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Vážení čtenáři, 

rychle se nám blíží čas let-

ních prázdnin. Mnozí z vás 

se chystají někam na dovo-

lenou a děti se těší na sku-

tečné prázdniny. Věřím, že 

i v tento čas si najdete 

chvilku na přečtení Nýr-

ských novin, ve kterých 

najdete rozhovor 

s hudebníkem Pavlem Boš-

kem, dočtete se o opravě 

Stollowského kříže a ne-

chybí ani aktuální informa-

ce z radnice. 

Přeji vám za redakci našich 

novin prosluněné dny plné 

pohody. 

Redakce Nýrských novin 
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Aktuálně 

pokračování na str.  3 

Příprava na nový chodník 

  Stavební úřad má být dle nového stavebního zákona v Nýrsku zrušen 

Zhruba před 10 lety jistý ministr Drábek (dnes skoro 

nikdo neví, o koho se jedná), rozhodl o změně systému 

výplaty sociálních dávek v celé republice. Jeho roz-

hodnutí, kterému tehdy nikdo nerozuměl, mělo za ná-

sledek zrušení výplaty těchto dávek na našem sociál-

ním odboru. Mně to přineslo nepříjemné jednání 

s pracovnicemi tohoto odboru, které muselo vyústit 

snížením stavu a propuštěním paní Bočkové. Státu toto 

rozhodnutí přineslo hromadu problémů. Z adresného 

systému výplaty s každodenní kontrolou příjemců, kte-

rou jsme byli schopni zajistit, se stal systém, o jehož 

fungování a adresnosti pochybuji dodnes. Ostatně       

o tom svědčí i narůstající číslo objemu výplat těchto 

sociálních dávek. Proč to všechno píšu? Není to pláč 

nad rozlitým mlékem, ale stejná situace se blíží nyní a 

týká se fungování stavebního úřadu. Než se 

k problematice dostanu, dovolím si použít několik vět, 

které publikuje na stránkách svého úřadu současná mi-

nistryně pro místní rozvoj paní Dostálová. 

Po třech letech intenzivní práce našeho ministerstva 

schválila vláda před koncem srpna 2020 nový stavební 

zákon, který má být vyváženým kompromisem mezi 

veřejnými a soukromými zájmy. Zároveň ale musí za-

jistit konkurenceschopnost naší země vůči okolním stá-

tům. A to i přes to, že v Poslanecké sněmovně  zazněly 

i názory kritické. A je to tak přirozené – každý dobrý 

zákon totiž ve finále přestavuje kompromis, u kterého 

nikdo nebývá beze zbytku spokojený. A ani být nemůže. 

Obzvláště ve stavebním právu se střetávají desítky   

zájmů, které jdou často proti sobě. Důležité je proto 

nedívat se na zákon jen skrze „své“ dílčí zájmy, ale 

vidět ho jako celek. Jako příležitost, která nás na poli 

povolování staveb může ze společnosti afrických států 

vytáhnout zpět do Evropy. 

I my jsme po cestě k tomuto cíli museli udělat řadu 

ústupků (a jeden obzvláště těžký, když jsme ponechali 

stavební úřady na obcích v přenesené působnosti),      

o kterých víme, že nás vzdálily od ideálu. Jinak by-

chom se ale nepohnuli dál. Během pěti měsíců vypořá-

dávání téměř pěti tisíc zásadních připomínek k původní 

verzi stavebního zákona, na které jsme spolupracovali 

s Hospodářskou komorou, jsme se snažili dát hlas kaž-

dému, a to opakovaně. 

Stávající přeregulovaný zákon a byrokratický maras-

mus, do kterého jsme v posledních letech zabředli 

(stavební zákon prošel od roku 2007 dvaceti šesti no-

velami), už ovlivňuje život všech, ať už jde o občany, 

developery nebo veřejný sektor. Přece není možné, 

abychom čekali na stavební povolení u dálnice v prů-

měru 13 let a bytový dům v Praze trvalo povolit více 

než pět let. Nový stavební zákon povolování staveb 

výrazně urychlí. Do 345 dnů budou stavebníci vědět, 

zda mohou stavět, či nikoliv. A to včetně odvolání        

a přezkumu.  

Tolik článek paní Dostálové. Nebudu polemizovat      

o úrovni stavebního řízení v Africe, nebudu hodnotit 

ani délku stavebního řízení, do kterého se promítá 

zdlouhavé projednávání u soudů, pokud jsou do pro-

blematiky vtaženy. Mojí povinností je informovat vás 

o tom, co nový zákon přinese městu Nýrsku a vám, 

jeho občanům. Vzhledem k tomu, že náš stavební úřad 

bude dle tohoto zákona zrušen, přinese to občanům 

města a celého spádového území další vzdálení státní 

správy od místa bydliště a další cesty na úřady do Kla-

tov nebo někam jinam. A opět zavzpomínám na rok 

2000, kdy zrušení okresních úřadů mělo přinést přiblí-

žení státní správy občanovi.  

Situaci zaměstnanců našeho stavebního úřadu dokres-

luje pasáž rozhovoru Dostálové pro SZ Byznys 

z těchto dnů: 

Jak budou fungovat stavební úřady po reformě? Ko-

lik úředníků přejde pod stát? 

O tom se zatím moc nemluví, ale čekáme, že z celkové 

administrativní agendy ubude přibližně čtyřicet pro-

cent. Zároveň tedy budeme potřebovat o třetinu méně 

lidí. Dnes mají stavební úřady včetně dotčených orgá-

nů přibližně 13 tisíc zaměstnanců. Čekáme, že se tedy 

stavy sníží přibližně o čtyři až pět tisíc lidí. 

Nejistota vyvolaná těmito a podobnými prohlášeními 

Dostálové je značná. U nás se projevuje tím, že své 

pracovní místo na stavebním úřadě opouští zaměstnan-

ci již nyní, v předstihu. K poslednímu září končí paní 

Mundlová a ke konci roku vedoucí stavebního úřadu 

paní Ašková. Obě mají potřebnou odbornost a obě jistě 

získají uplatnění i nadále. Oběma za pořádný kus práce 

děkuji.  

Stavební úřad je zřízen zákonem, a proto jej nelze zru-

šit rozhodnutím města. Proto se budeme snažit zajistit 

zaměstnance s příslušnou odbornou způsobilostí, kteří 

by odcházející pracovnice nahradili. Pokud se nám to 

nepodaří, bude agenda postupně převáděna přes kraj-

ský úřad na některý jiný stavební úřad. Stanovisko pra-

covnic chápu, protože zkušenosti s rušením části soci-

álního odboru hovoří jasně. Starosto, propusť, vyplať 

odstupné, stát to nezajímá. Je zcela jasné, že v dnešní 

době si těžko může někdo dovolit čekat na „vyhazov“. 

Co dodat na závěr. Dle mého názoru i špatně fungující 

systém je systém, který je možno upravit tak, aby fun-

goval ke spokojenosti občanů. Pochybnost o kvalitě 

nového zákona vyvolává i sdělení, že se autoři nového 

zákona museli vypořádat s pěti tisíci zásadních připo-

mínek.  
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Aktuálně  

Červená Okula 

Investiční akce 

pokračování ze str.    2 

Nový návrh zákona odmítá i odborná veřejnost. Proto 

zůstává otázkou, jestli nový stavební zákon bude tím 

správným řešením. Zrušení našeho stavebního úřadu 

bude ale trvalé a nevratné a výsledek bude stejný jako 

v případě, který jsem popisoval na začátku. Nic nepři-

nese a bude nás to všechny stát daleko více peněz,        

i když to zatím nikdo nepřiznává.  

Zde vkládám ještě jednu část rozhovoru s paní Dostá-

lovou: 

Nechali jsme si vypočítat ekonomické zhodnocení do-

padu, na kterém ještě pracoval zesnulý pan profesor 

Mejstřík. Ten vypočítal, že náš návrh bude stát 

4,1 miliardy korun.  

Pro informaci, je to stejné množství peněz, které se 

platí nyní s tím rozdílem, že by podle vyjádření mělo 

dojít k úbytku 40 procent administrativy a až 5 tisíc 

pracovníků. Pak nechápu, na co budou tyto finance 

čerpány. 

Výše uvedené skutečnosti nejsou strašením o uzavření 

našeho stavebního úřadu. Je to fakt, který je součástí 

nového stavebního zákona. Očekávám, že po jeho 

schválení dojde k obviňování představitelů měst, která 

o stavební úřad přijdou, z toho, že nevyvinuli dost sna-

hy o jeho zachování. Již nyní jsou ale stanovena krité-

ria pro zachování stavebních úřadů, která náš úřad ne-

splňuje. Výše uvedená fakta jsou podkladem pro můj 

jednoznačný nesouhlas s návrhem paní Dostálové na 

přijetí nového stavebního zákona v předkládané podo-

bě.   

Dovětek: návrh stavebního zákona prošel v 21. týd-

nu Poslaneckou sněmovnou. 

Miloslav Rubáš 
starosta města 

V posledních týdnech jsme na úřadě zaznamenali ně-

kolik stížností občanů, kteří bydlí v blízkosti „Červené 

Okuly“. Stížností se týkaly nepořádku, hluku, a to ne-

jen od bezdomovce Úlovce, ale i od skupinek mládeže, 

která otevřené a neoplocené prostory navštěvuje. Hned 

po obdržení první stížnosti jsme kontaktovali vlastníka 

objektu (Agrikultur) a vlastníka pozemku (Pozemkový 

úřad-pracoviště v Plzni) se žádostí na zjednání nápra-

vy. Pozemkový úřad stanovil vlastníkovi objektu ter-

míny na zjednání nápravy, ale bohužel se zatím nic 

nezměnilo. S pozemkovým úřadem jsme 

v pravidelném kontaktu a uvidíme, jestli se podaří 

zjednat nápravu. V průběhu této doby se objevily spe-

kulace o změně vlastníka objektu, ale ty zatím nejsou 

potvrzené. 

Nicméně koncem března jsem podal na státní zastupi-

telství podnět k prošetření podezření sdělení zaměst-

nanců úřadu, kteří viděli Úlovce při obnažování 

v ulicích města. Tento podnět se v současné době pro-

šetřuje. Je zarážející, že po podání podnětu na ohrožo-

vání se vyrojila další podezření od občanů (i školáků), 

kteří mají obdobnou zkušenost, a pro mě z nepochopi-

telných důvodů tento problém neřeší.  

Žižkova ulice 

Z důvodu nepříznivého počasí se závěrečná rekon-

strukce mírně opozdila, došlo k podmáčení komunika-

ce a nejvíce zasažené podkladní povrchy musely být 

vyměněny. V současné době probíhá pokládka asfaltu, 

po jejímž dokončení budou položeny ještě slepecké 

pásy ve všech snížených místech (tzn. vjezdy 

k jednotlivým nemovitostem a ukončení chodníků), 

což je podmínkou kolaudačního souhlasu. 

Lokalita „U Hřiště“ 

V prvním červnovém týdnu přijela nadrozměrná do-

prava, která přivezla trafostanici vážící 27 tun pro na-

pojení elektřiny v této lokalitě. Aktuálně je firmou 

SEG s. r. o., kterou najala na základě výběrového říze-

ní firma ČEZ, realizována přeložka vysokého napětí ze 

vzduchu do země, po které proběhne vápnění celé šíře 

budoucí komunikace. Zapracováním vápna do půdy 

dojde ke zpevnění podkladu budoucí komunikace  
pokračování na str. 4 

(red) 
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(red) 

Aktuálně 

Pokládání věnců 

(red) 

pokračování ze str. 3 

(red) 

Nová pracovnice informačního centra 

a vyplývá z předchozího geologického výzkumu. Vý-

stavba celé lokality i nadále pokračuje dle daného har-

monogramu. 

Rybník číslo 2 

V uplynulých letech proběhla rekonstrukce rybníka 

číslo 1, 3 a 4. Počátkem měsíce července tak bude za-

hájena oprava posledního rybníka, a to rybníka číslo 2. 

V rámci této stavby bude opravena spodní výpusť 

umožňující nezávislé vypouštění a dojde také ke stabi-

lizaci břehů (tělesa obvodové hráze) tak, aby v případě 

havárie bylo možné vypustit jakýkoliv ze soustavy 

rybníků. Celkové náklady na tuto opravu jsou ve výši 

2 227 160 korun bez DPH. Město Nýrsko získalo na 

tuto akci dotaci od Ministerstva zemědělství ČR ve 

výši 1 680 000 korun. Oprava bude dokončena do kon-

ce října tohoto roku. 

Víceúčelové hřiště u Základní školy ve Školní ulici 

V podzimních měsících loňského roku byla zahájena 

rekonstrukce hřiště s umělým povrchem. Vzhledem ke 

špatným klimatickým podmínkám zatím nebylo mož-

né dokončení této opravy, jelikož k pokládce povrchu 

potřebuje dodavatel nejméně týden bez deště a teplotu 

vzduchu minimálně 10 stupňů. Vzhledem 

k poskytnuté dotaci na tuto akci muselo Město Nýrsko 

zažádat o prodloužení termínu realizace do poloviny 

měsíce července. 

Hodousická ulice 

V současné chvíli probíhá realizace vodovodu, tedy 

posílení vodovodní sítě ze skupinového vodovodu 

Nýrsko – Klatovy. Hlavní řad je položen a nyní dochá-

zí k napojení přípojek k jednotlivým nemovitostem. 

Termín dokončení byl původně stanoven na konec 

května, ale z důvodu nepříznivého počasí a zaplavení 

výkopu musela být realizace prodloužena. Během mě-

síce června bude zahájena obnova místní komunikace. 

Celkové náklady na rekonstrukci komunikace jsou 

stanoveny ve výši 4 997 000 korun, Město Nýrsko 

získalo dotaci od Ministerstva pro místní rozvoj ČR ve 

výši 2 845 678 korun. Celkové náklady na vodovod 

jsou pak ve výši 3 734 742 korun. 

I v letošním roce jsme si připomněli, třebaže velmi 

skromně, osvobození Československa v roce 1945. 

Vzhledem k současné situaci v České republice opět 

nemohlo naše město přivítat Klub třetí armády Plzeň. 

Ti však ve středu 5. května alespoň symbolicky naše 

město projeli. V pátek 7. května pak tajemník města se 

zastupiteli položili květiny a věnce na hřbitov 

k památníku obětí fašismu a k pomníku obětí transpor-

tu smrti v Bystřici. Z důvodu rekonstrukce městského 

úřadu nebylo možné položit květiny a věnce k pamětní 

desce osvoboditelů na budově městského úřadu. 

Na konci dubna Město Nýrsko vyhlásilo výběrové 

řízení na pozici pracovník/pracovnice informačního 

centra v našem městě. Žádost se svým životopisem 

zaslalo šest uchazečů. Po pečlivém výběru a násled-

ném pohovoru byla na toto místo vybrána Leona Kal-

ná, která nastoupí na plný úvazek od 1. července. Celý 

měsíc červen využije k zaškolení a seznámení s prací 

v informačním centru. Přejeme jí mnoho usměvavých 

návštěvníků a spokojených turistů, kteří naše infor-

mační centrum navštíví. 

Technické služby města Nýrska informují                

o přemístění kontejneru na separovaný odpad          

z Bezručovy do Nerudovy ulice. 
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Finanční výbor 

Květnový finanční výbor 

Luňák červený 

 

Koupaliště 

V druhé polovině května proběhla schůze Finančního 

výboru města Nýrska, a proto mi dovolte vás opět krát-

ce informovat, o čem jsme jednali. Vedoucí finančního 

odboru Lucie Václavovicová a starosta města nás in-

formovali o aktuálním čerpání rozpočtu. Začal se bo-

hužel již projevovat pokles daňových příjmů, a to pře-

devším u DPH. Stejně tak po kůrovcové kalamitě je 

snížen prodej dřeva a v současné době převažuje pěs-

tební činnost. Co se investic týče, se zlepšujícím se 

počasí bude opraveno hřiště u ZŠ Školní ulice, pomalu 

se blíží ke konci rekonstrukce Žižkovy ulice, ale nao-

pak bude zahájena rekonstrukce Hodousické ulice. 

Dále byl projednán závěrečný účet a účetní závěrka 

města Nýrska. Celkové příjmy za rok 2020 činily 

131 245 541 Kč, naopak výdaje 122 289 127 Kč. Měs-

to má také vytvořenou dostatečnou finanční rezervu na 

neočekávané situace. Zpráva o výsledku přezkoumání 

hospodaření, vytvořená nezávislým auditorem, pak 

konstatuje, že nebyly zjištěny žádné chyby a nedostat-

ky. To je samozřejmě skvělá zpráva, která potvrzuje 

dobrou práci celého finančního odboru města. Jedním 

z dalších bodů bylo posouzení žádostí o dotace na 

sportovní, kulturní a zájmovou činnost občanů města  

a zpráva komise s návrhem na výši dotace. Osobně 

jsem rád, že až na výjimky žadatelé dokázali ve své 

žádosti zohlednit momentální situaci, která v podstatě 

neumožňovala spolkovou činnost a žádost o finanční 

prostředky tomu uzpůsobili. Za to jim patří poděková-

ní. Doručeny byly žádosti o dotaci ve výši přibližně 

770 tis. Kč, uděleny budou ve výši přibližně 451 tis. 

Kč, přičemž je možné v průběhu roku žádat o indivi-

duální dotace. 

Dovolte mi popřát vám krásný červen, který snad již 

prožijeme v lepší situaci a s náznakem blížícího se lé-

ta. Mějte se fajn. 

David Křížek 
předseda finančního výboru 

Sportoviště 

Již více než měsíc probíhá příprava koupaliště na nad-

cházející sezonu. Koupaliště je vyčištěno a napuštěno, 

teď jen trochu sluníčka, aby se také ohřálo. 

V uplynulém týdnu se ředitel technických služeb Jan 

Hladík setkal se všemi plavčíky na jednání o organiza-

ci celé sezony. Během příprav proběhla také výměna 

elektrolytické cely v hodnotě 120 000 korun, která ze 

slané vody vyrábí elektrolýzou ze soli chlór. 

V místním koupališti tak neprobíhá chlórování teku-

tým ani plynným chlórem, ale právě elektrolýzou. Tím 

se zde mohou koupat i lidé s alergií či nesnášenlivostí 

na chlór. Slanost vody v koupališti je 0,05%. Otevření 

koupaliště je plánováno na 14. června, vše však záleží 

na počasí a na omezení v důsledku covidových opatře-

ní. 

In-line dráha 

Sociální zázemí na in-line dráze je dle provozního řádu 
otevřeno vždy od 1. dubna daného roku, ale z důvodu 

vládních nařízení kvůli covid-19 mohlo být v tomto 
roce otevřeno až v měsíci květnu. 

V České republice jsem kriticky ohrožený druh. Pokud 

však pojedete přes Bukovou směrem na Chudenice, 

můžete mě spatřit, jak kroužím vysoko na obloze        

v širokých kruzích. Jmenuji se Luňák červený. 

Jak už naznačuje moje příjmení, jsem převážně červe-

nohnědý. Jsem velký asi jako káně, ale mám užší kří-

dla a na jejich spodní straně bílá pole. Podle čeho mě 

spolehlivě poznáte, je můj dlouhý vidlicovitý ocas.    

V březnu až dubnu si s partnerkou stavíme vysoko na 

stromě hnízdo. Vystýláme ho textilem, papírem či 

plasty, někdy přidáme i něco pěkně lesklého.  

Příroda 

(red) 
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Příroda 

Zajímavosti 

pokračování na str. 7 

Rozhovor s Pavlem Boškem 

Samička zahřívá 28-30 dní 2-4 vejce, já ji přitom no-

sím potravu. Po vylíhnutí mláďat nosím potravu i pro 

ně a ona ji porcuje a spravedlivě rozděluje. Po 14 

dnech se ke mně přidá a lovíme oba dva. Mladí jsou 

na hnízdě 40-50 dní a poté je ještě 1-2 týdny přikrmu-

jeme poblíž hnízda. 

Říká se o nás, že jsme lovci a sběrači. Lovíme ptáky, 

malé savce i ryby, ale také sbíráme mršiny a někdy       

i odpadky. Když lovíme, tak z letu nízko nad zemí      

a někdy i při chůzi po zemi. 

V některých oblastech jsem stálý, z chladnějších míst 

odlétám zimovat do jižní Evropy. 

P.S. 

Nedávno jsem byl spatřen, jak kroužím nad Nýrskem. 

Pírko 

Mnoho lidí tě zná z kapely Chai, jak dlouho se vlastně 

hudbě už věnuješ? 

„Odmalička. Hudbu jsem začal poslouchat hlavně díky 

otci, který měl doma spoustu gramofonových desek    

a audiokazet. Hrál také v kapele. Takže místo dětských 

písniček jsem již tenkrát poslouchal například Olym-

pic nebo Pražský výběr. Se základní školou jsem na-

stoupil na klavír do místní ZUŠ. Líbily se mně totiž 

různé klávesové zvuky, ale klávesy jsem měl slíbené, 

až se naučím na klavír, že to je základ a nelze to pře-

skočit. Vydržel jsem možná čtyři roky, nebavilo mě 

hrát podle předpisů, měl jsem k tomu všemu pun-

kovější přístup. Najednou jsem se začal učit sám na 

kytaru. Potom mně a bratrovi koupil otec bicí. Na ty 

jsem se učil také sám asi v deseti letech. Hrál jsem ve 

více kapelách, nyní je to již dvanáctým rokem Chai.“  

Teď ses pustil do jiného projektu, můžeš nám ho při-

blížit? 

„Pojmenoval jsem ho Egoprojekt, s nadsázkou. Je to 

muzika rocková, energická, jasná, bez zbytečných 

aranžérských překážek. Založená také na neobyčejném 

zvuku mých neobyčejných kytar a aparátů, zde to mo-

hu řádně uplatnit. Původně jsem chtěl sehnat schopnou 

partu muzikantů, ale nakonec jsem se do nahrávacího 

studia vydal sám. Nahrál jsem si veškeré nástroje tak, 

jak jsem si to představoval, takže žádné vysvětlování 

kolegům. Šlo to celkem hladce, i když, pravda, určitou 

přípravu to chtělo, ve zkušebně jsem byl často.“ 

Co tě k takové změně vedlo?  

„Neberu to jako změnu. Mám rád hudbu žánrově růz-

nou, a tak už mi asi něco chybělo. Tento nápad není 

novinkou, jen jsem ho začal realizovat až nyní z více 

důvodů. Kapela Chai má zas jinou tvář, jiný sound..., 

nelze vše spojit dohromady, tak jsem se rozhodl vy-

tvořit ještě něco navíc. Chai je poprockový, tohle je 

rock, který zavání punkem, ale doma si zahraji i folk 

na akustickou kytaru nebo instrumentálku na klavír. 

Kdo ví, třeba po čase přijdu zas s něčím úplně jiným.“ 

Je tvá první píseň něčím výjimečná? 

„Jak jsem se již zmínil, tato hudba by měla být pře-

vážně energická a při tvorbě první vydané písně Ruleta 

jsem najednou pocítil jakési spojení s něčím. Jako 

bych chtěl něco někam sdělit. Když mi na hudbu pada-

la z úst první slova, již jsem věděl, kam to míří. Zby-

tek už jsem tomu přizpůsobil a píseň nakonec vznikla 

jako povzbuzení onkologickým pacientům.  
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Zajímavosti 

(red) 

Oprava Stollowského kříže  

Nabídl jsem ji Lize proti rakovině Praha a ti ji přijali    

s tím, že může nemocné podpořit. Je pro mě velmi po-

těšující a výjimečné, že má hudba může zafungovat 

také jako muzikoterapie.“ 

Budeš v tomto projektu pokračovat i nadále, nebo se 

zase soustředíš na skupinu? 

„V nahrávacím studiu vznikly tři písně. První je venku, 

další dvě bych chtěl zveřejnit postupně. Aniž bych pře-

dem tušil, baví mě to natolik, že bych nakonec chtěl 

dotočit písně pro celé album. Materiálu mám dost, že 

musím i vyhazovat. A souvisí to i s kapelou. Nechci, 

aby se jí to jakýmkoliv způsobem dotklo, takže budu 

muset časově vše řádně rozvrhnout. Také záleží na 

tom, jak se s tím poperu finančně. To je nahrávací stu-

dio, potom k písničce videoklipy a tak dále. Se vším 

spoléhám pouze sám na sebe. Tento projekt je ve for-

mě studiové nahrávky. Jestli s tím vyrazím na pódia, je 

otázkou, zatím to v plánu není. To bych samozřejmě 

nějakou partu musel vytvořit, to už bych sám vše na-

jednou neuhrál.  Jinak kapela Chai funguje úplně nor-

málně, na léto máme domluveno několik koncertů. Je 

to dobrá banda!“  

Děkuji za rozhovor. 

pokračování ze str. 6 

Stollowkého kříž se nachází na pozemku bývalého 

hřbitova založeného obcí v roce 1890 z důvodu nedo-

statečné kapacity stávajícího hřbitova ve farnosti      

sv. Tomáše. Odpočinek na bývalém hřbitově nalezli 

převážně němečtí občané, kterých před druhou světo-

vou válkou žila v Nýrsku a blízkém okolí většina.      

Z českých občanů možno vzpomenout příbuzné učite-

le, historika a kronikáře Josefa Blaua.  Blau se narodil     

v  roce 1892. Oženil se se sestrou chodského spisova-

tele Jindřicha Jindřicha. Díky literární přízni s Jindři-

chem se stal zaníceným národopiscem a propagátorem 

šumavských a chodských zvyků. 

Po nuceném odsunu německých obyvatel po druhé 

světové válce a po nastolení železné opony opuštěné 

hroby s křížem začaly chátrat. V 90. letech minulého 

století se hřbitov nacházel v neudržitelném stavu. Za-

nikl a pozvolna začal získávat svou současnou podo-

bu. Dnes vzrostlé stromy a dominantní kříž připomí-

nají spíše anglický park než bývalý hřbitov. I přes svůj 

neutěšený stav si téměř pět metrů vysoký Stollowské-

ho kříž po celou dobu své existence zachoval maje-

státní vznešenost. Kříž nese jméno po svém dárci fi-

lantropu Antonu Stollowském, váženém měšťanovi     

a movitém majiteli mlýna na řece Úhlavě v Horním 

Nýrsku. Rodina Stollowských kříž farnosti darovala 

krátce po založení hřbitova. 

O prostor se v současnosti stará farnost sv. Tomáše 

společně s obcí. 

Po pádu železné opony v roce 1989 se Stollowského 

kříž stal místem pravidelného setkávání odsunutých 

nýrských rodáků. Každý rok v květnu se u kříže schá-

zejí a vzpomínají, dnes již v doprovodu svých potom-

ků. Právě zde u kříže se před několika roky zrodila 

myšlenka, německá dobročinná inciativa, zrenovovat 

zchátralý kříž a vrátit mu jeho původní zářivou podo-

bu. Projekt se podařilo zrealizovat cestou přeshraniční 

spolupráce mezi německým spolkem Heimatgemeinde 

der Stadt Neuern im Bohmerwald e.V. a českým Ná-

rodopisným spolkem Nýrsko. Koordinátorem projektu 

se ze strany Heimatgemeinde stal Dr. Sepp Steinbren-

ner, syn advokáta Dr. Richarda Steinbrennera, posled-

ního zvoleného nýrského starosty ve svobodných vol-

bách v roce 1938. V roce 1941 byl Dr. Steinbrenner 

odvolán a postaven před soud pro svůj smířlivý postoj 

k menšinové české a židovské komunitě. 

foto: Pavel Mráz 

pokračování na str. 8 

Zajímavosti 
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                                          Základní škola 

Zápis do 1. třídy v ZŠ a MŠ Nýrsko, Komenského 

Noc kostelů 

(red) 

                         

Ze strany nýrského spolku se koordinátorem stala 

PharmDr. Jana Bečvářová, nýrská rodačka, jejíž předci 

byli odsunuti. 

Po vyhodnocení nabídek byla opravou památníku po-

věřena místní firma JSF stavební s.r.o., která nabídla 

nejlepší cenu a podmínky. Oprava v celkové výši     

590 000 Kč byla zahájena na konci prosince 2020        

a ukončena v polovině května 2021. Původní pískov-

cový podstavec památníku byl nahrazen jemně 

„perlovanou“, do tří bloků rozdělenou žulou o hmot-

nosti téměř 5 tun. Žula byla dodána z nedaleké lokality 

v okolí Blatné. Masivní litinový korpus Ježíše byl vy-

tryskán pískem, kaverny na korpusu byly vyplněny 

roztažnou PU pěnou a ošetřeny epoxidovou pryskyřicí 

s příměsí litinového prášku. Poté bylo vše zakonzervo-

váno speciálním ochranným nátěrem odolným proti 

drsnému a vlhkému šumavskému klimatu. 

Finanční prostředky na opravu byly poskytnuty Fon-

dem česko-německé budoucnosti, německým spolkem 

Heimatgemeinde der Stadt Neuern im Bohmerwald 

e.V. a velkorysými německými a českými dárci. 

Projekt, umožněný díky podpoře nýrského starosty 

Milana Rubáše a plzeňského biskupství, je nejenom 

významným symbolem urovnání česko-německé mi-

nulosti a smíření, ale i přátelským aktem signalizujícím 

současné dobré vztahy mezi oběma národy. 

Jana Bečvářová 

koordinátorka projektu 

pokračování ze str.  7 

Zápis proběhl v měsíci dubnu. Celkem bylo zapsáno 

41 dětí. U šesti dětí rodiče požádali o odklad školní 

docházky. To znamená, že v září přivítají paní učitelky 

35 dětí, které budou rozděleny do dvou prvních tříd. 

Paní učitelky se na své nové prvňáčky již velmi těší a 

ještě během měsíce června je pozvou na „průzkum“ 

naší školy, aby si v klidu prohlédli nové prostředí. 

Protože v příštím roce otevíráme dvě první třídy, nabí-

zíme vám, kteří jste nebyli se svými dětmi v naší škole 

u zápisu, vzdělávání v méně početné třídě (do 20 dětí). 

Pokud projevíte zájem, obraťte se, prosím, na vedení 

školy. 
Ivan Pavlík 

ředitel školy 

Již potřinácté se otevřely brány kostelů. Tato křesťan-

ská inciativa všech církví vznikla jako snaha otevřít 

naše kostely široké veřejnosti. V dnešní době to již 

tolik neplatí, ale kostely bývaly stavěny uprostřed obce 

nebo na nějakém vyvýšeném místě. I v našem městě si 

mnozí z vás pamatují kostel uprostřed obce přímo na 

našem náměstí, který byl v roce 1712 vysvěcen a za-

svěcen 14 svatým pomocníkům. Bohužel v roce 1973 

bylo rozhodnuto o jeho zbourání a 26. ledna byl před 

zraky mnoha místních občanů odstřelen. Právě Noc 

kostelů využil místní Národopisný spolek Nýrsko, z. s. 

společně s římskokatolickou církví, aby tento kostel 

znovu připomněly. Pomocí sklenic a v nich hořících 

svíček byly vytyčeny obvodové zdi zbouraného kostela 

na našem náměstí, ve kterém byl umístěn i pomyslný 

oltář. Nýrský farář Ryszard Potega pronesl úvodní řeč     

a několik desítek věřících pronesly jednotlivé osobní 

modlitby. Nýrsko navštívily mimo jiné také řádové 

sestry de Notre Dame ze Strážova nebo kazatel Křes-

ťanského sboru Domažlice Pavel Faul. 

Zajímavosti 

Národopisný spolek 
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Chcete, aby vám Nýrské noviny přišly každý měsíc na váš       

email? Stačí zaslat email s žádostí na ic@mestonyrsko.cz.  

Muzeum Královského hvozdu 

Uzávěrka červencového čísla Nýrských novin je v pondělí 21. června. 

Hais Týnecký měl pravdu 

Kdekdo četl román Josefa Haise Týneckého 

„Janovické vojny“. Představme si fantazírujícího auto-

ra, který při své bujné představivosti a pochopitelně     

i při důkladné znalosti dějinných souvislostí sepíše 

knihu o více než půltisícovce stránek. Stále se dá číst 

téměř jedním dechem. Ale jak daleko je od reality? 

Josef Hais Týnecký byl velmi plodný autor. Psal ves-

měs práce s historickým námětem, hodně knih napsal 

pro děti, pro spřátelené ochotnické spolky psal diva-

delní hry, které mohly uvádět jako premiéry. Jeho no-

vinářská činnost byla neméně bohatá. 

Proč nás zajímají právě „Janovické vojny“? Protože 

jsou poměrně věrnou kronikou dění kolem hradu Paj-

rek, který je pojmem pro obyvatelstvo zdejší i v okolí. 

A bylo to tak odedávna. Pamětníci jistě slyšeli o neděl-

ních vycházkách nýrských obyvatel do okolí hradu, 

nejeden „vážený občan“ pamatuje na průzkumné vý-

pravy s kamarády na jeho hradby či do sklepa, který 

byl opředený tolika „věrohodnými“ zprávami, až se to 

rovnalo potvrzeným archeologickým výzkumům. Ko-

lik jen bylo učiněno nejrůznějších nálezů, které potvr-

zovaly všelijaké historky. Každá generace nýrských 

kluků byla Pajrekem poznamenána! Přesto je tento 

hrad poměrně neprozkoumaný, vlastně se neví nic ur-

čitého ani o době a účelu jeho vzniku. Nejpravděpo-

dobnější se zdá tvrzení, že byl hradem strážním nejen 

pro bezpečnost pomezí českého státu, ale také pro bez-

pečnost obchodních karavan, které cestovaly přes po-

mezí na obě strany. Stejně jako obchodu se dařilo         

i  loupeživým hordám, které se pokoušely přiživit na 

poctivé práci jiných lidí. Proto byl také hrad často dě-

jištěm všelijakých šarvátek i větších střetnutí. A to je 

právě cílem našeho uvažování. 

Jak dalece můžeme věřit těm všelijakým zprávám? 

Máme brát vážně to, co vypisuje Hais Týnecký ve 

svém románu? Jak už jsem napsal, na hradě byly pro-

vedeny malé úpravy na konci devatenáctého století, 

spíše pro zajištění statiky zdiva, v první polovině dva-

cátého století pak malý archeologický výzkum, 

v devadesátých letech minulého století podnítil další 

výzkum pan Daniel Gottwald, když se mu podařilo pro 

takovou práci získat předního archeologa pana Tomáše 

Durdíka. Tehdy byly nalezeny nějaké středověké stře-

py a střely do kuší a luků a uloženy v Praze do depozi-

táře. Následné povodně v roce 2002 však tento depozi-

tář vyplavily a v podstatě se z těchto nálezů nedocho-

valo nic. Takže otázka, zda byl hrad Pajrek význam-

ným bodem pohraniční obrany, zůstává zdánlivě stále 

nezodpovězená. A tak se oklikou dostáváme zpět 

k Haisovi Týneckému, protože ten popisuje dění ko-

lem hradu poměrně dramaticky. A máme něco pro po-

tvrzení jeho románových úvah? Máme! Díky spoluprá-

ci několika přátel, kteří našemu městu fandí, se může-

me v muzeu pochlubit takovou sbírkou dokladů o bo-

jích v okolí hradu, jakou se nemůže pochlubit nikdo 

jiný! Naposledy sbírku těchto dokladů rozšířil pan Jan 

Vaník, když ve vzdálenosti přibližně 1,7 km nalezl 

další část hlavně ze středověké hákovnice. Zarazí ta 

vzdálenost od hradu? Proč? Hais Týnecký píše, že ve 

Staré Lhotě byla ubytována podstatná část vojáků ve 

službě Heřmana Janovského z Janovic a i o jejich leže-

ní se vedly bitvy.  

Na přiloženém snímku jsou vidět naše nálezy pěkně 

pohromadě. Střely do hákovnic, tarasnic, a dokonce     

i tři zlomky z těchto zbraní, když vlivem neodborné 

obsluhy nebo výroby došlo k jejich roztržení. Hrotů do 

střel z kuší a luků máme již také pěknou sbírku. Myslí-

te, když se po tolika letech ještě dá najít tolik dokladů 

o bojích, že se zde výrazně neválčilo? Nezdá se. Tak 

proto je toto zamyšlení nadepsáno Hais Týnecký měl 

pravdu. 

 Karel Velkoborský 

Muzeum Královského hvozdu 
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Sociální služby 

Kulturní akce 

Nabídka sociálních služeb pro osoby se sluchovým postižením 

Organizace Tichý svět poskytuje na Klatovsku sociální 

služby osobám se sluchovým postižením. Služby jsou 

ZDARMA a jsou určené pro kohokoliv s jakýmkoliv 

sluchovým hendikepem. Nabídka služeb se tak týká jak 

osob neslyšících či nedoslýchavých, které využívají ke 

komunikaci český znakový jazyk, tak i osob, které         

o sluch třeba postupně přicházejí, tedy např. seniorů. 

Rozsah nabízených služeb je široký. Zájemci si mohou 

objednat fyzického tlumočníka, který za nimi dorazí 

kamkoliv na Klatovsku, nebo se mohou s pracovníky 

Tichého světa poradit ohledně možností zajištění kom-

penzačních pomůcek (např. sluchadla pro seniory) či 

různých příspěvků. Zároveň mohou získat podporu třeba 

při vyřizování záležitostí na úřadech, při procesu vyhle-

dávání práce apod. 

Všechny služby jsou poskytovány pracovníky, kteří 

ovládají jak český jazyk, tak i český znakový jazyk        

a jsou tak schopni adaptovat se na komunikační potřeby 

klienta a komunikovat s ním bez bariér. 

Kdokoliv bude mít zájem o využití služeb, může kon-

taktovat vedoucího plzeňské pobočky Tichého světa 

Dominika Dolejše na tel. čísle 607 086 461 nebo na 

emailové adrese dominik.dolejs@tichysvet.cz. 

Více informací naleznete na webových stránkách 

www.tichysvet.cz. 

mailto:dominik.dolejs@tichysvet.cz
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Inzerce 

Prodej   slepiček 

 

Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetra hnědá, Dominant        

ve všech barvách a slepičky Green Shell - typu Maranska.  

Stáří 16 - 20 týdnů,  

cena 185 - 229 Kč/ ks.  

Prodej: 17. 6. 2021 

Nýrsko u vlak. nádraží - v 17:50 hod. 

Výkup králičích kožek - cena dle poptávky.  

Info: Po-Pá 9.00 - 16.00 hod.  

tel.: 601 576 270, 728 605 840 

www.drubezcervenyhradek.cz 
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Vydavatel: Město Nýr sko  
                  Náměstí 122, 340 22 Nýrsko  
Vychází 11 x ročně 
Inzerce a redakce: 
Martina Bastlová  
Náměstí 123, 340 22 Nýrsko  
tel. 376 555 642, 607 052 514 
Email pro zasílání příspěvků:  
nyrskenoviny@gmail.com 
 

 
 
 
 Uzávěrka: 
 Červencové číslo Nýrských novin  vyjde v 26. týdnu roku    
 2021. 
 Uzávěrka příjmu příspěvků od dopisovatelů je v pondělí                            
 21. června 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.  

Nýrské noviny  -  registrace ev. č. MK ČR E 19658 

Inzerce 

Jízdní řády 


