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Aktuálně 

(red) 

(red) 

Okénko do historie 

V roce 1958 byl v budově býva-

lého kláštera v Bystřici nad Ú-

hlavou zřízen ústav sociální 

péče. Z počátku byla upravena 

pouze původní budova, v letech 

1960–1961 byla přistavěna ješ-

tě budova nová a zřízeno bylo 

ústřední topení s celkovým in-

vestičním nákladem 1 100 000 

Kčs. Tím byla zvýšena také ka-

pacita ústavu. V roce 1963 

sloužila již 160 dětem s  trvalou 

duševní vadou a dalšími těles-

nými vrozenými vadami. Do 

ústavu byly přijímány děti od    

3 do 12 let z celého Západočes-

kého kraje. Všechny děti zde 

našly nový domov a kolektiv, 

který jim velmi často v rodin-

ném prostředí chyběl. O děti 

bylo všestranně postaráno        

a celé zaopatření bylo hrazeno 

ze státního rozpočtu, jen malou 

část dopláceli rodiče. Ústavy 

sociální péče v té době byly ří-

zeny komisemi sociálního za-

bezpečení ONV, které také roz-

hodovaly o přijímání do ústavu 

a o výši příspěvku, podle sociál-

ního poměru rodičů.  

Cena tepla 

Vážení čtenáři, 

Přelom starého a nového roku je i dobou plánování a předsevzetí. 

Možná jste si také nějaké dali. Předsevzetí jsou určitou zkouškou 

naší vůle a pomáhají nám, pokud si je stanovíme s rozumem, pokud 

promyslíme, čeho vlastně chceme dosáhnout a jaké konkrétní kro-

ky chceme udělat.  

Věříme, že i v novém roce zachováte Nýrským novinám přízeň a že 

se vám jejich obsah bude líbit. 

Všem čtenářům i dopisovatelům přejeme úspěšný rok 2023. 

Redakce Nýrských novin 

Na základě předložené kalkulace Nýrské teplárny, s. r. o. předpokládaných 

nákladů a výnosů při zajišťování služeb dodávky tepla v roce 2023 byla 

zvýšena cena tepla na 611 Kč/GJ + sazba DPH, která je stanovena záko-

nem. Navýšení dosahuje hodnot oficiálně přiznané inflace loňského roku   

a představuje nárůst o cca 16%. Důvodem pro navýšení ceny je nekontro-

lovatelný nárůst cen vstupů (tzn. energie, uhlí, plyn), který nastal od února 

loňského roku. I když byly v uplynulých letech vytvořeny velmi dobré 

podmínky provozování, nelze takovéto náklady sanovat již vyčerpanými 

úsporami provozu. S tímto problémem se Město Nýrsko potýkalo                

i v loňském roce, kdy zvýšené náklady nahradilo snížením nájemného       

o jeden milion korun. Tento postup je však z ekonomického hlediska ne-

správný, jelikož nájem, který hradí provozovatel tepelného hospodářství 

vlastníkovi, jímž je právě město Nýrsko, slouží k vytváření rezerv na ob-

novu tepelného hospodářství v následujících letech. I přes tento nárůst ce-

ny tepla, v porovnání s výrobci a dodavateli napříč republikou, je jedním 

z nejnižších v České republice. Navýšení pro jednotlivé domácnosti je ne-

srovnatelně nižší ve srovnání s výdaji domácností, které nejsou napojeny 

na centrální zdroj tepla. 

Vodné a stočné 

Na prosincovém jednání Zastupitelstva města Nýrska 

bylo na programu schválení ceny vodného a stočného. 

Cena vznikla na základě ekonomického rozboru nákla-

dů a výnosů z roku 2022 a schváleného Plánu obnovy 

vodovodů a kanalizací, který předložil správce vodo-

vodní infrastruktury ČEVAK, a. s. České Budějovice. 

Celková cena vodného a stočného je pro příští rok sta-

novena ve výši 74,12 Kč/m³, kdy vodné činí           

32,23 Kč/m³ a stočné pak 41,89 Kč/m³ s DPH. Cena 

vodného      a stočného je v našem městě prakticky na 

polovině sociálně únosné ceny stanovené státem. Tato 

skutečnost je výsledkem složitých jednání 

s provozovatelem úpravny vody v Milencích a provozo-

vatelem městské sítě. Pro obyvatele Staré Lhoty a Zele-

né Lhoty, kde je provozovatelem kanalizace Dobrovol-

ný svazek obcí Údolí pod Ostrým, byla určena cena 

stočného ve výši 53 Kč/m³. Pro obyvatele těchto obcí je 

stanovena kompenzace stočného pro rok 2023 ve výši 

10,50 Kč/m³. Žádost o uvedenou kompenzaci je možné 

podat do konce kalendářního roku, ve kterém proběhlo 

vyúčtování za dané fakturační období.  

Uzávěrka pro zasílání příspěvků je v pátek 20. ledna.  

Své příspěvky zasílejte na adresu nyrskenoviny@mestonyrsko.cz.  

V případě jakéhokoliv dotazu využijte telefonní číslo 724 432 756. 
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Aktuálně 

(red) 

Stavební úřad 

Vzhledem ke schválení novely stavebního zákona no-

vou vládou nedojde ke vzniku centrálního stavebního 

úřadu, neboť jak říká vláda nová, blízkost úřadů 

k občanům je zásadní. Zrychlení a zjednodušení staveb-

ního řízení je zásadní věc pro budoucnost země a dobré 

služby občanům. Zabrání také kolapsu ve stavebnictví, 

ke kterému by zajisté došlo, pokud by byla přijata 

v platnost předloha minulé vlády. Stavební úřad tak 

bude v našem městě zachován. Vzhledem k tomu vy-

psalo Město Nýrsko výběrové řízení na obsazení úřed-

níka stavebního úřadu, aby od dubna letošního roku 

mohlo dojít k posílení činnosti našeho stavebního úřa-

du. Více informací o výběrovém řízení najdete na we-

bových stránkách města Nýrska.  

https://www.mestonyrsko.cz/munyrsko/user/

deska/2022/4Q/20221221_Oznameni_o_vyhlaseni_vyb

eroveho_rizeni_SU_referent_2023.pdf 

Finanční dar 

Jak jistě všichni víte, ke konci minulého roku došlo 

k požáru v panelovém domě v ulici Práce, který způso-

bil nemalé škody na majetku obyvatel domu. Bezpro-

středně po požáru byla postiženým rodinám poskytnuta 

finanční pomoc v rozsahu 10 000 až 19 500 Kč dle 

rozsahu poškození majetku. Nejvíce však byl poškozen 

byt rodiny, který se nacházel přímo nad ložiskem požá-

ru. Došlo ke zničení veškerého zařízení, balkonového 

okna i dveří. Vzhledem k těžké životní situaci, která je 

zapříčiněna i zhoršeným zdravotním stavem majitelky 

bytu, byl této rodině po schválení Zastupitelstva města 

Nýrska poskytnut finanční dar ve výši 50 000 Kč. 

(red) 

Územní plán 

Územní plán je jedním z nejdůležitějších dokumentů 

města. Územní plánování je vlastně nikdy nekončící       

a velmi složitý proces.  

Co je územní plánování? 

Územní plánování řeší uspořádání a způsoby, jakými 

jsou jednotlivé plochy na území města využívány. Jeho 

úkolem je chránit krajinu a kulturní hodnoty a hlavně 

najít soulad se zájmy občanů a soukromých vlastníků. 

Územní plánování se řídí zejména zákonem č. 183/2006 

Sb., o územním plánování a stavebním řádu. Nástrojů 

územního plánování je několik, ale nejdůležitější pro 

občany je právě územní plán. 

Co obsahuje územní plán a proč se o něj občané mají 

zajímat? 

V územním plánu je obsažena koncepce rozvoje města 

v souladu s ochranou krajiny. Územní plán stanovuje, 

jaké využití mohou mít jednotlivé pozemky.  Nejčastěji 

jsou rozlišovány plochy pro bydlení, občanské vybavení 

(školy, kultura, sport), dopravní infrastrukturu, průmysl, 

zemědělství, veřejné zeleně. Nejdůležitějšími údaji 

v územním plánu jsou hranice zastavěného území a vy-

mezení zastavitelných ploch, protože určují, kde je mož-

ná nová výstavba.  Pokud občan například zamýšlí sta-

vět rodinný dům, může tuto výstavbu provést jen na 

pozemcích, které jsou k tomu územním plánem určeny, 

protože stavební úřad vždy posuzuje, zda je záměr sta-

vebníka v souladu s územním plánem. Územní plán 

města Nýrska je zpracován i pro všechny spádové obce. 

Klade důraz na zachování původního charakteru zdejší 

krajiny, protože okolí Nýrska již od středověku předsta-

vuje hranici souvislého osídlení Šumavy. Z tohoto dů-

vodu jsou plochy k nové zástavbě určeny v těsné návaz-

nosti na již zastavěné území. 

Jak postupovat, pokud potřebujete změnu územního 

plánu? 

O tom, zda se změna platného územního plánu bude 

pořizovat, rozhoduje vždy zastupitelstvo města, a to 

buď z vlastního podnětu, nebo na základě přijatých ná-

vrhů od vlastníků pozemků. Návrh na změnu mohou 

žadatelé podávat průběžně na Městském úřadu 

v Nýrsku. Všechny přijaté návrhy jsou posouzeny archi-

tektem, který zpracovává územní plán, na základě jeho 

stanovisek jsou pak některé návrhy zařazeny do pořizo-

vané změny. Po schválení doporučených návrhů zastu-

pitelstvem města jsou tyto návrhy předány pořizovateli, 

tzn. Městskému úřadu Klatovy, který zpracuje návrh 

zadání změny územního plánu a zajistí jeho vystavení 

po dobu 30 dnů. V této lhůtě může k návrhu zadání kaž-

dý uplatnit písemné připomínky, dotčené orgány a kraj-

ský úřad uplatní svá stanoviska. Na základě těchto sta-

novisek a připomínek upraví pořizovatel návrh zadání    

a předloží jej zastupitelstvu města ke schválení. Násled-

ně pak vybraný architekt zpracuje návrh změny. Tento 

návrh změny je následně projednán na veřejném projed-

nání. Na tomto projednání je proveden výklad doku-

mentace, popsány možnosti a náležitosti uplatnění při-

pomínek a námitek, je vedena diskuze. 

 

pokračování na str. 4 

https://www.mestonyrsko.cz/munyrsko/user/deska/2022/4Q/20221221_Oznameni_o_vyhlaseni_vyberoveho_rizeni_SU_referent_2023.pdf
https://www.mestonyrsko.cz/munyrsko/user/deska/2022/4Q/20221221_Oznameni_o_vyhlaseni_vyberoveho_rizeni_SU_referent_2023.pdf
https://www.mestonyrsko.cz/munyrsko/user/deska/2022/4Q/20221221_Oznameni_o_vyhlaseni_vyberoveho_rizeni_SU_referent_2023.pdf
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pokračování ze str. 3 

Výsadba habrů 

Aktuálně 

(red) 

(red) 

Nejpozději do sedmi dnů ode dne konání veřejného pro-

jednání může každý uplatnit své připomínky a dotčené 

osoby mohou uplatnit námitky. Ve stejné lhůtě dotčené 

orgány uplatní svá stanoviska k návrhu změny. Toto 

projednání je následně vyhodnoceno pořizovatelem 

a určeným zastupitelem. Pořizovatel zpracuje návrh roz-

hodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení připomínek. 

Tyto návrhy doručí dotčeným orgánům a vyzve je 

k uplatnění stanovisek. Poté je návrh upraven ve smyslu 

zapracování vyhodnocení projednání a pořizovatel ná-

sledně předkládá zastupitelstvu příslušné obce návrh na 

vydání územního plánu s jeho odůvodněním. Zastupitel-

stvo vydá změnu ÚP a město doručí veřejnou vyhláškou 

předmětnou změnu územního plánu a úplné znění 

územního plánu po této změně. Teprve dnem doručení 

změny územního plánu a úplného znění nabývá změna 

územního plánu účinnosti. 

V loňském roce došlo k pokácení vzrostlých topolů      

u Základní školy Nýrsko ve Školní ulici, které se na-

cházely mezi školou a dřevozpracujícím závodem. Je-

jich zdravotní stav, vzrůst a provozní nebezpečnost 

vzhledem k pohybu dětí v dopadové vzdálenosti byly 

velkým rizikem. Na místo topolů bylo vysazeno celkem 

50 kusů dřevin habru obecného. Výsadba tak plní funk-

ci hygienickou, ekologickou i estetickou. Nová liniová 

výsadba bude plnit také funkci protihlukové a protipra-

chové bariéry, ale také bude chránit školu před nepříz-

nivými povětrnostními vlivy. V neposlední řadě je habr 

obecný dobré útočiště pro drobné živočichy a ptáky. 

Jedná se o dřevinu, která je díky svému vzrůstu i jiným 

vlastnostem v porovnání s topoly minimálně provozně 

riziková. 

Místní poplatky 

1) Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství  

Obecně závazná vyhláška č. 2/2022 účinná od              

1. 1. 2023 byla schválena na zasedání Zastupitelstva 

města Nýrska dne 12. 12. 2022. Nejvýznamnější změ-

nou, která se dotkne každého poplatníka, je úprava saz-

by poplatku z částky 950 Kč na 200 Kč. Město zaplatí 

ze svého rozpočtu převážnou část nákladů na systém 

nakládání s odpady, pomůže tak občanům snížit v roce 

2023 náklady na bydlení. 

Poplatník:  

- fyzická osoba přihlášená k pobytu 

- vlastník bytu, rodinného domu nebo stavby pro rodin-

nou rekreaci, ve kterých není    přihlášená žádná fy-

zická osoba.  

Sazba poplatku 200 Kč/ osoba/ rok 2023. 

Úlevy a osvobození od poplatku jsou uvedeny 

v článku 7 obecně závazné vyhlášky města Nýrska          

č. 2/2022. Poplatník je povinen prokázat existenci sku-

tečností zakládajících nárok na osvobození nebo úlevu 

na rok 2023 v uvedeném roce, jinak nárok na osvoboze-

ní nebo úlevu od tohoto poplatku zaniká. 

Potřebné tiskopisy lze vyzvednout v kanceláři č. 6 na 

MěÚ Nýrsko nebo stáhnout na                                  

http://www.sumavanet.cz/munyrsko/ v sekci formuláře 

pro podání.  

Lhůta pro úhradu poplatku do 31. 3. 2023.  

Způsob platby:  

-  v pokladně MěÚ (kancelář č. 6) v hotovosti, nebo 

přes platební terminál 

- převod na účet města Nýrska                                        

č. ú. 19-0001322351/0100, variabilní symbol je stejný 

jako v předchozích letech, popř. platební údaje včetně 

částky k úhradě budou sděleny na e-mail, dopisem 

nebo na finančním odboru.  

Po úhradě poplatku převodem na účet bude doručena 

nálepka na sběrnou nádobu o velikosti 110 l, 120 l nebo 

240 l do schránky u rodinného domu do konce března 

2023 (platnost nálepky na rok 2022 je do 31. 3. 2023). 

 2) Poplatek ze psů  

Poplatníkem je držitel psa, kterým je fyzická, nebo 

právnická osoba, jež je přihlášená nebo  má sídlo na 

území města Nýrska. 

pokračování na str. 5 



5 

Aktuálně 
pokračování ze str. 4 

pokračování na str. 6 

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, Ho-

dousice, Stará Lhota, Starý Láz, Zelená Lhota, jehož 

držitel je v této části obce 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 v roce převzetí a v roce 

následujícím. 

Splatnost do 30. 6. 2023. 

Bližší informace k jednotlivým místním poplatkům mů-

žete získat na webových stránkách města Nýrska, dota-

zem na e-mail: pokladna@mestonyrsko.cz nebo telefon-

ním čísle 376 555 628. 

Luďka Bechyňová 
finanční odbor 

Oznámení o době a místě konání voleb na území města Nýrska pro volbu 

prezidenta ČR ve dnech 13. a 14. ledna 2023  

a případně druhé kolo ve dnech 27. a 28. ledna 2023 

Rozhodnutím předsedy Senátu Parlamentu ČR uve-

řejněném ve sbírce zákonů ČR pod č. 207/2022 Sb. 

byla dne 27. června 2022 vyhlášena volba prezidenta 

ČR.  

Kdy můžete volit? 

Volba prezidenta ČR se uskuteční: 

v pátek dne 13. ledna 2023 od 14.00 do 22.00 hodin 

v sobotu dne 14. ledna 2023 od 08.00 do 14.00 hodin, 

popř. 2. kolo: 

v pátek dne 27. ledna 2023 od 14.00 do 22.00 hodin 

v sobotu dne 28. ledna 2023 od 08.00 do 14.00 hodin. 

Kde budete volit? 

Místem konání volby prezidenta ČR jsou: 

volební okrsek č. 1: 

volební místnost: Městský úřad, Náměstí 122,            

340 22 Nýrsko 

pro voliče s trvalým pobytem v Nýrsku ulice: Dobrov-

ského, Domažlická, Erbenova, Hodousická, Chodská, 

Kaplířova, Klatovská, Křižíkova, Luční, Nádražní, Ná-

městí, Raisova, Riegrova, Rybářská, Strážovská, Školní, 

U Banky, U Radnice, Úzká, V Lukách, Vrchlického, 

neurčená ulice - čp. 927, čp. 603, čp. 949 

volební okrsek č. 2: 

volební místnost: Kulturní dům, Prap. Veitla 23, 340 

22 Nýrsko 

pro voliče s trvalým pobytem v Nýrsku ulice: Jahodová, 

Jiráskova, Klostermannova, Kpt. Kufnera, K Zahradám, 

Milenecká, Práce, Prap. Veitla, Sídliště I, Sídliště II,     

U Koupaliště, Vančurova, Thámova, neurčená ulice - 

čp. 983 

pro voliče s trvalým pobytem ve Staré Lhotě 

volební okrsek č. 3: 

volební místnost: Základní škola, Komenského 250, 

340 22 Nýrsko 

pro voliče s trvalým pobytem v Nýrsku ulice: Baarova, 

Boženy Němcové, Československých legií, Dvořákova, 

Elišky Krásnohorské, Havlíčkova, Husova, Chudenín-

ská, K Cihelně, Karla Čapka, Karla Hynka Máchy, 

Kollárova, Komenského, Mikoláše Alše, Nerudova, 

Palackého, Petra Bezruče, Pod Lesem, Smetanova, Šmi-

lovského, Šumavské nábřeží, Tylova, Tyršova, 

U Kluziště, Za Hřištěm, Žižkova, neurčená ulice -       

čp. 915, čp. 926, čp. 964, čp. 976, čp. 979, čp. 989 

volební okrsek č. 4:  

volební místnost: Bystřice nad Úhlavou čp. 31 – 

hasičská zbrojnice, 340 22 Nýrsko 

pro voliče s trvalým pobytem v Bystřici nad Úhlavou     

a ve Starém Lázu 

volební okrsek č. 5: 

volební místnost: Hodousice - víceúčelové zařízení 

Na Řáholci, 340 22 Nýrsko 

pro voliče s trvalým pobytem v Hodousicích a v Blatech 

volební okrsek č. 6: 

volební místnost: Zelená Lhota čp. 117 - hasičská 

zbrojnice, 340 22 Nýrsko 

pro voliče s trvalým pobytem v Zelené Lhotě  

Kdo může volit a za jakých podmínek? 

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svo-

ji totožnost a státní občanství České republiky, a to plat-

ným občanským průkazem, nebo cestovním či diploma-

tickým pasem České republiky a dosáhl alespoň druhý 

den voleb prvního kola volby prezidenta (tj. 14. ledna) 

věku nejméně 18 let. Ve druhém kole volby prezidenta 

může volit i občan, který alespoň druhý den konání dru-

hého kola volby prezidenta dosáhl věku 18 let              

(tj. 28. ledna). Voliče, který není zapsán ve výpisu ze 

stálého seznamu a který prokáže své právo hlasovat ve 

volebním okrsku, okrsková volební komise dopíše do 

výpisu ze stálého seznamu dodatečně a umožní mu hla-

sování.  

mailto:pokladna@mestonyrsko.cz
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pokračování ze str. 5 

Aktuálně 

Finanční odbor představuje svoji činnost 

Volič, který se dostavil do volební místnosti s volič-

ským průkazem, je povinen tento průkaz odevzdat okrs-

kové volební komisi; ta jej přiloží k výpisu ze zvláštní-

ho seznamu. Neprokáže-li volič uvedené skutečnosti 

stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno. 

Způsob hlasování 

Po opuštění prostoru určeného pro vložení hlasovacího 

lístku do úřední obálky vloží volič tuto obálku 

s hlasovacím lístkem před okrskovou volební komisí do 

volební schránky. 

Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. 

S voličem, který nemůže sám vybrat hlasovací lístek 

pro zdravotní postižení nebo z jiných důvodů, nemůže 

číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro vložení 

hlasovacího lístku do úřední obálky přítomen jiný volič, 

nikoli však člen okrskové volební komise, a voličem 

vybraný lístek za něj vložit do úřední obálky a popř.      

i úřední obálku vložit do volební schránky. 

Přenosná volební schránka  

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních 

důvodů, obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou voleb-

ní komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební míst-

nost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, 

pro který byla okrsková volební komise zřízena. V tako-

vém případě okrsková volební komise vyšle k voliči dva 

své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obál-

kou a hlasovacími lístky. Při hlasování postupují členo-

vé volební komise tak, aby byla zachována tajnost hla-

sování. Mimo území České republiky nelze do přenosné 

volební schránky hlasovat.  

O přenosnou volební schránku mohou voliči požádat 

před konáním voleb Městský úřad v Nýrsku na tel. čísle 

376 555 611. 

Jak získáte hlasovací lístky? 

Každému voliči budou hlasovací lístky dodány nejpoz-

ději 3 dny přede dnem voleb. Ve dnech voleb volič mů-

že obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti. 

Další informace získáte z letáku, který bude vložen 

do obálky společně s hlasovacími lístky. 

 
Miloslav Rubáš 
starosta města 

Rozsah činností finančního odboru 

- zpracovává rozpočet města a závěrečný účet, vykoná-

vá veškeré činnosti spojené s rozpočtem města 

- zabezpečuje finanční hospodaření města dle zákona    

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, obhos-

podařuje účty města a zabezpečuje tok finančních pro-

středků včetně zhodnocování volných finančních pro-

středků 

- vede kompletně účetnictví ve smyslu zákona o účet-

nictví, účetní evidenci majetku města a provádí inventa-

rizaci majetku, zajišťuje pojištění majetku 

- zpracovává žádosti o dotace a jejich vyúčtování 

- vede evidenci všech pohledávek města (pokuty, ná-

jmy, poplatky, vystavené faktury) s předpisem plateb    

a všech závazků města 

- zajišťuje daňovou povinnost města – daň z příjmů, 

DPH, daň z nemovitých věcí 

- komplexně zajišťuje agendu místních poplatků 

- zabezpečuje pokladní služby 

- zajišťuje kontrolní činnost na svém úseku 

- vyřizuje ve správním řízení žádosti o povolení provo-

zu výherních přístrojů 

- zpracovává návrhy směrnic a obecně závazných vy-

hlášek na finančním úseku 

 

Hospodaření města 

Hospodaření města Nýrska vykazuje dlouhodobě velmi 

dobré výsledky.  Ve své historii se město muselo vypo-

řádat s několika významnými změnami, které se odvíje-

ly od cyklicky se měnící ekonomiky.  

V roce 2020 a 2021 bylo nutné se zásadním způsobem 

vyrovnat s dopady pandemie koronaviru, v roce 2022 

nastala krize v souvislosti s válkou na Ukrajině a velmi 

výrazně rostla míra inflace. V důsledku těchto krizí do-

šlo ke změnám daňových příjmů, tedy peněžních zdro-

jů, které slouží ke krytí potřeb města. Opatření, která 

byla přijímána na úrovni města, s sebou přinesla i nárůst 

výdajů.  

Rozpočet města na rok 2022 byl schválen zastupitel-

stvem v prosinci 2021 jako přebytkový. V  průběhu ro-

ku byl rozpočet upravován prostřednictvím tří rozpočto-

vých opatření. Pro hospodaření města je velmi důležité, 

aby se podíl daňových příjmů na celkových příjmech 

nesnižoval. Daňové, nedaňové a kapitálové příjmy jsou 

vlastními příjmy obce, což znamená, že o použití těchto 

příjmů může město rozhodovat samo. Mohou tak být 

použity na financování zájmů města a uspokojování 

potřeb obyvatelstva.  

Město Nýrsko i přes tak složité období vnímá péči          

a rozvoj majetku jako jednu z nejvyšších priorit. Tomu 

odpovídá i výše prostředků, které byly použity na reali-

zaci investic a oprav. 

Lucie Václavovicová 
vedoucí finančního odboru 

Odbory městského úřadu 
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Volba pro Nýrsko a spádové obce 

Povolání: dělník TSMN, 34 let 

Záliby: sport, hasiči, auta (veteráni) 

Co vás vedlo ke vstupu do komunální politiky?   

„V Nýrsku žiji od narození, vždy jsem se zajímal o dění 

ve městě a chtěl bych se aktivně podílet na jeho rozvo-

ji.“ 

Co se vám v Nýrsku a spádových obcích nelíbí a jaké si 

představujete řešení? 

„Jako občan jsem s chodem města a spádových obcí 

velice spokojen, ale vždy je co zlepšovat.“ 

Co máte v Nýrsku a spádových obcích nejraději? 

„Jako rekreační sportovec velice oceňuji existenci spor-

tovišť ve městě a také podporu města místním spolkům 

a organizacím.“ 

Chtěl byste nýrským občanům něco vzkázat? 

„Chtěl bych poděkovat za podporu při volbách a proje-

venou důvěru se budu snažit nezklamat.“ 

Lukáš Václavovic 
(red) 

Lukáš Václavovic 

Představení zastupitelů 

Martin Šmíd 
vedoucí sportovišť 

Základním posláním Městské knihovny Nýrsko je půj-

čování knih a časopisů. A je z čeho vybírat. Knihovní 

fond čítá více než 22 000 svazků. K tomu můžeme při-

počítat 35 různých časopisů a skoro 60 stolních her, kte-

ré si také můžete půjčit domů. Dohromady více než     

24 500 titulů. Loni jsme pro vás nakoupili, zaevidovali   

a zabalili 485 knih v celkové hodnotě více než 140 000 

korun. 

V roce 2022 jsme evidovali necelých 500 čtenářů a půj-

čilo se úctyhodných cca 13 500 knih a časopisů. Pro 

řadu z vás jsme prostřednictvím meziknihovní výpůjční 

služby objednali řadu těžko dostupných titulů 

z knihoven napříč celou Českou republikou. Úzce spo-

lupracujeme s knihovnou v Klatovech, kde jsme si pro 

vás v minulém roce půjčili téměř 150 knih. Domnívám 

se, že vzhledem k neustále rostoucí ceně knih nebude 

ani v příštích letech knihovna mrtvou institucí.  

pokračování na str. 8 

Sportoviště 

Kluziště 

V sobotu 10. prosince byla zahájena již osmá sezona na 

kluzišti. Zaměstnancům Správy sportovišť pomáhaly při 

zhruba týdenní přípravě ledu hluboké mrazy. Stejně ja-

ko v minulých letech využívají v dopoledních hodinách 

ledovou plochu místní základní školy k výuce tělesné 

výchovy. Veřejné bruslení pro širokou veřejnost je stále 

zdarma a probíhá 5 dní v týdnu, jak jsou již naši přízniv-

ci zvyklí z minulých let. Jako každý rok je i letos ote-

vřený hokejový kroužek pod vedením Radky Růžičko-

vé, a to každé úterý od 17:15 hodin. Ve večerních hodi-

nách probíhají pravidelné rezervace, na které je možno 

se přihlásit přes rezervační systém. Další informace 

včetně ceníku, rozpisu i rezervačního systému naleznete 

na našich webových stránkách. 

Městské kulturní středisko 

Stalo se v knihovně 
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Městské kulturní středisko 

(red) 

Aby tomu tak nebylo, zaměřujeme se i na mladou gene-

raci. Pořádáme knihovnické lekce pro první stupeň 

obou základních škol. Jedná se o zhruba hodinový pro-

gram pro každou třídu, jehož cílem je vzbudit v dětech 

alespoň minimální zájem o četbu knih a seznámit je      

s prostory a činností knihovny. Lekce jsou koncipovány 

tak, aby byly pro děti zajímavé a musely se do konver-

zace aktivně zapojovat.  Také v loňském roce jsme měli 

podobný program i pro družiny. Dohromady se jednalo 

o 27 setkání. Další aktivitou zaměřenou na mladou ge-

neraci byla Adventní čtení a také Čtení se skřítkem. 

Jednalo se dohromady o 10 odpoledních programů, ve 

kterých se skloubilo čtení na aktuální téma (např. roční 

období, advent) s tzv. „dílničkou“. Poslední setkání pro-

běhlo 15. 12. 2022. Četli jsme si pohádku Jak veverky 

slavily Vánoce, děti dostaly dáreček pod stromeček       

a společně jsme si vyrobili ozdoby z včelího vosku.  

V městské knihovně se pomalu stává tradicí takzvaná 

Noc s Andersenem. Je to projekt, kterým české knihov-

ny svádí v konkurenci populárnějších médií boj o zájem 

dětí a dětské čtenářství. Loňským tématem byly knihy 

britské spisovatelky J. K. Rowlingové - Harry Potter. 

Dvacet dětí se sešlo odpoledne v knihovně a vydalo se 

společně na vycházku do Bradavic (zámek v Bystřici). 

Cestu nám zpříjemnila hra stopovaná, při které děti pl-

nily různé úkoly. V zámeckém parku hledaly poklad     

a na ohni si upekly špekáčky. Tam už na nás také čekal 

zámecký pán, který nás zámkem nejenom provedl, ale 

zároveň poutavě vyprávěl o jeho historii a postupné 

rekonstrukci. Při zpáteční cestě si děti zahrály ponožko-

vou hru a na honěnou se „zlatonkou“. U knihovny pak 

ještě stihly létání na koštěti a čekala nás vrba mlátička. 

Usínání provázelo čtení z knihy. 

Nad tento základní rámec aktivit poskytujeme v knihov-

ně připojení na internet, tisk, skenování a v případě po-

třeby i laminování dokumentů. 

Spolu s Městským kulturním střediskem Nýrsko neza-

pomínáme ani na naše seniory a širokou veřejnost. Už 

několik let probíhá tzv. Univerzita třetího věku. Minulý 

rok to bylo 2 x 6 lekcí.                                              

Skoro až megaakcí je Den dětí. Ten loňský proběhl 

v areálu u fotbalového hřiště a o zajímavé atrakce neby-

la nouze.                                

Samozřejmostí je pořádání besed, divadelních předsta-

vení pro veřejnost i pro školy a celá řada koncertů. Jed-

nalo se o více než 20 akcí. To vše se mohlo uskutečnit 

díky finanční podpoře z rozpočtu města v celkové výši 

více než 600 000 Kč. Věřím, že i v letošním roce si vy-

berete z mnoha připravovaných akcí. Jednou z prvních 

bude 16. 2. beseda o Mongolsku s oblíbeným Tomášem 

Kubešem.  

Přejeme pohodový rok 2023 a těšíme se na vás nejen 

v knihovně, ale i při některé z našich akcí. 
Petr Vaňkát 
knihovník 

pokračování ze str.7 

Adventní čas 

Adventní čas byl pro naše občany zpestřen několika 

kulturními akcemi. Tou první bylo rozsvícení vánoční-

ho stromu, o kterém jsme psali v minulém čísle Nýr-

ských novin. Další akce proběhla v pondělí 5. prosince, 

kdy se část nýrského náměstí proměnila v peklo a nebe, 

jelikož k nám po dvou letech opět zavítali čerti, Mikuláš 

i andělé, kteří přišli zkontrolovat, zda se hříšníci polep-

šili, či nikoliv. V pekle byla připravena váha, která 

všechny hříchy odhalila a podle toho rozhodla, zda mo-

hou jít děti dál za Mikulášem a andílky, nebo si je nechá 

peklo jako pomocníky. Všichni hříšníci slíbili posluš-

nost, a tak v pekle nakonec nikdo nezůstal. Mikuláš 

s andílky měl pro všechny děti za pěknou písničku či 

básničku připravenou malou odměnu. V letošním roce 

se naše město opět zapojilo do již 12. ročníku projektu 

Česko zpívá koledy. Tato akce se vrátila na náměstí a 

vsi po dvou covidových letech, kdy se vzhledem k vlád-

ním nařízením nemohla konat.  A tak se ve středu 7. 

prosince stejně jako na dalších místech České republiky 

náměstím rozezněly tóny vánočních koled v podání sku-

piny Capra di Fossa a my si s nimi tak mohli zazpívat 

např. Půjdem spolu do Betléma, Veselé vánoční hody a 

další.   Poslední akcí pro zpříjemnění adventního času 

byl v pátek 15. prosince koncert Rybovy vánoční mše 

s orchestrem a koledami v podání pěveckého sboru Šu-

mavan v kostele sv. Tomáše. Fotografie z akcí jsou ke 

zhlédnutí na webových stránkách města Nýrska. 

https://www.mestonyrsko.cz/nyrsko/ufoto.asp 
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Leona Kalná 

Dům dětí a mládeže 

Klub seniorů v roce 2022 

Také v roce 2022 mohli senioři a seniorky trávit každé 

středeční odpoledne v Klubu seniorů. Program byl vel-

mi pestrý. V průběhu roku mohli senioři navštívit mno-

ho přednášek a besed z různých oborů - léčitelství, ces-

tování, historie nebo také odívání. Několik střed jsme 

též věnovali vědomostním kvízům. V některých týdnech 

měly seniorky volnou zábavu, každá dle své chuti, ně-

které hrály karty, kostky, jiné si jen povídaly. V tomto 

roce nebyla nouze ani o kulturních akce, bylo možné 

navštívit divadelní představení nebo zábavnou talk 

show. Společně jsme podnikli také několik výletů, do 

zámecké zahrady v Bystřici nebo do divadla v Janovi-

cích nad Úhlavou.  

V prosinci nás přišly navštívit děti ze školní družiny   

ZŠ Školní ulice se svými vychovatelkami. Seniorkám 

přednesly vánoční básničky, zazpívaly písničky a také 

pro ně na kroužku vaření napekly cukroví a v družině 

vyrobily anděly. Závěr roku jsme jako tradičně oslavili 

hudebním odpolednem. Zahrát nám přijeli manželé Tre-

fancovi a o tanec a zábavu nebyla nouze.  

Do nového roku 2023 bych ráda popřála všem senior-

kám a jejich rodinám hodně zdraví, spokojenosti, poho-

dy a v novém roce na viděnou. 

Městské kulturní středisko 

Podzim v DDM 

Podzim v DDM Nýrsko už v mnohém připomínal dobu 

před covidem. Zájmové kroužky bez omezení pracova-

ly, mimořádné akce se konaly tak, jak jsme byli zvyklí. 

Děti i dospělí pracovali v klubovnách i výtvarné učebně, 

sportovali v tělocvičně, tančili ve společenském sálu. 

Konaly se tradiční akce. Mezi ty, na které budeme dlou-

ho vzpomínat, patří běžné i prodloužené lekce tanečního 

kurzu. Kromě standardní spolupráce s Taneční školou 

Krejčík jsme také zavedli novinku. Lekci stolování a 

etikety při slavnostní příležitosti jsme uspořádali ve spo-

lečenském sálu. Bylo to nové a krásné. Snad se nám 

podařilo založit novou tradici. 

Během podzimu se všechny výtvarné, rukodělné a kera-

mické kroužky snažily o výrobu dekorativních předmě-

tů na Vánoce. Do přípravy se zapojily i další děti, které 

12. 11. 2022 věnovaly celý den vyrábění. Adventní trh 

se konal 11. 12. 2022, byla to krásná akce spojená 

s doprovodným programem. Zněly vánoční písně, bylo 

možno vyfotit se ve fotokoutku, odhalili jsme novou 

tabuli s fotografiemi dětí, které navštěvovaly kroužky 

v roce 2022.  V podzimních měsících jsme se zúčastnili 

různých sportovních a tanečních vystoupení, zajistili 

několik kulturních vystoupení, děti sehrály Vánoční 

příběh pro veřejnost i mateřské školy.   

Všem čtenářům Nýrských novin přejeme úspěšný rok 

2023!  

kolektiv DDM Nýrsko 

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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(red) 

Sjezdovka 

Silvestrovský sjezd s pochodněmi 

V posledním podvečeru roku 2022 se opět po dlouhých 

šesti letech konal sjezd s pochodněmi po celé délce nýr-

ské sjezdovky. Tato tradice svou historií sahá do osm-

desátých let minulého století, kdy ji začali v Nýrsku 

pořádat tehdejší členové lyžařského oddílu. Inspirací 

pro ně byl silvestrovský sjezd na Špičáku, který připra-

vovali členové horské služby již od roku 1948. V době, 

kdy tato tradice v Nýrsku začínala, se na sjezdovce pou-

žívala nám všem známá „umělá hmota“, na které se da-

lo lyžovat i bez sněhu, a tak ani nedostatek sněhové na-

dílky nebyl důvodem sjezd neuskutečnit. Tradice byla 

obnovena již před šesti lety, ale z důvodu nedostatku 

sněhu se od té doby konal pouze sjezd dětí na dětském 

svahu. Ač sněhové podmínky na silvestrovský večer již 

nebyly zdaleka ideální, sjíždělo nýrskou sjezdovku za 

hudebního doprovodu třináct odvážných lyžařů. Na zá-

věr jednohlasně popřáli všem přítomným hodně štěstí 

do nového roku. 

Lesní divadlo 

Anděl Páně 

Uriáš s Petronelem vrátili nýrské ochotníky po tříleté 

divadelní pauze zpět na scénu Lesního divadla. Avizo-

vaný termín představení jsme, dá se říct už tradičně, na 

poslední chvíli upravovali tak, aby byl adventní pro-

gram ve městě rozptýlen a každý si tak mohl přijít na 

své. Proto jsme místo plánované neděle naše představe-

ní Anděl Páně uvedli úderem čtrnácté hodiny v sobotu 

10. prosince 2022. Sobotní počasí bylo opravdu zimní, 

takové, které k příběhu patří. V zákulisí panovala mírná 

nervozita a napětí. Aby také ne – tři roky omezování 

společenského dění je zkrátka znát. Nicméně všech 22 

herců za tónů první písně hrdinsky vykročilo pravou 

nohou vstříc své nazkoušené roli v hodinovém předsta-

vení. Jevištní souhra Uriáše s Petronelem při plnění ne-

lehkého jednodenního úkolu na pozemském světě byla 

bezkonkurenčně ohromující. Andělsko-čertovské škád-

lení a vtipné popichování se plynulo dějem tak lehce, že 

než jsme se nadáli, byl všemu konec. Úkol na pozem-

ském světě byl splněn dřív, než se nebeské hodiny pře-

sypaly, a v samotném závěru děje bylo, i přes nevoli 

andělského sboru, splněno Petronelovo jedno tajné přá-

ní. Jsme rádi, že jste na nýrské ochotnické divadlo po 

covidové době opět přišli a svým smíchem a potleskem 

nás mohutně podpořili.  

Vašeho zájmu si vážíme. Děkujeme. 

 Dana Tomanová 
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Pozvánka 
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