1) Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Poplatník
- fyzická osoba, která je v obci přihlášená k pobytu
- vlastník stavby určené nebo sloužící k individuální
rekreaci, bytu nebo rodinného domu, ve kterých není
hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba.
Sazba poplatku: 730 Kč/1 osoba/rok 2021.
Sazba poplatku: 219 Kč pro studenta ubytovaného
na internátě, koleji, v nájemním bytě (po doložení prohlášení a potvrzení o studiu).
Úlevy a osvobození od poplatku jsou uvedeny
v článku 6 obecně závazné vyhlášky města Nýrska
č.3/2020. Poplatník je povinen prokázat existenci skutečností zakládajících nárok na osvobození nebo úlevu
na rok 2021 v uvedeném roce, jinak nárok na osvobození nebo úlevu od tohoto poplatku zaniká.
Potřebné tiskopisy lze vyzvednout v Městské knihovně
Nýrsko nebo stáhnout na http://www.sumavanet.cz/
munyrsko/ v sekci formuláře pro podání.
Lhůta pro úhradu poplatku: leden - únor 2021.
Způsob platby:
- v hotovosti nebo přes platební terminál v Městské knihovně Nýrsko
-převodem
na
účet
města
Nýrska
č.19-0001322351/0100, variabilní symbol a částku v Kč
obdržíte dotazem na e-mail: pokladna@mestonyrsko.cz.
Poplatníci, kteří nahlásili svoji e-mailovou adresu, obdrží podklady k platbě na uvedený e-mail.
Po úhradě poplatku bude předána nálepka na sběrnou
nádobu o velikosti 110, 120 nebo 240 l popř. doručena
do schránky (u plateb provedených převodem z účtu).

2) Poplatek ze psů
Poplatníkem je dr žitel psa, kter ým je fyzická nebo
právnická osoba, která je přihlášená nebo má sídlo na
území města Nýrska.
Poplatek se platí ze psů starších tří měsíců.
Sazby za prvního psa:
a) základní sazba
200 Kč
b) chovaného v domě s pěti a více byty
700 Kč
c)
jehož držitelem je osoba starší 65 let
120 Kč
d) chovaného v k. ú. Blata, Bystřice nad Úhlavou,
Hodousice, Stará Lhota, Starý Láz, Zelená Lhota,
jehož držitel je v této obci přihlášený, 100 Kč.
Sazby za každého dalšího psa jsou vyšší o 50 % než za
prvního psa.
Osvobození a úlevy uvedené v článku 6 OZV
č.1/2019, např. pro osoby:
- nevidomé, osoby závislé na pomoci jiné fyzické osoby
- které jsou držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P
- které převzaly psa z útulku.
Splatnost: do 30. 6. 2021.

Luďka Bechyňová
finanční odbor

Finanční výbor

Leden 2021
A máme tu nový rok, nová očekávání a nové naděje.
Přinejmenším v to, že bude lepší, než byl ten předchozí.
Pro Finanční výbor města Nýrska je závěr roku vždy
naplněn seznamováním se s novým rozpočtem na následující rok, který zpracovává vedení města ve spolupráci
s finančním odborem. Upřímně musím napsat, že tentokrát to opravdu neměli jednoduché. Jednak z důvodu
koronavirové krize, kdy část nákladů na kompenzace se
stát rozhodl přenést na obce a města. A za druhé kvůli

nejasnostem ohledně daňových změn, které se schvalovaly skutečně na poslední chvíli v závěru roku. Dle predikcí, které byly k dispozici (nikoliv však od státu), by
mělo dojít v letošním roce ke snížení daňových příjmů
oproti přechozímu roku o 15 mil. Kč. Dost zásadní a
vysoké číslo. Při sestavování rozpočtu tak nikdo nevěděl, s jakou výší daňových příjmů může město v příštím
roce počítat. Bohužel však investice je třeba plánovat
dopředu.
pokračování na str. 6
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A co nás tedy čeká? Vybudování stavebních parcel za
fotbalovým hřištěm, rekonstrukce Hodousické ulice
a pokračování prací v Žižkově ulici, přivaděč vody do
Hodousic a mnohé další. Dále budou probíhat opravy
na budově městského úřadu nebo bude nakoupena nová
hasičská cisterna za více než 7 milionů Kč. Celkem
bude na investice a opravy v letošním roce vydána rekordní částka přibližně 90 milionů Kč. Samotný rozpočet pak předpokládá, že celkové příjmy budou ve výši
159,4 milionů Kč a celkové výdaje pak 173,9 milionů
Kč. Rozdíl rozpočtu bude krytý přebytkem

z předchozích let a investičním bankovním úvěrem,
který bude použit na financování stavebních parcel.
Rozpočet byl na základě doporučení finančního výboru
vyvěšen na úřední desce a nakonec i schválen Zastupitelstvem města Nýrska dne 14. prosince.
Dovolte mi poděkovat vám za přečtení těchto řádků
a závěrem bych vám všem rád popřál, ať se v novém
roce 2021 daří co nejlépe a vše vychází tak, jak si přejete. S předsevzetími vám přeji hodně štěstí a ať je tento
rok úspěšným.
David Křížek
Mějte se fajn.
předseda Finančního výboru

Městské kulturní středisko

Kulturní akce v roce 2020
COVID-19 v roce 2020 udělil tvrdou ránu také kulturnímu životu. Vše se během pár dní otočilo vzhůru nohama. Divadla, koncerty, besedy, přednášky, knihovnické lekce, čtení pro děti, výstavy a další programy
musely být pozastaveny, zrušeny nebo přeloženy na
jiné termíny. Přesto se pár akcí podařilo uskutečnit,
např. koncert Olgy Lounové, beseda Paměti národa nebo knihovnická čtení.
Účast na těchto akcích byla vskutku velká a radost

v očích dětí i dospělých na první pohled zřetelná. Těší
nás, že v takto pochmurném roce jsme mohli alespoň
částečně přispět těmito světlými okamžiky ke kulturnímu životu v Nýrsku.
Kultura není pro život to nejdůležitější, ale pevně věřím, že velkou měrou ovlivňuje kvalitu života duševního. Proto nám všem přeji, aby rok 2021 byl plný krásných, obohacujících a duši hladících zážitků. Přehled
plánovaných akcí naleznete na straně 10.

Jana Pešková
vedoucí MKS

Městská knihovna Nýrsko v roce 2020
Rok 2020 byl pro všechny, jak jistě víme, velice náročný. S potížemi, které na začátku roku nikdo nečekal, se
knihovna vypořádala dobře. V dobách, kdy bohužel
nemohla mít otevřeno pro veřejnost, její zaměstnanci
využívali svůj čas k činnostem, které by za normálního
provozu bylo těžké uskutečnit. A pokud bylo potřeba,
pomáhali, kde se dalo, například pečovatelské službě
s rozvážkou obědů.
Při jarním uzavření se přebral a vytřídil knihovní fond.
Knihy poničené a zastaralé byly vyřazeny, aby udělaly
místo pro nové. Ty staré byly nabídnuty různým organizacím a posléze lidem. Přes léto se knihovna otevřela
a všichni se těšili, že špatná doba je již za námi. Druhá
vlna ale opět vše uzavřela. Velice potřebné bylo vymalování celé knihovny, které se podařilo zrealizovat.
S výmalbou pomáhaly knihovnice, vedoucí Městského
kulturního střediska a další. Vymalovaná a nazdobená
knihovna tak netrpělivě čekala na své čtenáře. Jakmile
to bylo možné, otevřelo se alespoň výdejní okénko, ve
kterém si objednané knihy mohli lidé vyzvednout. Krátké otevření před Vánoci využilo spoustu našich čtenářů.

Nezahálely jsme ani s nákupem nových knih. Celkem
jich do našeho fondu přibylo 653. Nakoupily jsme nové
společenské hry, tentokrát pro naši nejmladší věkovou
skupinu a dál evidovaly oblíbené nové časopisy.
Na úplném konci roku se opět muselo vše uzavřít. Knihovny však mohou realizovat formu bezkontaktního
půjčování. Rozhodli jsme se to využít a nabízíme nyní
bezplatnou možnost rozvozu knih domů. Pokud jste
naším čtenářem, můžete si knihy objednat telefonicky
(376
555
641)
nebo
emailem
(knihovna@knihovnanyrsko.cz). Udejte své telefonní
číslo a doručovací adresu a výpůjčky vám přivezeme.
Každou středu od 9:00 do 16:30 hodin proběhne rozvoz
objednávek. Budete telefonicky informováni a zásilka
vám bude doručena domů. Zazvoníme a zanecháme
tašku u dveří. V bezpečné vzdálenosti vyčkáme, zda
dojde k převzetí ze strany objednatele. V případě, že
zásilku nikdo nevyzvedne, vrátí se zpět do knihovny.
Přestože ani vstup do dalšího roku nebyl moc optimistický, věříme v lepší zítřky. Přejeme všem pevné zdraví.
Vaše knihovnice.
Olga Hrachová
knihovnice
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Městské kulturní středisko

Rok 2020 v informačním centru
Uplynulý rok se do našich pamětí jistě zapíše jako
„zvláštní neboli kovidový rok“. Všechno bylo zkrátka
jinak, kulturní ani turistické akce se téměř nekonaly.
A když ano, byly omezeny vládními opatřeními a nařízeními. Těmito opatřeními však nebyly ovlivněny pouze akce, ale i cestování do zahraničí, možnosti ubytování a mnoho dalšího. Lidé tak začali více poznávat krásy
České republiky. I když bylo naše informační centrum
v jarních měsících a před Vánoci uzavřeno, celková
návštěvnost byla vyšší než v minulých letech. Dobu,
kdy jsme byly nuceny mít informační centrum uzavřené, jsme využily k vymalování vnitřního prostoru a in-

stalaci nového prodejního pultu tak, aby bylo pro návštěvníky vše přehlednější. V loňském roce se staly
nejčastěji kupovaným suvenýrem turistické vizitky
a deníčky. Proto jsme se rozhodly, že nabídku turistických vizitek ještě rozšíříme o další atraktivní místa
v blízkém okolí našeho města. Ale tím jsme neskončily.
V tomto roce se mohou návštěvníci našeho informačního centra těšit i na mnoho dalších nových suvenýrů.
Nezapomněly jsme ani na ty nejmenší. Pro ty budou
připraveny omalovánky, pastelky, pexeso nebo kvarteto.
Do nového roku přejeme všem hlavně pevné zdraví.
Martina Bastlová

Spolky

Z činnosti Klubu SZP Nýrsko
Náš klub má v současné době 53 členů. V této nepříznivé době pro shromažďování jsme se nemohli sejít na
květnové členské schůzi, kterou jsme každoročně pořádali při příležitosti Dne matek. Také prodej květinek
Ligy proti rakovině jsme mohli uskutečnit až v záři.
Stále však navštěvujeme naše členy při životních jubileích. V září jsme pozvali členy na členskou schůzi,
konala se s malou účastí. Původně jsme chtěli doplnit
výbor a případně zvolit nový, ale nakonec jsme se rozhodli činnost našeho klubu ukončit. Chtěla bych touto

cestou poděkovat členkám výboru za jejich práci, všem
členům SZP za dlouholetou věrnost a popřát hodně pevného zdraví a pohody do dalších let.
Zároveň chci poděkovat starostovi města Nýrska Miloslavu Rubášovi a členům městského úřadu za podporu
a finanční pomoc našemu klubu, Jaroslavu Jandovskému za dlouholeté hudební produkce při našich členských schůzích a paním učitelkám a dětem z Duhové
školky za krásná vystoupení.
Hana Žufanová

Zahrádkářský svaz
ZO Českého zahrádkářského svazu Nýrsko děkuje všem,
kteří nám pomohli na akcích, jež jsme organizovali
v roce 2020. V roce, který se lišil od předchozích let, než
jak bylo zvykem. Přesto jsme uskutečnili kromě plesu
šest akcí pro naše občany i veřejnost. Počátkem roku výroční členskou schůzi, dále tradiční, již 15. v pořadí masopustní průvod městem, v měsíci srpnu výstavu květin,
především denivek Ing. Nováka, s možností nákupu
a objednávek sadby pro další pěstování. V měsíci říjnu
jsme se zúčastnili okresní výstavy ovoce a zeleniny
v Klatovech, v Nýrsku pak proběhla tradiční výstava výpěstků. V měsících září a říjen jsme uskutečnili moštování ovoce, které muselo být bohužel předčasně ukončeno
z důvodu vládního nařízení k nynější situaci.
Touto cestou děkujeme Městskému úřadu Nýrsko za pomoc a finanční podporu při rekonstrukci moštárny.

V nadcházejícím roce 2021 vám všem přejeme v prvé
řadě mnoho zdraví a pěstitelských úspěchů ve vašich
zahradách.

Jiří Malý, předseda
Naďa Pellerová, hospodářka
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Duhová školka

Podzim a předvánoční čas v Duhové školce
Dne 20. října proběhla v jednotlivých třídách naší školky akce ke Dni stromů, která formou úkolů a soutěží
přiblížila dětem svět stromů a jejich význam pro člověka. Děti připravily výstavu „darů lesa“, tvořily z přírodnin, poznávaly hmatem kůru, šišku, větvičku, dále skládaly půlené obrázky lesa, zpívaly písně o lese. Dozvěděly se, co je to míza, proč se strom na podzim zbavuje
listí a opadavá.

I v letošním roce se ve školce konala „Soutěž ve sběru
kaštanů a žaludů“. Děti se svými rodiči nasbíraly kaštany a žaludy v celkovém počtu 48 pytlů, které zaměstnanci firmy Triumfa energo, které tímto děkujeme, využijí k zimnímu přikrmování zvěře. Do sběru se tento rok
zapojilo 80 dětí se svými rodinami. Všechny zúčastněné
děti byly ve čtvrtek 3. prosince odměněny zaslouženými
cenami.

Vše vyvrcholilo zábavným dopolednem v přírodě s různými úkoly – slalom mezi stromy, frotáž kůry, určování
druhů stromů, objímání stromů. Děti sbíraly určený počet žaludů, házely šiškou na cíl, sbíraly listí, tvořily obrázky, draky a cestičky. Akce se moc líbila a každý si
domů odnesl sladkost a diplom.
Začátkem listopadu proběhlo ve školce fotografování
dětí s vánoční tematikou.
V pátek 27. listopadu společnost Prima Vizus, dle zájmu rodičů, provedla screeningové vyšetření zraku pomocí přístroje Plusoptix.

4. prosince školkou, jako každý rok, prošel Mikuláš se
svojí družinou. Rozdal dětem dárky, čert děti pozlobil
a anděl utišil plačící nezbedníky. Všechny děti naslibovaly, jak už budou hodné!!!
Na 15. a 17. prosince se děti těšily nejvíce. Ve všech
třídách „naděloval Ježíšek“. Rozzářené obličeje dětí se
nikdy neomrzí.
P.S. Ještě jedno poděkování na závěr. Moc děkujeme
společnosti ČEVAK a.s. za rychlé a profesionální odstranění závady kanalizační sítě v naší MŠ.
kolektiv učitelek MŠ

Muzeum Královského hvozdu

Co nám vrtá hlavou
To máte tak. Už jsme lecjakou pozoruhodnost našeho
města uváděnou v historických zápisech potvrdili vlastním pátráním nebo nám s tím pomohli naši spoluobčané, nebo nám dokonce rovnou do muzea donesli předměty, které historické události potvrzovaly, ale jedna
zásadní nám uniká. No ovšem, je to ta významná bitva
u Nýrska. I když se nás čas od času někteří badatelé
pokoušejí přesvědčit, že to byla jen bezvýznamná šarvátka nějakých ztřeštěnců, naštěstí je dost těch, kteří
toto střetnutí a také okolnosti, které ho provázely, mají

nastudované tak, že není pochyb o tom, že šlo o významný střet s německými žoldnéři, najatými odpůrci
krále Jiřího z Poděbrad. Šlechta tvořící spolek Zelenohorské jednoty byla hned v zárodku ochuzena o posilu,
která se zformovala v německých příhraničních krajích,
protože roku 1467(8) u Nýrska v boji neobstála. Dokonce ještě dlouhé roky přicházely do Čech karavany se
solí jako vyrovnání za škody, které touto bitvou české
kraje utrpěly.
pokračování na str. 9
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Muzeum Královského hvozdu
pokračování ze str. 8

Proč se o tom zmiňuji? V roce 1860, v rámci změn ve
způsobu obhospodařování polních ploch, přikročil
i nýrský spolek zemědělců k úpravám okolních zemědělsky využívaných ploch. Byly především srovnávány
a odvodňovány, aby se umožnilo jejich lepší využití.
Jak zaznamenal nýrský historik Josef Blau, byly při
těchto úpravách nalezeny kosti a zbytky zbraní. Bylo
z toho velké pozdvižení umocněné o pět roků později,
když se v Nýrsku konalo setkání zemědělských svazů,
při kterém byly tyto nálezy vystaveny. Dokonce v této
době padl nejeden návrh, aby bylo v Nýrsku založeno
muzeum, jehož základem by byly právě tyto nálezy.
Muzeum založeno nebylo a nálezy postupně ztratily na
atraktivnosti, takže žádný div, jestli se po několika letech jakési rezavé krámy ocitly někde na smetišti, nebo
v lepším případě v rukou místního kováře, který z nich
vyrobil pár užitečných předmětů. Charakteristickým
rysem tradovaných vzpomínek zůstalo jen vzdychání
nad neuskutečněným plánem založit v Nýrsku muzeum.
A protože takové vzdychání mívá velkou životnost,
sem tam se s takovým názorem setkáme ještě dnes, jaká
to byla příležitost a velká škoda. Kdyby se to tenkrát
bylo stalo, mělo by pravděpodobně Nýrsko hned po
Praze nejstarší muzeum v českých zemích.

Tak proč o tom píši? Už jsme se nachodili po hodousických, rozuměj Nové Hodousice, lukách hodně, ale zásadní výsledek zatím žádný. Podařilo se už najít několik
středověkých podkov, jednou dokonce i půldruhého
metru od sebe, stejné velikosti i typu a také nějaké ozdoby z postrojů, ale to není nic průkazného. Takové
části postrojů či podkovy na těchto lukách mohl ztratit
obyčejný středověký zemědělec, a ne právě nějaký válečník. Před nějakým časem jsme se opět pokusili
o plochu hodousických luk, my jim teď spíše říkáme
hadravské, zajímat a představte si, že se z toho vyklubalo nedostatečné zachycení poválečné historie našeho
města v kronice, protože v prostoru mezi mostem a čističkou odpadních vod býval v roce 1945 zajatecký tábor
pro německé vojáky. Ani tuto skutečnost jsme dosud
žádnými nálezy nepotvrdili, ale stejně doufám, že se
podaří dříve nebo později nalézt něco z bitvy u Nýrska
a že se také podaří najít i nějaký doklad zajateckého
tábora, přestože plocha, kde se mohl nalézat, už utrpěla
nejedním stavebním zásahem, který pochopitelně stopy
bezpečně ničí. Tak co? Opět to samé. Prosíme, abyste
všem hledačům nýrské historie drželi palce.
Karel Velkoborský
Muzeum Královského hvozdu

Příroda

Ledňáček říční
Moje jméno připomíná měsíc leden. Jmenuji se Ledňáček říční.
Jsem jen o trochu větší než vrabec a mám trochu zvláštní postavu. Moje hlava se zobákem je skoro stejně
dlouhá jako zbytek zavalitého těla s krátkým ocasem.
I nožky mám krátké.
Pokud se někomu poštěstí zahlédnout mě, jak se mihnu
těsně nad vodní hladinou, pochopí, proč se mi říká létající drahokam. Mám oranžové břicho a nohy, modrou
hlavu a křídla a zářivě modrozelená záda. Když se mi
peříčka zatřpytí ve slunci, je to opravdu nádhera.
Polovinu roku žiju samotářsky, od dubna do září pak
v párech. K hnízdění potřebuji vyšší svislé břehy, v kterých se samičkou vyhrabeme až 1 metr dlouhou noru.
Samička snese 6-7 vajec a v sezení se střídáme 21 dní.
Mláďata potom 3-4 týdny krmíme.
Naši potravu tvoří menší rybky, někdy žáby nebo vodní
hmyz. Rybky lovím tak, že sedím na větvi nad hladinou, číhám a pak se střemhlav vrhnu do vody. Úspěšný
jsem přibližně jednou z deseti pokusů. Když lovím pro

sebe, spolknu rybku hlavou napřed. Ale pokud si ji
srovnám v zobáku tak, že hlava kouká ven, znamená to,
že ji nesu samičce nebo mláďatům.
K životu potřebuji čisté řeky nebo jezera. V České republice nás žije pouze 300-700 párů a patříme mezi
silně ohrožené druhy.
Když budete mít trpělivost a štěstí, můžete mě zahlédnout třeba v Hamrech na mostě přes Úhlavu.

Pírko
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Městské kulturní středisko
Následující kulturní akce (1-9/2021) proběhnou v závislosti na vývoji epidemiologické
situace.
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Městská knihovna
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Jízdní řády
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Uzávěrka:
Únorové číslo Nýrských novin vyjde v 5. týdnu roku
2021.
Uzávěrka příjmu příspěvků od dopisovatelů je ve středu
20.ledna 2021.
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.
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