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Vážení čtenáři,  

přinášíme vám další čís-

lo Nýrských novin, které 

je, jak je během prázd-

nin obvyklé, vlastně 

dvojčíslem na červenec  

a srpen. Další číslo tak 

vyjde až v září.  

Dospělým přejeme po-

hodové prožití dovolené 

a dětem krásné a proslu-

něné prázdniny.  

Pokud v létě narazíte na 

něco zajímavého, určitě 

nám napište.  

 

Redakce Nýrských novin 
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Nýrská teplárna 

Aktuálně 

Ceny pozemků 

(red) 

Příprava na nový chodník 

Změna postu místostarosty 

(red) 

Dotační programy 

(red) 

Na veřejném zasedání Zastupitelstva města Nýrska 

oznámila místostarostka Soňa Hladíková svou rezigna-

ci. Zastupitelé města vzali rezignaci na vědomí. Na 

post nového místostarosty byl v dalším bodě jednání 

navržen a poté zastupitelstvem zvolen Ing. David Kří-

žek. Odstupující místostarostka odstoupila také 

z dozorčí rady Nýrské teplárny a zároveň z funkce 

předsedy Dobrovolného svazku obcí Úhlava. Starosta 

města děkuje za odvedenou práci především v prvním 

volebním období. Současný místostarosta bude vyko-

návat funkci jako neuvolněný místostarosta. V gesci 

nového místostarosty bude mimo jiné i činnost 

v kulturní oblasti. V důsledku změny na postu mís-

tostarosty musel David Křížek opustit post předsedy 

finančního výboru. Navržena a odsouhlasena byla Mi-

roslava Irlbeková. 

Pro všechny žádosti na odkupy pozemků, které byly 

podány a projednány na poradě Zastupitelstva města 

Nýrska do 30. června letošního roku, budou platit ceny 

dle současné cenové mapy. Od 1. července do konce 

letošního roku nebudou projednávány žádné prodeje 

pozemků. V této době bude sestavena cenová mapa 

s ohledem na vývoj, který se odehrává v posledních 

třech či čtyřech měsících. Žádosti o prodej pozemků 

budou na městském úřadě přijímány a zaevidovány. Na 

posledním zasedání Zastupitelstva města Nýrska letoš-

ního roku budou odsouhlaseny nové prodejní ceny, 

které budou uplatňovány od ledna roku 2022 a které se 

budou vztahovat právě i na žádosti podané od 1. čer-

vence tohoto roku. Jedinou výjimkou je prodej pozem-

ků v lokalitě U Hřiště, kde právě z důvodu neúměrného 

nárůstu cen stavebního materiálu a stavebních prací 

může dojít k tomu, že někteří kupující od smluv od-

stoupí. Pokud pak bude nová smlouva uzavřena do 

konce letošního roku, budou aplikovány současné ce-

ny. Pokud současní zájemci odstoupí od smlouvy až 

v příštím roce, pak bude prodejní cena i za tyto pozem-

ky dle nové cenové mapy. Pravidla zůstanou stejná, do 

dvou let musí zájemce zahájit stavbu na základě plat-

ného stavebního povolení a do sedmi let zkolaudovat.  

V loňském roce byly dokončeny všechny práce na 

rekonstrukci kotelny a rozvodů kromě oprav v malých 

domovních stanicích. Provoz je tak v současné době 

hodnocen velice kladně. Nájem ve výši cca 3 milionů 

korun, který Nýrská teplárna odvádí městu a je uklá-

dán do fondu obnov na další roky. Hospodářský výsle-

dek za loňský rok byl ve výši cca 550 tisíc korun. Po-

dařilo se tak naplnit očekávání při změně provozovate-

le a provádění rekonstrukce.  

Ulice Boženy Němcové 

Po jednání s Čevakem město Nýrsko obdrželo výstupy 

z kamerových zkoušek kanalizace v ulici Boženy 

Němcové s návrhem optimálního technického řešení 

problémových částí silnice. Do konce letošního roku 

bude zpracována projektová dokumentace na rekon-

strukci kanalizace, která se objeví v plánu investic       

a rozpočtu města Nýrska v příštím roce. Následovat 

bude celková rekonstrukce komunikace, bude realizo-

vána v první polovině roku 2023. 

I v letošním roce město Nýrsko vyhlásilo dotační pro-

gramy na podporu sportovní činnosti a kulturní            

a zájmové činnosti. Bylo tak poskytnuto 173 000 ko-

run na sportovní činnost a 278 000 korun na kulturní   

a zájmovou činnost. Na veřejném zasedání Zastupitel-

stva města Nýrska nesouhlasil předseda fotbalového 

oddílu Karel Kalivoda s výší poskytnuté dotace. Na 

základě tohoto nesouhlasu proběhlo v pátek 25. června 

jednání o dalších představách financování. 

V souvislosti s tím byli zastupitelé informováni staros-

tou města o zahájení revize projektové dokumentace 

na výstavbu hřiště s umělým povrchem místo součas-

ného „škvárového hřiště“. Termín této realizace však 

není možné stanovit vzhledem k dění v Národní agen-

tuře sportu, jejíž financování prověřují finanční orgá-

ny. 

Uzávěrka zářijového čísla Nýrských novin je v pondělí 23. srpna. 

(red) 

(red) 
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Červená Okula naposledy 

V minulých dnech jsem jednal s pořadateli akce Pa-

vlem Stránským a Danielem Bílým, ale také s Policií 

České republiky. Pořadatelé byli znovu upozorněni na 

případná zdravotní rizika v souvislosti s celosvětovou 

pandemií covid-19 a na prohlášení německého minis-

tra vnitra Horsta Seehofera, který uvedl, že zazname-

nává v tomto období doposud nejvyšší úroveň pravico-

vého extremismu v západních zemích za posledních 

dvacet let. Vzhledem k tomu, že Pavel Stránský infor-

moval na poradě Zastupitelstvo města Nýrska o zákazu 

dvou kapel při posuzování nejvyššími policejními or-

gány, tak obava, že vše není úplně v pořádku, je na 

místě. Budu také informovat ambasádu Spolkové re-

publiky Německo o nesouhlasu vedení města s pořádá-

ním této akce, která se má konat 17. července v Areálu 

pod sjezdovkou. Miloslav Rubáš 

starosta města 

Aktuálně  

Koupaliště 

(red) 

Nesouhlas s Eternalem 

JSDHO Nýrsko 

Rekonstrukce víceúčelového hřiště 

(red) 

V loňském roce byly zjištěny případy nevhodného 

chování návštěvníků s potápěčskými brýlemi ve vel-

kém bazénu, kdy docházelo k obtěžování pod hladi-

nou. Druhým důvodem zákazu potápěčských brýlí je 

bezpečností, protože při vyšších návštěvnostech ztrácí 

plavčíci přehled i kontrolu, kdo se nachází pod hladi-

nou a hrozí nebezpečí pozdního zásahu tonoucího. 

V pondělí 21. června proběhl první společný zásah 

sboru dobrovolných hasičů z Neukirchenu a Nýrska. 

Jednalo se o požár skládky dřeva v katastru Svatá Ka-

teřina. Byly tak vyzkoušeny postupy, které jsou pou-

žívány při společných cvičeních. Na likvidaci požáru 

se podílelo celkem sedm hasičských sborů. 

Na posledním jednání mezi starostou města Milosla-

vem Rubášem a nájemcem pozemku Červené Okuly 

Jaroslavem Míkou, jednatelem společnosti Agricultur, 

byl dohodnut úklid daných prostor v součinnosti 

s Technickými službami města Nýrska.  

V úterý 29. června bylo slavnostně otevřeno zrekon-

struované víceúčelové hřiště u Základní školy Nýrsko 

ve Školní ulici. Výstavba toho původního proběhla již 

v roce 2004. Na rekonstrukci byl použitý polypropyle-

nový smyčkový koberec. Žáci, kteří v současné době 

školu navštěvují, původní výstavbu nemohou pamato-

vat, neboť v té době ještě nebyli na světě. V malé 

vzpomínkové výstavě ze slavnostního otevření tak ně-

kteří současní žáci poznávali své rodiče. Žáci a žákyně 

celé školy si připravili pro přítomné sportovní vystou-

pení na novém hřišti. Starosta města Miloslav Rubáš 

všem popřál, aby hřiště dobře sloužilo a současně po-

žádal žáky, kteří nechtějí sportovat, aby hřiště úmyslně 

neničili. Poté společně s ředitelkou školy Alenou Li-

nhartovou slavnostně přestřihli pásku.  

Celkové náklady na rekonstrukci byly ve výši               

3 127 590 korun. Město Nýrsko získalo dotaci od Mi-

nisterstva pro místní rozvoj ve výši 1 886 000 korun.       

(red) 

(red) 
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Aktuálně 

Nová věžička je zpět na budově městského úřadu 

(red) 

Všichni jste si zajisté všimli rekonstrukce budovy měst-

ského úřadu včetně dominanty této budovy, kterou je 

bezpochyby věžička. Právě ta byla v říjnu loňského roku 

sundána a následně odvezena do dílen bývalého 

„hrachomatu“ v Nýrsku, kde podle ní byla vyrobena 

věžička zcela nová. 

Během zimních měsíců začali tesaři s dřevěnou kon-

strukcí, která byla rozdělena na dvě části – část základní 

a kopuli. Spotřebováno bylo zhruba 2,5 metrů krychlo-

vého řeziva jedlového a smrkového dřeva. Po dokončení 

těchto prací byla věžička vyvezena z vnitřních prostor, 

aby mohla být pomocí jeřábu vyzvednuta kopule na zá-

kladní část. V tu chvíli tak byly tesařské práce ukončeny 

a na řadu přišly práce klempířské, které zabraly více než 

měsíc čistého času. Na pokrytí celé plochy věžičky bylo 

spotřebováno více než 70 metrů čtverečních mědi. Na 

věžičce nebudou samozřejmě chybět ozdobné prvky ani 

nové hodiny.  Novinkou však bude korouhvička, která 

dle dobových fotografií zdobila věžičku i v letech minu-

lých. Zdobné prvky i korouhvičku pro naše město zho-

tovil umělecký klempíř Josef Kolínek. 

V sobotu 16. června byla za slunečného počasí a přítom-

nosti několika desítek našich občanů nová věžička vrá-

cena pomocí jeřábu zpět na budovu městského úřadu. 

Ještě před samotným vyzvednutím si mohli přítomní 

občané věžičku prohlédnout na zemi před informačním 

centrem, kde byla k vidění výstava fotografií, které byly 

zhotoveny v průběhu celé stavby. Tato výstava 

s názvem Jak plynul čas naši věžičky…. je stále k vidění 

v našem informačním centru. 

Ve věžičce nechybí ani časová schránka, do které jsme 

vložili předměty z nalezených schránek z původní vě-

žičky a nově také současné mince, fotografie našeho 

města, dopis budoucím generacím a další drobnosti. 

Na zhotovení věžičky se mimo již zmíněného umělecké-

ho klempíře podíleli tesaři Jan Sýkora, Michal Joza       

a Pavel Černý, klempíř Radek Bastl a další zaměstnanci 

SKI Kory s. r. o., nové hodiny dle dobových fotografií 

zhotovil Zdeněk Moulis. Věžičku převezlo auto od JSF 

stavební s.r.o. a vyzvednuta byla pomocí jeřábu LS stav-

by s. r. o.  

Městská knihovna Nýrsko bude ve 

dnech 2. - 13. srpna UZAVŘENA. 
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Hasiči 

Město Nýrsko výrazně investovalo do bezpečnosti svých občanů 

V posledních letech byla stále naléhavější situace 

s postupným zastaráváním cisteren našeho hasičského 

sboru. Prvovýjezdová cisterna CAS 24 Liaz byla vyro-

bena v roce 1988 a v roce 2005 prošla generální opra-

vou. Naše jednotka ji bezplatně obdržela od Hasičské-

ho záchranného sboru ČR v roce 2009. Tato cisterna 

byla v našem sboru určena na výjezdy jak k požárům, 

tak k dopravním nehodám a dalším technickým zása-

hům a byla tak nejvytíženějším vozidlem v naší jed-

notce. Druhá cisterna CAS 24 Tatra měla podvozek 

repasovaný v roce 2004, kdy k němu byla vyrobena 

nová nástavba. Tato cisterna vyjíždí především 

k požárům. Její nevýhodou je menší kabina, která ne-

pojme celé požární družstvo. Obě cisterny, přestože na 

nich probíhala pravidelná intenzivní údržba, již výraz-

ně zastaraly. Proto se městské zastupitelstvo se staros-

tou Ing. Rubášem rozhodlo v roce 2019 podat žádost   

o získání dotace z Fondu zábrany škod České kancelá-

ře pojistitelů. Tuto dotaci ve výši 2,5 milionu Kč se 

podařilo získat. Zároveň se podařilo získat také dotaci 

0,5 milionu Kč z Plzeňského kraje. Pro nás, hasiče, 

pak nastalo poměrně náročné období, kdy musela být 

vypracována podrobná technická specifikace pro no-

vou cisternu. Tuto specifikaci schvaluje Generální ře-

ditelství Hasičského záchranného sboru ČR. Vše se 

podařilo včas zajistit a v polovině loňského roku tak 

mohlo být vypsáno výběrové řízení, ve kterém uspěla 

polská firma WISS s předloženým návrhem cisterny 

CAS 20 SCANIA P500(4x4) s cenou 7 259 879 Kč 

včetně DPH. Stavba samotného vozidla probíhala 

v Polsku, ale zástavba jednotlivých agregátů a vybave-

ní pak probíhala v Uherském Brodu, kde sídlí česká 

pobočka této firmy. 

V průběhu výroby se zástupci našeho sboru zúčastnili 

několika kontrolních dní v Uherském Brodu, kde do-

cházelo k doladění umístění vybavení v nástavbě tak, 

aby co nejvíce vyhovovalo předurčení naší jednotky. 

Rádi bychom poděkovali firmě Okula Nýrsko a.s., 

která nám zapůjčila vozidla pro cesty do Uherského 

Brodu. 

Cisternu po vlastní ose dovezli zástupci firmy WISS 

CZECH s.r.o. ve čtvrtek 3. června. Následujícího dne 

proběhlo školení našich strojníků a také kompletní 

převzetí vozidla. Cisterna má kabinu pro kompletní 

požární družstvo (1+5 hasičů). V kabině jsou umístěny 

dýchací přístroje tak, aby si je posádka mohla nasadit 

do pohotovostní polohy už cestou k zásahu. Kabina je 

také vybavena analogovou a digitální vozidlovou    

radiostanicí pro spojení jak s dobrovolnými, tak 

s profesionálními jednotkami. Celé vozidlo je 

v hasičské zbrojnici neustále napojeno na elektrický 

proud a vzduch, a tak jsou v kabině umístěny úchyty 

pro neustálé dobíjení kapesních radiostanic a svítilen. 

Nástavba je vybavena jak pro zásahy u požárů, tak 

také vybavením pro zásahy u dopravních nehod včetně 

hydraulického vyprošťovacího nářadí. Cisterna je vy-

bavena velmi kvalitním dvouplášťovým vyhřívaným 

bronzovým čerpadlem RUBERG, které je vhodné pro 

náročné podmínky zimních zásahů v oblastech Šuma-

vy. 

Zcela revoluční je pak pro naše strojníky celkové ovlá-

dání nástavby vozidla. To se děje pomocí systému 

FTCS. Veškeré funkce systému může ovládat strojník 

ze zadního obslužného místa čerpacího zařízení pomo-

cí grafického terminálu s obrazovkou o úhlopříčce 10” 

a z přenosného grafického terminálu (tabletu) 

s obrazovkou o úhlopříčce 7” umístěného v kabině 

řidiče. Tímto systémem je mimo jiné ovládán také vý-

suvný výkonný osvětlovací stožár. 

Zařazení nové cisterny do výjezdu je plánováno od     

1. srpna. V současné době probíhá vyřizování všech 

nutných formalit sloužících k zařazení vozidla do inte-

grovaného záchranného systému včetně pojištění        

a podobně. Následovat bude intenzivní výcvik a škole-

ní celé jednotky. S ohledem na to, o jak výrazný mo-

dernizační prvek se jedná, nebude jednoduché dokona-

le novou techniku poznat a vstřebat. Je důležité si uvě-

domit, že strojník obsluhující vozidlo u požáru má na 

každé rozhodnutí jen krátký čas a musí se dokonale 

orientovat, ať už je den či noc. Stejně tak všichni 

„mokří“ hasiči si musí do paměti dokonale vštípit, kde 

je jaké vybavení v novém vozidle uloženo. 

I když se někomu může zdát, že město Nýrsko inves-

tovalo do hasičů mnoho peněz, ve skutečnosti se jedná 

o investici, která slouží k posílení bezpečnosti všech 

občanů našeho města a přilehlých obcí. Tato moderní 

technika nám umožní v případě nouze zasáhnout dale-

ko kvalitněji a přispět tak k ochranně vašich životů, 

zdraví a majetku.  

Jan Kolář 

JSDHO Nýrsko 
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Středověká rekultivace 

Konec školního roku v „Duhové školce“ 

 Mateřská škola 

Muzeum Královského hvozdu 

V úterý 1. června - svátek všech dětí, tedy i těch na-

šich v Duhové školce.  Oblohu prozářilo sluníčko        

a my mohli slavit. Paní učitelky pro své Motýlky, Ko-

ťátka, Berušky a Včelky připravily na zahradě MŠ 

sportovní disciplíny, při kterých měly děti prokázat 

svou rychlost, zručnost a obratnost. Jmenovitě - závo-

dy na koloběžkách a odrážedlech, hod míčkem a obru-

čí na cíl, klouzání na skluzavce, prolézání tunelu, pod-

lézání překážek, skoky do obručí a překážkovou drá-

hu. Všichni vše zvládli, a tak si zasloužili odměnu - 

malou hračku a balíček dobrot a vitamínů. 

Ve středu 9. června proběhlo fotografování jednotli-

vých tříd, pro naše budoucí prvňáčky poslední památ-

ka na kamarády z mateřské školy. 

Ve středu 23. června jsme se slavnostně rozloučili       

s našimi nejstaršími - byli pasováni na školáky. Slav-

nostní průvod se školní aktovkou na zádech a poslední 

zvonění je vyprovodily na cestu do 1. třídy. 

Děkujeme rodičům za spolupráci v letošním školním 

roce a přejeme krásné prázdniny! 

Málokdo neví, že v lese nad Skelnou Hutí se nalézá 

tzv. „jeskyně“. Houbaři, turisté, lesáci i milovníci kra-

jiny ví, kde ji najít. Víte, co mne zaráží? Proč se tomu 

místu říká „jeskyně“. Ona to totiž žádná jeskyně není. 

Je to starý důl, který byl v provozu určitě už na přelo-

mu 17. a 18. století. Trochu všímavější pozorovatelé to 

ví, vždyť jsou tam stopy po vrtacích nástrojích, i když 

pochopitelně nemůžeme říci, že po vrtačkách. Ale 

proč se ujalo pojmenování „jeskyně“? 

Důl je zatopený a navíc většinou zavřený, dokonce 

zamčený. Dovnitř se dostanou jen lidé, kteří jsou 

v kontaktu s geologickou službou, případně odborně 

zaměřenými historiky. Mimochodem má dvě patra      

a jeho změřená hloubka je více než třináct metrů. Po-

chopitelně hloubková sonda se až na dno nedostala, 

protože jsou uvnitř trosky výdřevy. Další záhadou je, 

kde z tohoto dolu byl výstup, kudy se vyvážel vytěže-

ný materiál. V místě, které je dnes zavřené mříží, to 

být nemohlo, protože výška stropu by nad hlavní šach-

tou nedovolila postavit vrátek nebo jiné zvedací zaří-

zení. A navíc, to je to nejzásadnější, nikde tam není 

žádná hromada vytěženého materiálu! Není tohle ná-

hodou odpověď na to, proč se tomu místu říká 

„jeskyně“? Myslím, že to v lidské představě je jasně 

dané. Důl musí mít v blízkosti haldu hlušiny. Tady ta 

hromada jalového materiálu není, tak to nikdo nenazý-

val důl. ALE ONA TAM HALDA JE! Kam se ob-

vykle vyvážela hlušina? Do kopce? To určitě ne. Po-

kud možno s kopce nebo po rovině, která právě vzni-

kala tam, kde se vyváželo. Znalci terénu v okolí tohoto 

místa se mnou budou souhlasit. A nejen se mnou. Byli 

jsme tam s celou komisí, která zahrnovala zkušeného 

horníka, geologa, místního znalce a mne jako zástupce 

našeho muzea. A opravdu jsme se shodli, že je v místě 

pod tímto dolem vedle potůčku, který tudy teče, veliká 

halda materiálu, zjevně z tohoto dolu vyvezená. Jak to, 

že ji nikdo dosud neviděl? Vysvětlení není složité. 

Jediná šance odvážet hlušinu z tohoto dolu byla dolů 

údolím, ve kterém je důl umístěn. Vezmeme-li 

v úvahu, že důl měl chodby nejen vlevo do nitra při-

lehlého kopce, ale natažené také dolů po směru údolí, 

snad právě z důvodu vyvážky materiálu, zbývá k toku 

Chodské Úhlavy, která teče kolmo na potůček, o kte-

rém jsem se zmínil výše, asi dvě stě metrů. Ano, až 

k jejímu toku dosahuje vrstva hlušiny z tohoto dolu. 

Proč o ní nikdo neví?  
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Muzeum Královského hvozdu 

pokračování na str. 8 

Jako blesk 

Husa velká 

Z prostého důvodu. Když se v dole přestalo pracovat, 

halda se slehla, zarostla vegetací, tak to přece obyčejně 

bývá, a pak navíc přišli osadníci a na relativní rovině, 

kterou halda nabízela, postavili několik domů osady 

Kriegelhof. A to byla taková změna při pohledu na ta 

místa, že se za chvíli zapomnělo, jaké to vlastně bylo 

místo! Když se ale na terén podíváte se znalostí, jak 

takové haldy vypadají, to si můžete sami vyzkoušet, 

uvidíte ji jako na dlani. 

Až do těch míst někdy vyrazíte, jděte za Uhlištěm do-

leva po cestě až k odbočce lesní cesty vedoucí opět 

doleva. Za ní teče potůček, ale vy budete pokračovat 

rovně, ale jen necelých sto metrů a malou stráň, kterou 

uvidíte po levé straně, snadno rozpoznáte. Do rázu kra-

jiny nezapadá, má výšku jen nějakých pět metrů, za-

tímco stráně v okolí stoupají stále nahoru k rozcestí    

U Obrázku nebo až na úroveň Zadních Chalup. Tak     

a je po tajemství. Můžeme říci středověká rekultivace. 

Ono se to nejspíše nestalo ve středověku, to je jen lá-

kavý název úvahy, ale současně to vyloučit nemůžeme. 

Zkrátka „jeskyně“ není jeskyně, ale důl. A jmenoval se 

podle starých map Gold und Silber Sankt Katharine.            

Karel Velkoborský 
Muzeum Královského hvozdu 

Příroda 

V loňském roce na jaře se mi zalíbilo u Podstránského 

rybníka u Janovic nad Úhlavou. A nebyla jsem tam 

sama. V našem hejnu nás bylo asi 20. Jmenujeme se 

Husy velké. 

A jsme opravdu velké. Měříme 75-100 cm a houser 

může vážit až 5 kg. Máme zavalité tělo, silný žlutý 

zobák a růžové nohy. Jsme hnědošedé, hlavu máme 

tmavší, křídla světlá s černými letkami, které vytváří 

dojem proužků. 

Se svým houserem žiju v trvalém svazku. Jednou za 

rok, mezi březnem a červencem, postavím velké 

hnízdo z rákosí a větviček. Vytvářím ho v rákosí, na 

vrbě nebo pod keři a pak do něj snesu 4-6 vajec. Já je 

zahřívám a houser mě hlídá. Zhruba za 4 týdny se vy-

líhnou plně vyvinutá housata, která brzy opouští 

hnízdo. Můžete nás pak spatřit, jak si vykračujeme 

„husím pochodem". Nejdřív já, pak housata a poslední 

jde houser. 

Ke svému životu máme nejraději rybníky s ostrůvky   

a přilehlými loukami. Živíme se totiž vodními travina-

mi a malými vodními živočichy, ale také hlízami, bo-

bulemi, trávou a mladými výhonky. 

Mimo dobu hnízdění se rády sdružujeme do velkých 

hejn - až několik tisíc hus. Při pastvě vždy některý 

houser hlídá a při nebezpečí vydá hlasitý ostrý signál. 

Když nebezpečí pomine, vydá triumfální pokřik a celé 

hejno se dál v klidu pase a povídá si známým ga-ga-

ga. Díky naší obezřetnosti se dožíváme až 20 let. 

Na životě nás ohrožují velcí dravci, psi, lišky a také 

vysušování mokřadů a znečišťování vody. 

Pírko 

Názor občana 

(bez úpravy) 

Bydlím mnoho let v sídlišti 2. V sídlišti 2 jsou schody. 

Schody nevedou do nebe, ale do sídliště. U schodů je 

zábradlí. Tolik popis situace. Minulý rok jsem si vši-

ml, že zakotvení zábradlí je poškozeno, což byl pro-

blém zejména pro staré lidi. Dne 17. 12. 2020 jsem 

mailem upozornil na tento fakt tajemníka MěÚ pana 

ing. Necudu. Nějaký den se nedělo nic. Dne 22. 12. 

2020 jsem obdržel od pana tajemníka mail, ve kterém 

mi sděloval, že na stav zábradlí upozornil ředitele TS 

v Nýrsku pana Hladíka. Pak se nedělo dlouho nic. Ce-

lou věc jsem pustil z hlavy, ale pak mi to nedalo. Stav 

klandru byl setrvalý. Dne 7. 6. 2021 jsem mailem na 

tento fakt opět upozornil pana tajemníka. 8. 6. 2021 

bylo zábradlí opraveno.  
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. . . . . a jsou tu zase „Šiškouni“! 

Zajímavosti 

Názor občana 

pokračování ze str. 7 

Tajemník je jedním z vrcholných představitelů státní 

správy a samosprávy ve městě. Vezmeme-li v úvahu, 

že na zajištění opravy klandru potřeboval necelého půl 

roku, tak takovému výkonu tleskám, toť výkon hodný 

mistra. Pan tajemník je opravdu rychlý jako blesk. Ob-

čané, můžeme klidně spát. V lepších rukou už nemůže-

me ani být. Na závěr jeden bonbonek. Dne 9. 6. 2021 

jsem od pana tajemníka obdržel další mail, ve kterém 

mi sděloval, že s ředitelem TS byl veden pohovor, kte-

rý se týkal plnění jeho povinností coby ředitele TS 

Nýrsko. Je to bezva, když se mnohaletému řediteli mu-

sí vysvětlovat, co má dělat. 

Mgr. Vojtěch Bunda  

Spolek Šumavské cesty, z. s. zve do Domu sv. Vintíře v Dobré Vodě u Hartmanic (u Sušice). 

Loňský rok byl specifický – i my jsme museli mnoho plánovaných akcí zrušit. Proto se moc těšíme na letošní léto 

a věříme, že akce „Šikovné ruce“ zaujme i vás. 

Na několika stanovištích v Domě sv. Vintíře, na jeho terasách i v zahrádce se budou vyrábět různé předměty – 

drobné dárky pro radost malých i velkých návštěvníků. Akce je určena především dětem, ale ze zkušenosti 

z minulých let víme, že na své si přijdou i dospělí. 

Všechny výrobky si samozřejmě budete moci odnést s sebou. 

A co to bude? 

Již tradiční šumavská strašidýlka – tzv. „Šiškouni“, určitě oblíbené zdobení látkových tašek, výroba záložek a . . . . 

Další už prozrazovat nebudeme. To bude překvapení. 

Tak přijďte! 

POZOR!                                                                                                                       

Měníme termín – nikoliv poslední sobota v červenci, ale první v srpnu! 

Sobota 7. srpna 2021, Dům sv. Vintíře v Dobré Vodě u Hartmanic v době od 10:00 do 17:00 hodin.                                  

Vstupné dobrovolné. 

Hana Šiková, hlavní organizátorka akce, mobil 605 200 065                                                                                  

Jana Kolářová, předsedkyně spolku, mobil 603 265 034 

Šumavské cesty, z.s.                                                                                                         

Lidická 1441/28                                                                                                              

323 00  Plzeň                                 

www.sumavskecesty.cz 

http://www.sumavskecesty.cz
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Červen 2021 

Vítání občánků 

Eliška Bártová 

Jan Valeček Aicha Khader 

Nina Blahníková Rozálie Lehocká 

Matěj Jirkovský 

 

Jessica Zichová Ema Koskubová 
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Vítání občánků 

Eliška Lepší 

Marek Labuda Martin Šlehofer 

Jan Michálek Max Král 

Alexander Rubáš 

Elen Korschinská 

Nela Klasnová 
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Vítání občánků 

Po dlouhé době proběhla znovu vítání 

občánků, která kvůli opatřením a dopo-

ručením musela být rozdělena na více 

obřadů. Nebylo tak možné pozvat děti 

z Duhové školky, které svým vystoupe-

ní tuto slavnost vždy zpestřují. I přesto 

však atmosféra byla velmi příjemná. 

Děkujeme Jaroslavu Jandovskému za 

hudební doprovod. 

Jáchym Horák Ondřej Novák 

Eliška Roháčová 

Jakub Švátora 

Julie Seidlová 



 12 

 
 
 
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: 
 Zářijové číslo Nýrských novin  vyjde v 26. týdnu roku    
 2021. 
 Uzávěrka příjmu příspěvků od dopisovatelů je v pondělí                            
 23. srpna 2021. 
 Redakce si vyhrazuje právo krátit dodané příspěvky               
 a nepřijmout 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 

Prodej   slepiček 

Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetra hnědá, Dominant ve všech barvách, 

Green Shell - typu Araukana a Dark Shell - typu Maranska.  

Stáří 16 - 20 týdnů,  

cena 185 - 229 Kč/ ks.  

Prodej: 1. 8. a 8. 9. 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 

Inzerce 


