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Okénko z historie... 

Před 20 lety došlo v našem 

městě k přejmenování některých 

ulic a já bych tuto událost 

ráda připomněla v tomto čísle 

Nýrských novin.  

Názvy ulic: 

před změnou  

náměstí Dukelských hrdinů 

třída Československé armády 

ul. Pohraničníků 

ul. Julia Fučíka 

ul. SNP                              

po změně 

Náměstí 

ul. Prap. Veitla 

ul. Rybářská 

ul. Kpt. Kufnera 

ul. Československých legií 

V dnešní době zajisté již 

všichni víte, kdo byl Franti-

šek Veitl a Kpt. Josef Kufner, 

ale kdyby se přece jenom našel 

někdo, kdo si není úplně jis-

tý, zde je malá připomínka. 

František VEITL sloužil ve 30. 

letech v hodnosti strážmistra 

na místní četnické stanici.   

V roce 1938 se v rámci Stráže 

obrany státu zúčastnil obran-

ných akcí v pohraničí. Od roku 

1940 působil jako osobní 

strážce prezidenta Dr. Edvarda 

Beneše. Dobrovolně odešel     

k 311. čs. bombardovací peru-

ti. V jejím rámci se zúčastnil 

i potopení německé lodi 

„Alsterufer“. Dne 3. 10. 1944 

zahynul při ponorkové patrole. 

Kpt. Josef KUFNER se s Fr. 

Veitlem spřátelil především 

při společné službě u Stráže 

obrany státu v roce 1938. 

Předtím Josef Kufner pracoval 

jako osobní řidič p. Rainera   

z Okuly. Po obsazení republiky 

se i on vydal do zahraničního 

odboje. 

Celých 40 let se komunistický 

režim snažil, aby tato jména 

byla zapomenuta. Zapomenout 

ale nemohli jejich nejbližší   

a zapomenout nesmíme ani my. 

Tito muži nabídli pro tuto 

republiku to nejcennější      

a naše město na ně může být 

právem hrdo. A právě z těchto 

důvodů uctění a zachování je-

jich památky došlo k přejmeno-

vání ulic. 

Aktuálně 
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Ohlédnutí za uplynulými roky 

Za pět měsíců končí stávající volební období, proto se budou NN v těchto 

měsících postupně věnovat připomenutí hlavních investičních akcí, které 

byly realizovány a financovány z rozpočtu města nebo s přispěním dotač-

ních finančních prostředků. Jednou z prvních dokončených akcí roku 

2018 a svým významem největší byla dostavba bytového domu pro seni-

ory. Dnes je objekt plně obsazen a zcela plní svoji funkci. Naši staří spo-

luobčané nemusí na sklonku života odcházet do domovů důchodců mimo 

město a mohou dožít v prostředí jim známém a mezi svými blízkými. 

K tomu přispívá i kvalitní práce našich pečovatelek, které zejména v době 

covidu prokázaly velkou míru ochoty a sociálního cítění.  

A jsme v roce 2019. V tomto roce byla zahájena rekonstrukce celého te-

pelného hospodářství. Nejprve došlo k demontáži starých teplovodních 

kotlů, jež byly nahrazeny jedním fluidním kotlem, který přinesl výrazné 

úspory na palivu i na provozních nákladech. Následně byly ve výměníko-

vé stanici osazeny dva záložní plynové kotle. Zároveň byla zahájena vý-

měna teplovodních rozvodů, která přešla i do následujícího roku. V témže 

roce, tedy v roce 2019, bylo na místním hřbitově vybudováno z broušené 

žuly kolumbárium s celkem 120 schránkami na uložení uren, které ale-

spoň částečně vyřešilo navýšení kapacity míst pro uložení ostatků našich 

blízkých. Pokud jste si stejně jako já mysleli, že myšlenka o stavbě ko-

lumbária byla v daném roce novinkou, jste na omylu. První úvahy o této 

výstavbě sahají už do roku 2004. Další velkou investiční akcí tohoto roku 

byla poslední etapa rekonstrukce komunikace u garáží v Chodské ulici, 

kdy došlo nejen k opravě kanalizace a samotného povrchu, ale vybudová-

no bylo rovněž veřejné osvětlení. V tomto roce Město Nýrsko pokračova-

lo také s opravou kulturního domu, který byl vybudován již v šedesátých 

letech minulého století na místě původní sokolovny. Nový kabátek tak 

dostal hlavní vstup do budovy – došlo k výměně vnitřních i vnějších dve-

ří, opravilo se schodiště a vybudován byl bezbariérový přístup. Mezi dů-

ležité investiční akce tohoto roku patřila bezpochyby též další etapa oprav 

na městském úřadě, došlo zde k rekonstrukci dvou kanceláří v 1. patře, ve 

kterých byla vyměněna dřevěná podlaha a provedeny nové omítky. 

V těchto prostorách od té doby sídlí stavební úřad a odbor životního pro-

středí. V celém 1. patře pak došlo ve dvou etapách také k výměně oken. 

Během celého roku probíhalo ještě mnoho dalších drobných investičních 

akcí. O dalších důležitých investicích si povíme v dalších číslech Nýr-

ských novin. 

(red) 
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Aktuálně 

Město zahájilo technickou přípravu rekonstrukce rampy, 

která je v havarijním stavu. Vzhledem k tomu, že se       

i přes zpracování studie na rekonstrukci náměstí nepo-

dařilo zcela přesně definovat provedení rampy před jed-

notlivými provozovnami, bude zcela nově tento prostor 

projektově dořešen v letošním roce. První konzultace 

s projekční kanceláří byly zahájeny v lednu tohoto roku 

a s hotovou projektovou dokumentací bude veřejnost 

seznámena do konce letošního roku.  Protože zatím není 

zcela přesně znám rozsah stavebních činností (zejména 

vyvolaných investic přeložek inženýrských sítí), nelze 

v tomto případě přesně stanovit termín zahájení vlastní 

rekonstrukce, nicméně snahou vedení města bude pro-

vést realizaci do koce roku 2024, a to včetně revitalizace 

plochy před knihovnou.  

Školní jídelna 

V letošním roce dojde již k předem avizované rekon-

strukci a modernizaci vybavení školní jídelny. To bude 

zajištěno zakoupením a instalací nových varných, mra-

zicích, chladicích zařízení a dalšího vybavení pro vel-

kokapacitní gastronomické provozy. Stávající konvek-

tomaty budou nahrazeny novými (s větší kapacitou), 

smažicí a tlakové pánve nahradí multifunkční pánve, 

tzn. dvě pánve integrované v jednom přístroji. Výměnu 

zaslouží i zastaralá mrazicí skříň i mrazicí pult, ku-

chyňský robot, vířič nápojů nebo chladicí vitrína. Do-

koupeno bude i další nezbytné vybavení pro velkokapa-

citní gastronomická zařízení. V současnosti poskytuje 

školní jídelna obědy celkem 480 strávníkům, jedná se   

o žáky a zaměstnance obou základních škol i veřejnost. 

Právě kapacita hlavních varných jednotek a vybavení 

již neodpovídají počtu strávníků, kteří jídelnu navště-

vují, proto musí dojít k nahrazení výkonnějšími techno-

logiemi. Nová zařízení umožní také přípravu pestřejší 

nabídky jídel a bude možné i rozšíření nabídky, např. 

vegetariánské nebo speciální pokrmy pro strávníky 

s různými dietami.  

Rampa 

Chodník do Staré Lhoty 

Již téměř před deseti lety byl zpracován návrh na vybu-

dování chodníku od Lesního divadla až na křižovatku 

na Suchý Kámen. Toto místo je hojně navštěvováno jak 

místními občany, tak také návštěvníky města. Původně 

měl být chodník vybudován nad komunikací po pravé 

straně z důvodu vlastnických poměrů. Kvůli kůrovcové 

kalamitě a intenzivním pracím v celém prostoru nad 

cestou se výrazně změnily podmínky pro vybudování 

chodníku v předem zvolené trase. Město Nýrsko však 

dokázalo v rámci pozemkových úprav Nýrska a Staré 

Lhoty prosadit změnu vlastníka pozemků v blízkosti 

komunikace, čímž se otevřela cesta pro změnu polohy 

chodníku na opačnou stranu oproti původním plánům. 

Součástí výstavby nového chodníku, který bude navazo-

vat na již vybudovaný (k Lesnímu divadlu), bude i po-

sunutí stávající komunikace více do svahu v prostoru 

zatáčky za Lesním divadlem. K zastínění bude využita 

vzrostlá zeleň, která se po dokončení stavby vhodně 

doplní. Město Nýrsko chodník vybuduje ještě 

v letošním roce navzdory tomu, že na uvedenou akci 

bohužel nezískalo dotaci.                                                                                                                                                                                                                                    

Důležité upozornění!! 
Od 25. května do 19. června bude opět úplná uzavírka Domažlické ulice           

v Klatovech včetně křižovatky „U Klatovského dvora“, provoz bude veden po 
objízdné trase. 

(red) 

(red) 

(red) 

příprava na nový chodník 

směr Stará Lhota 
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Aktuálně 

Sběrné nádoby a četnost vývozů 

Celkovou rekonstrukcí projde také most v Bystřici nad 

Úhlavou, která proběhne nákladem cca 5 mil. Kč ještě 

v letošním roce. Z tohoto důvodu upozorňujeme na to, 

že v době rekonstrukce mostu bude provoz pro osobní 

vozidla zcela omezen a zemědělská technika bude moci 

využívat přilehlý brod. Přesný termín omezení bude 

sdělen až po uzavření smlouvy s dodavatelem, což před-

pokládáme v měsíci květnu letošního roku.  

Sběrné nádoby na odkládání směsného komunálního 

odpadu mohou být ve velikosti 110 l, 120 l, 240 l           

a  1100 l a musí být označené nálepkou svozové firmy, 

která je platná od 1. 1. 2022 do 31. 3. 2023.  

U rodinných a bytových domů, kde jsou trvale hlášeny 

osoby, byly nálepky předány při zaplacení místního po-

platku v hotovosti přímo na pokladně městského úřadu, 

v případě bezhotovostní platby byly doručeny do schrá-

nek příslušných nemovitostí. Kontejnery u bytových 

domů označilo nálepkou Město Nýrsko, případně správ-

ce nemovitosti. Rodinné domy, byty a stavby pro rodin-

nou rekreaci, ve kterých trvale nejsou hlášeny žádné 

osoby a používají sběrnou nádobu, obdrží nálepku svo-

zové firmy na adrese rekreačního objektu na vyžádání, 

nebo je možné si ji vyzvednout na pokladně městského 

úřadu. Četnost vývozu závisí na velikosti sběrné nádoby 

a počtu trvale přihlášených osob v dané nemovitosti (viz 

tabulka). 

POČET OSOB V NEMOVISTOSTI 

(rodinný dům, bytový dům bez ohledu na 

počet bytů) 

NÁDOBA 

110 l nebo 120 l  

NÁDOBA  

240 l 

1 - 4 osoby 1 nádoba 1x týdně 1 nádoba 1x za 14 dní 

5 - 8 osob 2 nádoby 1x týdně 1 nádoba 1x týdně 

Most v Bystřici nad Úhlavou 

Nevhodné zastavování 

Již od konce loňského roku je opakovaně řešena proble-

matika zastavování vozidel na komunikaci před zdravot-

ním střediskem, kde zastavují auta zásobování, ale také 

zákazníci lékárny. Na komunikaci je zde vyznačena žlu-

tá čára, která určuje zákaz stání, zákaz zastavení, ale 

také místo, kam nesmí řidič vjet. Situace je o to horší, že 

se jedná o místo, kde se nachází přechod pro chodce, 

který využívají jak občané města, tak také žáci Základní 

školy ve Školní ulici, kteří tudy chodí do školní jídelny. 

Strážníci městské policie za měsíc březen a část měsíce 

dubna v těchto místech zjistili opět 17 přestupků. 

V devíti případech byla věc vyřešena uložením pokuty, 

čtyři přestupky byly vyřešeny domluvou a u zbývajících 

čtyř přestupků nebylo ještě řešení dokončeno, jelikož se 

ani u jednoho z řidičů nejednalo o opakované spáchání 

přestupku. Výše udělených pokud se pohybovala při 

spodní hranici v rozpětí od 100 do 300 korun.  

Doplňujeme článek, který vyšel v dubnovém čísle Nýr-

ských novin. Ministerstvo životního prostředí v tiskové 

zprávě avizovalo, že se chystá změna zákona o ochraně 

ovzduší, podle které by byl až o dva roky odložen zákaz 

provozu kotlů na pevná paliva 1 a 2 emisní třídy, jež má 

nastat podle stávajícího zákona již 1. září 2022. Změna 

by platila pro kotle, které jsou určeny k vytápění do-

mácností nebo staveb pro rodinnou rekreaci. Provozo-

vatelů restaurací, penzionů či drobných provozoven by 

se odklad netýkal. 

Výměna kotlů 

Jana Koreňová 
odbor životního prostředí 

Pozvánka na veřejné zasedání 

Zastupitelstva města Nýrska, 

které se koná 23. května 2022 

od 16.00 hodin v sále          

Městské knihovny Nýrsko. 

(red) 

(red) 

(red) 
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Aktuálně 

Nové zaměstnankyně 

Jistě jste zaregistrovali na webových stránkách města 

Nýrska vyhlášené výběrové řízení na pozici matrikářky, 

pečovatelky a pracovnice informačního centra. Všechna 

výběrová řízení byla během měsíce dubna ukončena.  

Na matriku byla komisí z osmi uchazečů vybrána        

Bc. Lenka Kubaňová, se kterou již byla podepsána pra-

covní smlouva s nástupem od 1. července letošního ro-

ku. Zároveň bylo projednáno s Krajským úřadem Plzeň-

ského kraje zajištění nezbytného školení potřebného 

k výkonu práce matrikářky. Fungování matriky tak bude 

plně zajištěno i po odchodu stávající matrikářky Jany 

Rubášové, která ukončí pracovní poměr k 31. březnu 

příštího roku.  

Do informačního centra byla vybrána na zástup za ma-

teřskou dovolenou Mgr. Linda Šiková, se kterou byla 

podepsána pracovní smlouva s nástupem od 1. května. 

Nedojde tak k omezení poskytování informací občanům 

našeho města a turistům přímo v informačním centru ani 

k omezení písemného styku prostřednictvím komuni-

kačních prostředků v českém i cizím jazyce. Podílet se 

bude také na kulturních i vzdělávacích akcích pořáda-

ných Městským kulturním střediskem Nýrsko, a to jak 

na jejich přípravě, tak i účastí na akcích samotných.  

Od 1. června posílí kolektiv Pečovatelské služby města 

Nýrska pracovnice se zkušenostmi v oblastní charitě 

Lucie Smolíková. Nastoupí místo Dany Vítovcové, kte-

rá odchází do důchodu. Za mnohaletou činnost jí tímto 

děkujeme a přejeme jí ještě mnoho dalších aktivních let 

s její rodinou.  

Městské lesy 

Vývoj a stav kůrovcové kalamity 

V městských lesích (ML) Nýrsko začala v roce 2017 

kůrovcová kalamita. Počet stromů napadených kůrov-

cem byl nejvyšší o dva roky později. V letech 2017 až 

2021 ML Nýrsko v souvislosti s kalamitou vytěžily 

22 800 metrů krychlových dřeva, tedy 69 % objemu 

těžeb, které závazně ustanovil lesní hospodářský plán 

(LHP) na dobu deseti let. ML Nýrsko přitom provádí 

pouze těžbu stromů napadených kůrovcem či stromů 

vyvrácených větrem (tzv. nahodilá těžba). 

Z důvodu navýšení těžeb v uplynulých letech bude ve 

zbývajícím časovém období nutné snížení meziročního 

objemu těžby tak, aby nebylo překročeno závazné usta-

novení maximální celkové výše těžeb. 

Obnova lesa 

V souvislosti se zvýšením těžeb vznikly na území měst-

ských lesů rozsáhlé plochy holin, které jsou postupně 

zalesňovány. Mezi lety 2018 a 2021 bylo osázeno        

37 hektarů holých ploch, na jejichž zalesnění bylo pou-

žito 248 000 sazenic. 

Pro vyšší odolnost budoucích porostů vůči změnám kli-

matu i vůči škodlivým činitelům se při obnově lesa pou-

žívá pestřejší dřevinná skladba. Nejzastoupenějším dru-

hem při zalesňování je smrk (44 % zalesňované plochy), 

následují jedle, borovice a modřín (dohromady 16 % 

plochy), dále buk, dub, javor a lípa (dohromady 40 % 

plochy). Lesní hospodářský plán ustanovuje také povin-

nost použití takzvaných melioračních a zpevňujících 

dřevin (MZD), mezi něž patří všechny listnaté dřeviny, 

z jehličnatých pak jedle a modřín. Minimální podíl 

MZD je v plánu stanovený na 27 %. V městských lesích 

je jejich podíl současně 48 %, což dokazuje snahu o vy-

tvoření smíšeného lesa odolnějšího proti škodlivým vli-

vům. V dohledné době tak budou obyvatelé města moci 

navštívit obnovený les, který bude opět plnohodnotně 

plnit veškeré své funkce. Ing. Miroslav Sloup 
odborný lesní hospodář 

Koupaliště 

Technické služby v dubnu již tradičně zahájily přípravu 

areálu na další sezonu provozu našeho koupaliště. Ač-

koli hlavní práce se naplno rozjedou až v květnu, pro-

běhla náročná oprava osvětlení vyžadující výkopové 

práce a rozsáhlé rozebrání dlažby okolo velkého bazé-

nu. Pracovníci, kteří se starají o sportoviště, také pro-

vedli první nutné zásahy do trávníku, aby byl opět 

v perfektním stavu, na jaký jsou naši hosté zvyklí.  

Na základě požadavků a přání návštěvníků dojde letos, 

jak již jsme avizovali na konci loňské sezony, 

k rozšíření nabízeného sortimentu, a to konkrétně o na-

fukovací míče, povolené plavecké brýle, pásy pro malé 

neplavce, s nimiž mohou i na velkou skluzavku, a další 

drobnosti. Po úspěšné zkoušce bude také rozšířena na-

bídka občerstvení o prodej oblíbené pizzy a stejně jako 

loni se i letos můžou obzvláště děti těšit například na 

ledovou tříšť. 

Bude-li nám nakloněno počasí, rádi bychom koupaliště 

otevřeli v polovině června. Po dobu provozu koupaliště 

sháníme nové usměvavé tváře do kiosku a pokladny. Je 

ti 18 let a víc, nemáš na léto ještě žádnou brigádu a baví 

tě práce s lidmi, tak právě tebe hledáme. V případě zá-

jmu nás prosím kontaktuj na email info@sportoviste-

nyrsko.cz. 

Správa Sportovišť Nýrsko 

(red) 
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Odbory městského úřadu 

Životní prostředí 

V tomto čísle Nýrských novin vám představujeme čin-

nost odboru životního prostředí: 

- vodní hospodářství, 

- odpadové hospodářství, 

- ochrana přírody (kácení dřevin), 

- ochrana ovzduší (monitorovací činnost), 

- kontrola počtu nádob na komunální odpad, 

- kontrola nádob na separovaný odpad, 

- spolupráce s TSMN, 

- silniční hospodářství v rozsahu daném zákonem                  

č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném 

znění včetně kontroly dodržování podmínek daných 

příslušnými správními rozhodnutími,  

- vedení evidence petic a stížností, jejich předání pří  

slušnému pracovníkovi k vyřízení, sledování vyřízení, 

 

- evidence nemovitostí ve vlastnictví města: 

       a) přijímání a evidence žádostí o prodej,           

     pronájem a pacht nemovitostí ve vlast-                    

     nictví města, 

       b)    příprava a předání podkladů na jednání zastupi-

      telstva města týkající se převodu, pronájmu, 

      užívání a pachtu pozemků v majetku města,       

       c)     kontrola úplnosti informací o pronájmu, prode-

       ji atd. pozemků ve vlastnictví města na úřední 

       desce, 

       d)  vypracování smluv ve spolupráci s Mgr.          

       Sojkou k prodeji, pronájmu a pachtu nemovi-    

       tostí ve vlastnictví města, 

- příprava podkladů a předkládání návrhů na změnu 

v KN katastrálnímu úřadu.. 
Jana Koreňová 
odbor životního prostředí 

Benefiční koncert Ráchel Skleničkové 

Klub seniorů 

Duben u nás v klubu probíhal ve zvolněném tempu. 

Většinou jsme diskutovali o tom, co se chystá, co nás 

nemine a na co se budeme těšit. Ale dvě skvělé besedy 

máme za sebou. První připravil nýrský lékárník Jan An-

drlík, a to velmi poučně. Zajímavé povídání se týkalo 

kloubů, jejich péče a hlavně výživy. Po ukončení bese-

dy všechny seniorky obdržely souhrn těch nejdůležitěj-

ších informací, aby kdykoli mohly nahlédnout a oživit 

si cenné rady. Každá ze seniorek si pak při návštěvě 

lékárny mohla vyzvednout svůj geladrinkový nápoj. Za 

to velké díky. Další skvělou besedu se Zuzkou Nemčí-

kovou jsme společně navštívili 21. dubna od 18:00 ho-

din v sále městské knihovny. Její optimismus, pohoda, 

vstřícnost byla až neskutečná, a tak kdo se nemohl 

z jakéhokoli důvodu zúčastnit, nevadí, nýrská knihovna 

má od autorky besedy knihu. Kdo bude mít zájem, mů-

že si knihu vypůjčit. 

Spolky 

V sobotu dne 23. dubna se od 17 hodin v kostele sv. To-

máše uskutečnil benefiční koncert. Již potřetí vystoupila 

v Nýrsku známá talentovaná nevidomá klavíristka Rá-

chel Skleničková. V úvodním bloku bravurně zahrála 

českou klasiku od J. Myslivečka, B. Smetany, A. Dvořá-

ka a V. Nováka, v dalším pak vlastní tvorbu ovlivněnou 

především svým studijním pobytem ve Finsku. K pří-

jemné atmosféře koncertu přispěl i hostující Gospel Ti-

me, klatovský smíšený pěvecký sbor s doprovodnou 

kapelou složený ze žáků a učitelů ZUŠ J. Kličky a vede-

ný ředitelem školy Mgr. J. Pletichou. I on se v první 

části svého vystoupení zaměřil na české autory, např. 

známou skladbu Zamkni dům si „vypůjčil“ od skupiny 

Nezmaři. Druhou část věnoval gospelovému žánru        

v angličtině. Na závěr sbor společně se svou sólistkou 

Terezou Valentovou za klavírního doprovodu Ráchel 

velice vydařeně interpretoval populární skladbu „Oh, 

Happy Day“ z filmu Sestra v akci. Část benefice z kon-

certu bude věnována společnosti Lenox z. s., handicapo-

vaným vozíčkářům hrajícím florbal, část Klokánku       

v Janovicích nad Úhlavou. Tety a děti z Klokánku se 

koncertu účastnily osobně a Pepíčkovi, Nikolce, Peťovi 

a Damiánovi se na koncertě moc líbilo. Z veřejných či-

nitelů přijal pozvání místostarosta Ing. David Křížek      

a vedoucí MKS Milena Linhartová, z německých rodá-

ků Dr. Steinbrenner, předseda Heimatgemeinde der 

Stadt Neuern im Böhmerwald e. v. Na koncert přijel       

z Mnichova společně se svou paní. Událost zakončil 

administrátor farnosti Mgr. Ryzsard Potega společnou 

modlitbou za obnovení míru ve světě a za ukončení 

konfliktu na Ukrajině. 

Koncert se mohl uskutečnit díky podpoře farnosti a po-

moci MKS s propagací. Účinkujícím patří velké podě-

kování za nevšední zážitek a všem divákům za to, že      

v nelehké době covidu, inflace a nepříznivé situace na 

Ukrajině si přišli nejenom poslechnout krásnou hudbu, 

ale i podpořit dobrou věc a pomoci potřebným. 

Kostel sv. Tomáše 

Jana Bečvářová 

Leona Kalná 
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Spolky 

Nýrští hasiči hodnotili uplynulý rok 

Na konci března se hasiči ze Sboru dobrovolných hasičů 

Nýrsko sešli na tradiční výroční valné hromadě, aby 

zhodnotili uplynulý rok. Nicméně tentokrát byly hodno-

ceny roky dva, protože v loňském roce se výroční valná 

hromada nemohla konat z důvodu přijatých opatření 

proti pandemii covid. Také termín té letošní byl přijatý-

mi opatřeními ovlivněn, a tak se místo tradičního termí-

nu v lednu konala právě až v březnu. 

Také naše hasičská činnost byla pochopitelně touto pan-

demií ovlivněna. Nutná opatření znamenala výrazné 

omezení všech soutěží. Dětské soutěže byly po oba roky 

zcela zrušeny. Aby nedošlo k rozšíření nákazy mezi čle-

ny jednotky, byl po určitou dobu také omezen přístup do 

hasičárny těm, kteří nejsou členy zásahové jednotky. Při 

veškeré činnosti 

jsme také velmi 

dbali na provádě-

ní dezinfekce jak 

vozidel, tak pro-

stor hasičské 

zbrojnice. Díky 

tomu se podařilo 

celou dobu udržet 

zásahovou jednot-

ku plně akce-

schopnou, i když 

ani nám se pocho-

pitelně toto nevy-

zpytatelné one-

mocnění nevy-

hnulo.  

V loňském roce 

jsme tak uspořá-

dali pouze dvě 

soutěže. První 

z nich byl tradiční 

Memoriál Václa-

va Nejedlého, který je zařazen do Pošumavské hasičské 

ligy. Na rozdíl od předchozích ročníků jsme s ohledem 

na menší počet družstev tuto soutěž uskutečnili na hřišti 

u hasičské zbrojnice. Na stejném místě jsme pak uspořá-

dali jedno z kol Chodské veteránské ligy. Naši členové 

se také po celé léto podíleli na spolupořádání koncertů 

na náměstí společně s Technickými službami města 

Nýrska. 

Největší akci pro nás samozřejmě představovalo slav-

nostní žehnání nové cisterny Scania, které se konalo   

28. srpna. Na tuto akci byla pozvána řada hostů včetně 

hasičů z Neukirchenu. Slavnostním předáním této mo-

derní techniky se nám splnil dlouholetý sen a pro mnohé 

z nás to byl zcela nezapomenutelný okamžik. Přesto je 

třeba připomenout, že tato cisterna, na kterou město při-

spělo částkou 4,3 milionu korun, je především investicí 

města do bezpečnosti vlastních občanů. Na závěr této 

slavnostní akce předal velitel jednotky M. Václavovic 

pamětní medaile členům jednotky, kteří se zúčastnili 

zásahů spojených s pandemií nemoci covid. Tuto medai-

li obdržel také čestný člen našeho sboru, starosta města 

Ing. Miloslav Rubáš, za svoji práci pro občany našeho 

města v této nelehké době. 

Nebyla to jediná změna v našem vybavení hasičskou 

technikou. Cisterna Tatra byla odprodána a nadále je ve 

službě na Sušicku. Část peněz, které město získalo 

z prodeje, bylo uvolněno na generální opravu cisterny 

Liaz, kterou provádí Technické služby města Nýrska. 

Vrátit nazpět by se měla do poloviny příštího roku. 

Naším hlavním 

posláním je samo-

zřejmě naše čin-

nost při jednotli-

vých zásazích. 

V roce 2020 jsme 

vyjížděli k 113 

událostem, v roce 

2021 pak k 92 

událostem. Již 

dávno nejsou 

nejpočetnější zá-

sahy u požárů. 

Nejvíce bývá tech-

nických zásahů 

rozličného druhu. 

V posledních le-

tech bohužel do-

cházelo, pravdě-

podobně 

v souvislosti s již 

zmiňovanou pan-

demií, k častějším 

výjezdům ve spolupráci se Zdravotnickou záchrannou 

službou Plzeňského kraje, kdy pomáháme s transportem 

pacientů do sanitky. Několikrát jsme zasahovali při větr-

ných smrštích. Nevyhnula se nám ani řada zásahů          

u různých dopravních nehod. A také na několik požárů 

různého rozsahu došlo. K těm největším z posledních let 

můžeme počítat požár na Blatech, na Brčálníku a rovněž 

požár sklepů v jednom z panelových domů na sídlišti. 

V loňském roce došlo k zúročení našich dlouholetých 

společných cvičení s hasiči z Neukirchenu, když jsme 

spolu zasahovali u požáru skládky dřeva na Svaté Kate-

řině. I přes velmi teplé a suché počasí se podařilo včas-

ným zásahem všech jednotek zabránit rozšíření požáru 

do lesa. 
Jan Kolář 
SDH Nýrsko 
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Spolky 

Zahrádkáři a rok 2021 

Po dvouleté pauze se 2. dubna uskutečnila výroční člen-

ská schůze, tentokrát nově v sále Městské knihovny 

Nýrsko. Zúčastnilo se 40 z celkových 77 členů. Schůzi 

zahájil předseda pan Malý, který přivítal všechny pří-

tomné a hosty - starostu města Nýrska Miloslava Rubá-

še, místopředsedkyni Územního sdružení ČZS Klatovy 

a předsedkyni ZO Švihov paní Berkovou a předsedkyni 

ZO Janovice nad Úhlavou paní Míškovou. Dále vyzval 

ke vzpomínce na zemřelé členy za rok 2020 a 2021. 

Byla odhlasována volební i návrhová komise. Předseda 

přednesl zprávu o činnosti ZO za období 2020 - 2021, 

ve které zavzpomínal na akce, jež se kvůli covidové 

situaci nemohly uskutečnit. Čtyři dny před konáním 

akce se musel zrušit náš tradiční zahrádkářský ples        

i schůze výboru. V létě 2020 se situace zlepšila, mohla 

se uskutečnit výstava denivek pěstitele pana Nováka, 

kterou navštívilo celkem 300 zájemců, vystaveno bylo 

120 živých 

květů. Od     

22. září začalo 

každé úterý     

a sobotu moš-

tování, ale    

24. října jsme 

jej opět museli 

ukončit. Zú-

častnili jsme 

výstavy Zahra-

da Pošumaví  

v Klatovech, 

na které jsme 

získali první   

a druhé místo 

v soutěži Jabl-

ko roku           

v okresu Kla-

tovy. Další 

akcí byla vý-

stava o nýrském posvícení, a to 10. - 11. října v moštár-

ně. Bylo vystaveno 140 výpěstků, výstavu zhlédlo 160 

návštěvníků. V tomto roce se díky dotačním programům 

z kraje i města zrealizovala rekonstrukce stropů a osvět-

lení v pracovních částech moštárny. V roce 2021 se situ-

ace opakovala, museli jsme zrušit členskou výroční 

schůzi i masopust. Díky dotaci z kraje, Města Nýrska    

a financím naší ZO proběhla výměna oplocení kolem 

celého areálu moštárny a vykácení starých stromů, které 

bránily výkopovým pracím. Na konci července se opět 

konala výstava denivek, prohlédlo si ji cca 160 návštěv-

níků. V sobotu 18. září bylo zahájeno moštování. Naše 

ZO se opět zúčastnila výstavy Zahrada Pošumaví, přes-

tože se konala ve stejném termínu jako naše pouťová 

výstava. Na té bylo vystavováno 180 výpěstků, navští-

vilo ji 380 lidí. V září se naše členka účastnila 1. roční-

ku amatérské floristické soutěže Chudenická růže, kte-

rou pořádali naši kolegové ze ZO Chudenice. Obsadila 

2. místo z celkových dvanácti zúčastněných. Dále jsme 

podali žádost na ústředí ČZS do Prahy o ocenění pro 

Město Nýrsko za podporu a dobrou spolupráci s naší 

ZO. Ústředí souhlasilo a udělilo městu stříbrnou medaili 

za zásluhy pro ZO Nýrsko. Toto ocenění předal pan Ma-

lý a pan Černý panu starostovi na veřejném zasedání. 

V neděli 24. října se zúčastnili naši členové a děti          

z DDM Nýrsko sázení stromů v Německu a následně      

i sázení javorové aleje na Liščí. Koncem listopadu bylo 

dokončeno oplocení pozemku kolem moštárny. Rok 

2021 jsme ukončili prosincovou výborovou schůzí. Při 

letošní výroční členské schůzi byla dále přednesena 

zpráva o hospodaření ZO, kontrolní zpráva a schůze 

schválila novou 

členku kontrol-

ní komise.        

V diskuzi vy-

stoupil starosta 

města Nýrska 

Miloslav Ru-

báš, který po-

děkoval za pří-

nos pro město  

a popřál hodně 

úspěchů a zdra-

ví do dalších let 

všem členům. 

Dále paní Ber-

ková ocenila 

spolupráci při 

pořádání výstav 

v Klatovech      

a vzornou účast 

na okresních 

schůzích. Během diskuze bylo podáváno menší občer-

stvení. Andrea Coufalová seznámila přítomné s průbě-

hem floristické soutěže v Chudenicích, jež se účastnila, 

a oznámila, že se naše tři členky zúčastní základního 

floristického kurzu ČZS, který se bude konat                  

v Chudenicích. Dále pozvala přítomné na nadcházející 

přednášky opět v sále Městské knihovny Nýrsko, a to 

28. 4. - Přírodní zahrady a 26. 5. - Masožravé rostliny. 

Při výroční schůzi byly předány i dárkové balíčky a gra-

tulace oslavencům. Závěrem pan Malý poděkoval za 

účast a vyjádřil přání, aby v letošním roce již nenastaly 

nepředvídatelné okolnosti a mohli jsme se scházet          

a pořádat různé akce. 
Andrea Coufalová 
Český svaz zahrádkářů 
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Muzeum Královského hvozdu 

I tohle se může stát 

V únorovém příspěvku jsem se zmínil, že už jsme s naší 

muzejní partou uskutečnili docela pěknou řádku výstav, 

ale netušil jsem, že jedna specifická situace nás při 

všech našich výstavních aktivitách nepotkala.  

 Už jsem psal, že chystáme výstavu o panu Emanu No-

vákovi, námořníkovi tělem i duší, jak se říká, a to 

opravdu v pravém slova smyslu, jak jsem to mohl po-

znat, když jsem výstavu připravoval. Ale mohu také 

říci, že do příprav této výstavy se nám neustále pletly 

nějaké komplikace, které nás brzdily. Byl jsem asi čtr-

náct dní nemocný, ale to ještě nebyla taková překážka, 

protože jsem alespoň mohl pročítat námořnickou litera-

turu z knihovny pana Nováka. Vážnější bylo, že pro 

nával práce nám nýrská firma Schumacher nebyla něja-

ký čas schopna vyhovět v prosbě na dodání tabulí karto-

nu, které chceme použít jako pozadí pro umístění foto-

grafií a dokumentů. Dobře, to se ještě dalo zvládnout 

s malým zdržením, protože další spolupracovník muzej-

ního týmu Petr Koskuba slíbil, že nám kartonové panely 

ozdobí motivy moře, lodí a exotiky. Když měl pan 

Koskuba první zkušební panel hotový, stalo se to, co by 

jen tak někoho nenapadlo. Při florbalovém tréninku si 

zlomil prst tak dokonale, že snad i rukavice byla obrá-

cená na druhou stranu. Výsledek? Ne týden ani čtrnáct 

dní, ale pět týdnů bude trvat, než bude ruka v kondici! 

Tím vysvětluji, proč jsou stojany pro poutače muzea 

stále prázdné. Nedá se nic dělat, z jarní výstavy bude 

výstava letní. Návštěvníci, kteří zavítají v letním období 

do našeho města, se tak alespoň dozví o Nýrsku něco 

zcela specifického, protože ne v každém městě se mo-

hou chlubit takovou osobností jako my. Však až na vý-

stavu zavítáte, sami se přesvědčíte, že přezdívka 

„nepotopitelný bocman“ nebyla zbytečná. Doufám, že 

se nám podstatu přezdívky podaří do výstavy přenést. 

Tím nemám na mysli nějaké opěvování charakteru, ale 

podstatu osobnosti, to, co má smysl, aby si lidé 

z výstavy odnášeli. 

Ještě k příspěvku pro měsíc květen přidám malou douš-

ku. Čas, který prožíváme, není právě nejpříznivější. Co-

vidové období možná odchází podle statistik, ale roz-

hodně neodchází jeho vliv na lidi. Například účast na 

schůzích muzea klesla méně než na polovičku. A naše 

schůze není jen jakási společenská událost. Tam potře-

bujeme diskutovat o zvolených tématech práce, slyšet 

nejrůznější vzpomínky, informace vztahující se 

k minulé době, mít tak trochu práci muzea za svou,        

i když se právě schůze nemohu účastnit. Mám například 

náramnou radost z toho, jak se Petr Štembera zakousl 

do přípravy jedné z dalších výstav, jak hlásí na schůzi, 

co nového vypátral, co zajímavého by na výstavě mohlo 

být. Ať už se budoucnost bude ubírat jakýmkoli smě-

rem, ti lidé, kteří mají chuť objevovat něco nového, bu-

dou vždycky přínosem. Tak přeji vám i nám, abychom 

se nenechali vykolejit. Karel Velkoborský  
Muzeum Královského hvozdu 

Školy 

ZŠ Komenského ulice 

V měsíci dubnu proběhl zápis do 1. ročníku základní 

školy. Celkem bylo během dvou termínů (řádný 6. dub-

na a náhradní 19. dubna) zapsáno 28 dětí. Rodiče jedno-

ho dítěte požádali o odklad školní docházky. To zname-

ná, že v září přivítá paní učitelka Petra Korčíková         

27 dětí. 

Paní učitelka se na své nové prvňáčky již velmi těší       

a ještě během měsíce června je pozve na „průzkum“ 

naší školy, aby si v klidu prohlédli nové prostředí. 

Mgr. Ivan Pavlík 
ředitel školy 

Uzávěrka pro zasílání příspěvků je v pátek 20. května.         

Své příspěvky zasílejte na adresu nyrskenoviny@gmail.com.   

V případě jakéhokoliv dotazu využijte                                     

telefonní číslo 724 432 756. 
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Vítání občánků 

Ema Kolářová 

Tobiáš Grolmus Anežka Hrachová 

Veronika Jirkovská 

 
ZÁPIS DO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY  

HANUŠE STEINA  
Vážení rodiče, 
v týdnu od 16. do 20. května 2022 proběhne zápis nových žáků do Základní umělecké školy Hanuše 
Steina pro školní rok 2022/2023. 
Ve školním roce 2022/2023 bude probíhat výuka v těchto oborech: 
Hudební – výuka na příčnou a zobcovou flétnu, klarinet, saxofon, klavír, elektrofonické klávesové 
nástroje, žesťové nástroje, kytaru, housle, zpěv a sborový zpěv. Do přípravného ročníku hudebního 
oboru jsou přijímáni žáci od 5 let. 
Výtvarný – výuka v přípravném a základním studiu od 5 let. Výuka je organizována ve dvou skupi-
nách studia. Studium je zaměřeno na výrobu keramiky, kresbu, grafiku, malbu a dekorativní čin-
nost. 
Zápis se koná v budově ZUŠ Hanuše Steina, ulice Čsl. legií 373 v době od 13:30 do 17:30.  
Bližší informace o výuce na naší škole Vám budou poskytnuty na telefonních číslech 373 700 027, 
604 446 480 nebo přímo v budově školy.  
Přihlášku lze vyplnit před zápisem zde: 
https://www.izus.cz/prihlaska_do_zus/                                                                                            
                                                                                                                                                                    Luboš Vacek 

                                                                                                                                                                                ředitel školy 
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Inzerce 
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Inzerce 

KADEŘNICTVÍ 

Martin Kovářík 

732 168 711 

Každý čtvrtek pánské a dětské stříhání bez objednání  

od 13.00 - 20.00 hodin. 

Pondělí - pátek otevírací doba dle objednávek. 

Prap. Veitla 66, Nýrsko 
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Pozvánky na akce 

V dalším čísle Nýrských novin se můžete těšit na rozhovor se zámeckým pá-

nem, který prozradí mnoho zajímavostí…. 
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Pozvánky na akce 


