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Fond rozvoje bydlení 

Aktuálně 

V tomto čísle NN vám představím postup při tvorbě 

rozpočtu města. Samotnému schválení rozpočtu na 

další rozpočtový rok předchází několik základních kro-

ků, které probíhají od září aktuálního roku. Jsou to: 

- odhad výše očekávaných příjmů, který provádí náš 

odbor na základě vývoje předchozích let a na základě 

informací Ministerstva financí ČR o vývoji ekonomiky 

státu, 

- rozeslání instrukcí a tabulek jednotlivým organiza-

cím, organizačním složkám a subjektům, které žádají  

o finance z rozpočtu našeho města, 

- sestavení plánu investic a oprav s odhadem výdajů na 

jejich realizaci; tento plán vypracovává odbor investic. 

Z připravených podkladů následně vypracujeme návrh 

rozpočtu, který předkládáme na zasedání finančního 

výboru a ten se jím podrobně zaobírá. Před vlastním 

projednáním na zastupitelstvu města je rozpočet zve-

řejněn na úřední desce i elektronicky a občané mají 

možnost se k návrhu vyjadřovat. Vlastní schválení roz-

počtu na další rozpočtový rok probíhá na jednání za-

stupitelstva města. Rozpočet obce je schválen, pokud 

pro návrh hlasovala nadpoloviční většina všech členů 

zastupitelstva. 

Po schválení rozpočtu mohou jednotlivé organizace     

a organizační složky, které z rozpočtu čerpají finanční 

prostředky, zahájit financování své činnosti. Město 

Nýrsko má čtyři příspěvkové organizace, kterými jsou 

technické služby, základní a mateřské školy a základní 

umělecká škola. 

Skladba letošního rozpočtu, který byl schválen     

20. 12. 2021. 

pokračování na str. 3   

(red) 

Výsledky odpadového hospodářství 

Fond rozvoje bydlení byl založen rozhodnutím Zastu-

pitelstva města Nýrska v roce 1994. Smyslem tohoto 

fondu bylo poskytnout půjčky občanům města 

v zájmu rozvoje bydlení, životního prostředí a vzhle-

du města. V průběhu let bylo poskytnuto 134 půjček 

v celkové výši cca 8,5 milionu korun. Začátkem roku 

2017, v návaznosti na změnu zákona o spotřebitel-

ských úvěrech, rozhodlo Zastupitelstvo města Nýrska 

o ukončení tohoto programu. Poslední splátky po-

skytnutých půjček byly k 31. prosinci loňského roku 

uhrazeny. Vzhledem k tomu, že Město Nýrsko neplá-

nuje použití prostředků na nové půjčky, finanční vý-

bor doporučil převedení zůstatku z účtu Fondu rozvo-

je bydlení do rozpočtu Města Nýrska pro stávající 

rok, které Zastupitelstvo města Nýrska na svém veřej-

ném zasedání v pondělí 28. února schválilo. 

Dotační programy 

Na veřejném zasedání Zastupitelstva města Nýrska 

v prosinci loňského roku byl schválen rozpočet na rok 

2022, ve kterém je počítáno i s poskytnutím dotací na 

tento rok, a to ve výši jeden milion korun. Na únorovém 

zasedání schválilo Zastupitelstvo města Nýrska zveřej-

nění dotačních programů „Podpora sportovních činností 

občanů města“ a program „Podpora kulturní a zájmové 

činnosti občanů města“. Pravidla pro poskytování dota-

cí pro oba vyhlášené programy budou zveřejněna na 

webových stránkách města Nýrska http://

www.sumavanet.cz/munyrsko/dalsi.asp. Uzávěrka pří-

jmu žádostí o dotace v obou programech je do 30. dub-

na letošního roku. Žádosti doručte na podatelnu Měst-

ského úřadu v Nýrsku. Schválení návrhů jednotlivých 

dotací proběhne na červnovém zasedání Zastupitelstva 

města Nýrska, které je plánováno na pondělí 27. června. 

Město Nýrsko má povinnost podle § 60 odst. 4 zákona 

č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších 

změn a doplňků, informovat nejméně jednou ročně      

o výsledcích odpadového hospodářství obce včetně 

nákladů na provoz obecního systému. Celkové nákla-

dy za odpad v loňském roce byly ve výši 6 294 262 

korun, místní poplatky občanů činily celkem 

3 496 415 korun, odměna za zpětný odběr byla ve výši 

895 398 korun, náklady města na doplatek tak dosáhly 

1 902 449 korun. Vyprodukovaný odpad za uplynulý 

rok: směsný komunální odpad 779,20 t, plasty 105,28 

t, papír 121,68 t, sklo 93,44 t, objemný odpad 186,78 t, 

nebezpečný odpad 2,22 t, pneumatiky 17,95 t, dřevo 

32,90 t, textil 9,24 t, tuk a jedlý olej 0,21 t. 

Ekonomické okénko 

(red) 

(red) 

http://www.sumavanet.cz/munyrsko/dalsi.asp
http://www.sumavanet.cz/munyrsko/dalsi.asp
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Aktuálně  

Pomoc pro Ukrajinu 

Dominantním zdrojem finančních prostředků jsou da-

ňové příjmy, které zahrnují svěřené daně, sdílené daně 

a příjmy z místních poplatků.  

Druhou skupinu příjmů tvoří nedaňové příjmy. Na roz-

díl od daňových příjmů jsou nedaňové příjmy ovlivni-

telné. Zahrnují především příjmy z vlastní činnosti, 

z pronájmu majetku, přijaté sankční platby a přijaté 

splátky půjčených prostředků. 

Významným zdrojem příjmů města jsou i přijaté trans-

fery – dotace, o které žádají úředníci města. 

V rámci běžných výdajů je financován běžný provoz 

města částkou 53 mil. Kč, opravy majetku ve výši 18 

mil. Kč, neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko-

vým organizacím ve výši cca 22 mil. Kč. V rozpočtu je 

také pamatováno na místní organizace a spolky, pro 

které je v letošním rozpočtu vymezen 1 mil. Kč na 

podporu sportu, zájmové činnosti a kultury. 

Další významnou položkou letošního rozpočtu bude 

realizace několika investičních akcí s cílem vylepšit 

vzhled a funkčnost města. Jednou z největších akcí 

bude rekonstrukce místní komunikace v ulici Boženy 

Němcové, v případě získání dotace vodovod 

v Hodousicích, vybudování okružní křižovatky u Skel-

nohuťského potoka, celková rekonstrukce budovy bý-

valého ATÚ aj. 

Lucie Václavovicová 
vedoucí finančního odboru 

pokračování ze str. 2 

Informace pro občany Ukrajiny,  
jejichž situace je ovlivněna konfliktem 

Starosta města Nýrska Miloslav Rubáš reagoval na 

současný vývoj na Ukrajině vyvolaný agresí sousední-

ho Ruska a na veřejném zasedání Zastupitelstva města 

Nýrska v pondělí 28. února připravil návrh na poskyt-

nutí humanitární pomoci osobám ukrajinské národnos-

ti, které jsou v příbuzenském poměru nebo rodinní 

známí Ukrajinců žijící dlouhodobě (minimálně 10 let) 

v našem městě. Zastupitelstvo města rozhodlo o po-

skytnutí finanční pomoci do výše 20 tisíc korun pro 

jednu osobu a také o poskytnutí ubytování v objektech 

města Nýrska, které spravují Technické služby našeho 

města.  

V uplynulých dnech probíhala humanitární sbírka pro 

ukrajinské uprchlíky, kterou pořádala Římskokatolická 

farnost Nýrsko ve spolupráci s Oblastní charitou Kla-

tovy. Celá sbírka byla pak rozdělena na pomyslné tři 

části, kdy jedna část putovala ke skautům do Klatov, 

kteří potřebné věci vezli přímo na Ukrajinu. Další část 

zůstala v prostorách Oblastní charity Klatovy, která už 

několika příchozím rodinám pomohla a na další ještě 

čeká. Poslední část si ponechal farář Ryszard Potega 

na faře pro pomoc příchozím do našeho města. Mate-

riální sbírku pořádal také zástupce ukrajinské komuni-

ty v našem městě Jiří Lazarčuk, který má již vyjednané     

i povolení pro vjezd přímo do Užhorodu, kde na jeho 

pomoc čeká cca 1 800 matek s dětmi. 

Sociální odbor našeho města je připraven pomoci se 

základním poradenstvím včetně vyplnění formuláře 

žádosti o Mimořádnou okamžitou pomoc újma na 

zdraví a předáním potřebných kontaktů k vyřízení víz, 

zdravotního pojištění apod. Zajištěna je již také lékař-

ská péče pro děti i dospělé.  

O dalším průběhu pomoci vás budeme informovat na 

webových stránkách města Nýrska i v dalším čísle 

Nýrských novin.  

(red) 

Končí vám v nejbližších 14  dnech pobyt či víza, které již nemůžete prodloužit  

a nemůžete odcestovat? 

Dostavte se na pracoviště OAMP MV, 

kde vám bude vydáno speciální pobytové oprávnění.  
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Hasiči 

Rizika při pálení větví a listí 

Zajímavosti z pečovatelské služby v roce 2021 

Pečovatelská služba 

V roce 2021 pracovalo v pečovatelské službě šest plně 

kvalifikovaných pracovnic, čtyři na plný úvazek 8 ho-

din (tři pečovatelky + vedoucí), jedna na 6 hodin a jed-

na na 4 hodiny. Každá z nich prošla třemi povinnými 

školeními za rok, většinou v online webinářích.  Dvě 

pečovatelky dokonce zvládly několikaměsíční kurz 

k dosažení kvalifikace. Kurzy probíhaly online i pre-

zenční formou, a to i o víkendech. I přes častou nemoc-

nost nebo dlouhodobé ošetřování členů rodiny 

z důvodu uzavření škol se pečovatelky staraly celkem  

o 152 seniorů, 105 žen a 47 mužů v průměrném věku 

77 let. Za rok 2021 bylo provedeno celkem 51 sociál-

ních šetření z důvodu podání nových žádostí o pečova-

telskou službu. Stávajícím i novým klientům bylo vy-

pracováno celkem 98 individuálních plánů péče a jejich 

revizí.  Celkem strávily pečovatelky 567 hodin přímé 

péče o klienty (pomoc při úkonech osobní hygieny, 

běžný úklid a údržba domácnosti, pomoc při zajištění 

velkého úklidu domácnosti, běžné nákupy, pochůzky, 

zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 

péče o vlasy a nehty a jiné). V období 1. 1. – 31. 12. 

2021 najely pečovatelky celkem 21 426 km, v průměru 

tedy 1 785,5 km měsíčně. Služebními automobily, za 

každého počasí, převezly a doručily až domů seniorům 

17 780 obědů (1 481 obědů za měsíc, cca 67 obědů 

denně). Jeden plně naložený jídlonosič váží téměř 3 kg 

a pečovatelky ho za jeden rozvoz vezmou do ruky ně-

kolikrát. Ve většině případů nosí více než jeden oběd-

ník najednou. Při této příležitosti si dovoluji po-

dotknout, že obědy dovážené pečovatelskou službou, 

ale i ostatní úkony pečovatelské služby jsou skutečně 

určeny pouze seniorům nad 65 let a osobám, které mají 

sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického 

onemocnění nebo zdravotního postižení, a rodinám      

s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické 

osoby. Našich služeb využívají lidé nejen z Nýrska, ale 

také z okolních obcí, jako např. Starý Láz, Bystřice, 

Hodousice, Milence, Dešenice, Děpoltice, Divišovice, 

Zelená Lhota, Hamry nebo Hadrava, Chudenín i Červe-

né Dřevo.  Díky zodpovědnosti a disciplinovanosti pe-

čovatelek nebyl z důvodu pandemie covid-19 provoz 

pečovatelské služby nikdy přerušen.  

 
Marta Melicharová 
vedoucí  pečovatelské služby 

Blížící se jaro láká mnohé zahrádkáře a vlastníky po-

zemků k jarnímu vypalování trávy v prostoru, ale         

i k pálení rostlinných odpadů (např. listí, větve). Kaž-

doroční statistiky potvrzují, že se jedná o nebezpečnou 

činnost, při které dochází nejen ke značným škodám 

na majetku, ale i k tragickým úmrtím. Z pohledu po-

žární ochrany je tato činnost spojena s velkým rizikem 

pro možný vznik požáru. Pokud se rozhodnete pálit 

větší množství biologického odpadu na vlastním po-

zemku, je nutné nahlásit pálení na operační středisko 

HZS Plzeňského kraje na telefonní číslo                   

950 310 130 nebo pomocí aplikace na stránkách 

https://paleni.izscr.cz/. V každém případě se tak vy-

hnete sankcím při případném vyhlášení poplachu        

a následném výjezdu požární techniky. Při pálení je 

každopádně potřeba dodržovat tyto zásady: pálit může 

osoba starší 18 let, musí dodržovat bezpečnou vzdále-

nost ohniště od budov a hořlavých předmětů, mít při-

praveny hasební prostředky (kbelík s vodou, lopatu, 

písek, hasicí přistroj), nepálit při silném větru, velikost 

ohniště volit tak, aby odpad shořel v době, kdy je na 

místě dozor, nenechávat místo pálení bez dozoru. Vy-

palování porostu (suché trávy) je ze zákona o požární 

ochraně č. 133/85 Sb. kvalifikováno jako přestupek, 

za který lze uložit pokutu.  
Jan Václavovic 
preventista SDH Nýrsko 

Masopust v Zelené Lhotě 

V sobotu 19. února uspořádali hasiči v Zelené Lhotě 

masopustní průvod. Masky prošly celou vesnicí za pod-

pory skvělé muziky a přihlížejících. Všichni se dobře 

bavili. Chtěl bych tímto poděkovat všem, kteří se prů-

vodu zúčastnili, a také všem občanům Zelené Lhoty za 

připravené občerstvení u každého domu.  

Martin Kalianko 
SDH Zelená Lhota 
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kolektiv zaměstnanců MŠ 

Sportoviště 

Podzim, zima a jaro v Duhové školce 

kolektiv Sportoviště Nýrsko 

Sezona na kluzišti 

Obecně lze konstatovat, že letošní sezona na kluzišti 

byla velice úspěšná. Díky příznivým povětrnostním 

podmínkám byla zahájena veřejným bruslením již 

v pátek 26. listopadu. Kluziště bylo plynule v provozu 

celých 12 týdnů mimo prvního týdne v lednu, kdy nám 

počasí nepřálo. Přes veškeré úsilí ledařů led roztál       

a bylo nutno znovu ledovou plochu kompletně obno-

vit. V takovém případě je nezbytné celý několikadenní 

technologický postup zaledování zopakovat od samého 

počátku, délku jeho trvání však významně ovlivňuje 

aktuální počasí.  

Veřejné bruslení bylo hojně navštěvováno místními 

občany i lidmi ze širokého okolí. Velice oblíbený byl 

mezi dětmi také kroužek hokeje pod vedením Radky 

Růžičkové. Jako každý rok, i letos převažoval zájem     

o soukromé rezervace, navzdory omezené kapacitě 

kluziště jsme se snažili zájemcům vyjít maximálně 

vstříc. Velmi nás také potěšil zájem ze strany obou 

místních základních škol, které kluziště využívaly pra-

videlně. Naším dlouhodobým cílem bylo zachovat klu-

ziště v provozu až do konce jarních prázdnin. Vývoj 

počasí ovšem zapříčinil, že naposledy si u nás lidé za-

bruslili 16. února. Poté jsme byli nuceni sezonu před-

časně ukončit.  

Velký dík patří všem našim návštěvníkům a přízniv-

cům, ale především ledařům za profesionální přístup   

a perfektní údržbu ledu v průběhu celé letošní sezony.   

Mateřská školka 

V září se naše děti zúčastnily akce „Můj první gól“ na 

fotbalovém hřišti, kde si zasportovaly s míčem i bez 

něj. V průběhu ce-

lého října probíhala 

v naší školce 

„Podzimní soutěž 

ve sběru kaštanů    

a žaludů“, do které 

se zapojilo celkem 

67 dětí. Společně se 

svými rodiči, praro-

diči a sourozenci 

nasbírali 23 pytlů 

kaštanů, které bu-

dou použity pro krmení zvěře v lese. 

Z peněz, které jsme od firmy TRIUM-

FA ENERGO s.r.o. dostali, byly zakou-

peny odměny pro všechny zúčastněné 

děti. Veškerá divadelní představení, 

která jsme měli pro děti objednána, byla 

bohužel zruše-

na. 

V listopadu 

proběhlo foto-

grafování, děti 

si odnesly 

krásné foto-

grafie     a přá-

ní s vánočním 

motivem. Na 

začátku pro-

since naši 

školku navštívil Mikuláš s andělem a čertem, všechny 

děti jim slíbily, že už budou hodné. Po vánoční nadílce 

už jsme se všichni těšili na nový rok a také na 

čas masopustu, kdy je správná doba na karne-

valové veselení, které nastalo ve čtvrtek        

24. února. Děti se předcházející týden připra-

vovaly, zdobily třídy a těšily se, až všem před-

vedou své masky. Třídy se zaplnily roztodiv-

nými bytostmi. Nechyběli vesmírní hrdinové, 

princezny, zvířátka a jiné pohádkové postavič-

ky. Společně tančili, soutěžili a hádali, kdo je 

kdo. Ani paní učitelky 

nezůstaly pozadu             

a k velké radosti dětí se 

také oblékly do kostýmů. 

Všichni si karnevalové 

dopoledne užili. Každý si 

domů odnesl malou od-

měnu za snahu při plnění 

soutěžních úkolů, které 

prověřily je-

jich zručnost, 

rychlost          

a schopnost 

spolupracovat 

s kamarádem. 

Děkujeme 

rodičům za 

krásné masky, 

které dětem 

moc slušely. 



 6 

 Městské kulturní středisko 

Expedice Tibet 

Do portfolia každé knihovny patří životopisy slavných osobností  

Dnes se spolu podíváme na anglickou spisovatelku 

Agathu Christie, světově známou a nejprodávanější 

autorku detektivních románů a povídek. První knihu 

publikovala již v roce 1921. A možná vás překvapí, že 

více prodaných kusů knih má na svém 

kontě jen William Shakespeare. 

Vyrůstala v typické viktoriánské rodi-

ně. Její první manželství s Archibal-

dem Christie bylo rozvedeno, s dru-

hým manželem Maxem Mallowanem 

se seznámila během cest na Blízký 

východ. V roce 1956 byla vyznamená-

na Řádem britského impéria. Mezi její 

neslavnější knihy patří například Deset 

malých černoušků, Vražda v Orient 

expresu. Mimo jiné vytvořila i slavnou 

postavu detektiva Hercula Poirota. 

Slavná spisovatelka o sobě mluvila 

vždy nerada a netajila se svou averzí 

vůči novinářům a jakékoli publicitě. 

Když jí bylo téměř šedesát let, pocítila 

potřebu začít psát místo dalších detek-

tivek vlastní životopis. Pracovala na něm s přestávka-

mi plných patnáct let. Kniha vyšla rok po její smrti. 

V naší knihovně si ji můžete půjčit. Seznamuje čtenáře 

s prostředím, z něhož pocházela, s jejím dětstvím, prv-

ními láskami, prvním i druhým manželstvím. S pře-

kvapením zjistíte, kde a jak získala své vzdělání i od-

borné znalosti z medicíny, toxikologie, archeologie     

a dalších oborů, ze kterých čerpala materiál pro své 

rafinovaně napínavé příběhy.  

Rozhodně vás pobaví její postřehy o lidech, se kterými 

se stýkala, a o společnosti, ve které 

žila. Samozřejmě jsou zde   i informa-

ce o tom, jak psala své detektivky, jak 

vytvořila postavu Hercula Poirota,      

a mnoho dalšího. Součástí knihy jsou   

i rodinné snímky. 

Podle mého názoru je to jedna z nej-

lepších autobiografií. Její otevřená, 

upřímná zpověď je plná radosti ze ži-

vota. Dobrou třetinu knihy Agatha 

vzpomíná na své idylické dětství ve 

viktoriánské době. Atmosféra té doby 

ze stránek přímo dýchá. Její vzpomín-

ky zahrnující poklidný život na anglic-

kém venkově, kdy si jako malá hrála   

o samotě v zahradě, zálibu ve sbírání 

nábytku, odpolední čaj a porcelánové 

dezertní talířky s motivem ovoce přes 

námluvy s tanečními večírky v koloniální Káhiře až po 

obě světové války, jsou nesmírně zajímavé. 

Zdá se, že držitelka titulu „Dáma britského impéria“ 

žila opravdu mimořádný, skromný a čestný život. 

Petr Vaňkát 
knihovník 

Ve čtvrtek 10. února jsme po dlouhé době mohli v sále 

městské knihovny přivítat občany nejen z našeho měs-

ta, ale také přednášející Janu Dvorskou a Miloše Ka-

špara, se kterými jsme se tentokrát vydali na expedici 

do Tibetu. Zaplněný sál sledoval dechberoucí snímky 

z promítacího plátna doplněné autentickým vyprávě-

ním přednášejících. Po virtuální návštěvě Tibetu mů-

žeme být všichni rádi, co vše máme a co je u nás běž-

ně dostupné, protože pohled do tibetské lékárny, kde 

jednu tabletku proti bolesti dělí na čtyři dílky, aby se 

dostalo na více lidí, si málokdo z nás dovede předsta-

vit. Nemluvě o uslzených dětských očích, bezzubých 

úsměvech apod. Tento den si tak zajisté mnoho pří-

tomných v sále uvědomilo, že ač si někdy všichni po-

steskneme, máme se v naší malé zemičce vlastně 

skvěle. 

Klub seniorů 

Letošní rok je ve znamení výročních dvojek, a tak i já 

přispěji do mlýna s jednou krásnou dvojkou, ale i se 

slavnostní nulou. Je tomu krásných 20 let, co byl 

v roce 2002 založen Klub seniorů. Tehdy se slavnost-

ně otevřel v klubovně kulturního domu a setrval zde 

několik let. Tyto prostory však začal od roku 2011 

využívat Dům dětí a mládeže Nýrsko. Z tohoto důvo-

du a také z důvodu narůstajícího počtu členů byl klub 

od ledna 2011 přestěhován do sálu městské knihovny, 

kde působí dodnes. V průběhu uplynulých 20 let se    

o vedení klubu staraly tři výjimečné ženy, a to Milena 

Larvová, Marie Kránitzová a Jaroslava Trefancová. 

Po přečtení článku v Nýrských novinách z roku 2002 

jsem došla k závěru, že náplň setkávání se v podstatě 

vůbec nemění. Na programu jsou stále diskuse, bese-

dy, společenské hry, divadla a v neposlední řadě také 

výlety. Jsem velmi ráda, že se mohu podílet na chodu 

klubu a přispívat tak zajímavým programem. Těší mě 

pocit, že seniorky klub rády navštěvují, popovídají si, 

dozvědí se něco zajímavého, ale hlavně NEJSOU 

SAMY, a to je hlavní podstata Klubu seniorů. 

Leona Kalná 

(red) 

Březen 

Březen s sebou jaro nese,  

zelená se všechno v lese. 

Sněženky si cestu razí,  

na louce i někde v mlází. 
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Muzeum Královského hvozdu 

Tajemství šumavských tassíli 

Náš kraj má zvláštní charakteristiku. Kulturní krajina 

opuštěná Němci se proměnila na pověstnou Šumavu 

hlubokých lesů, z nichž občas vykukují připomínky 

minulého života.  Existence pohraničního pásma se 

„podepsala“ devastací, ale současně i v celé řadě pří-

padů zakonzervováním některých lokalit, které nám 

dnes o té zapomenuté historii mohou něco napovědět.  

Je to tak, že blázniví nadšenci letí za každou stopou? 

To bývá ostatně často charakteristika naší muzejní par-

ty. Už se nám to vyplatilo jednou, když jsme zaslechli 

cosi o nalezených stříbrných mincích. Stejnou infor-

maci měla celá řada dalších lidí, ale všichni to brali jen 

jako báchorku. My ne. Vyptávali jsme se, zvažovali, 

svolali na pravděpodobné místo archeologa, zkušené 

detektoráře a doufali. Vyplatilo se to. Máme na rukoje-

ti detektoru zářez nalezeného pokladu. 182 pražských 

grošů a grošů saských knížat. A tentokrát se to stalo 

podruhé. 

Pátrali jsme po místě, na kterém údajně býval jeden 

zajímavě tesaný kámen, o kterém jsme věděli, ale kte-

rý už dávno změnil stanoviště i majitele. Nejeden člo-

věk ten kus lesa znal, jeden tam dokonce zahlédl vyte-

sané „ptáčky“, jiný věděl o kamenech, které ale byly 

asi 200 až 500 m daleko, s monogramem nebo jmé-

nem. Vydali jsme se do těch míst a přišli na geologic-

ky zajímavé místo. V naší části Šumavy je typickou 

horninou svor. Jeho šedá barva je někdy narušena ží-

lou křemene nebo zbarvena příměsí železa do hněda 

nebo hnědočervena. Na tomto místě ale vystupovala 

na povrch mocná žíla křemence s bílou až žlutobílou 

barvou, jejíž balvany jsou zdaleka viditelné. Říká se 

v těchto končinách, že kde je louka, měli Němci pole, 

a kde bývala louka, je dnes les. Tak je to i na tomto 

místě, leží uprostřed lesa, ale shodou okolností je tu 

čerstvě vytěžená paseka. O to více byl ten rozdíl 

v barvách viditelný. Chodili jsme asi hodinu, zkoumali 

charakteristické lomy, které se při nedostatku zkuše-

ností dají zaměnit za práci lidských rukou, a najednou 

si kamarád Honza všiml nenápadných písmen vytesa-

ných na kameni. District Krakau, kreis Sanok a jiné. 

Zjevně práce německých vojáků z nedaleké protiletec-

ké hlásky. Záhada. Proč chodili právě sem, dva kilo-

metry od svého stanoviště? A pak už to šlo rychleji. 

Asi jsme se naučili koukat. Další dva kameny byly 

hlavně plné svastik, hákových křížů a monogramů.    

A pak jsme přišli na kámen s letopisem 1888, na kte-

rém byly obrázky koz, koní, kostelíčku a velmi doko-

nale do kamene vyryté psací písmo, pochopitelně 

v němčině, v předposledním vývojovém stadiu kuren-

tu. Ale to nejlepší mělo teprve přijít. Uvědomili jsme 

si, že musíme zvedat každý odlomený kousek kamene, 

smetat z kamenů jehličí, nadzvedávat mech a hlínu na 

okraji. To byly nálezy! Kamarádi Olda s Martinem 

zvedli hlínu na kameni, který vykukoval deseti centi-

metry, a on to byl dvoumetrový kámen plný obrázků! 

Je jich tam snad sto! Autor, později jsme zjistili podle 

„rukopisu“, že byli nejméně dva, tesal do kamene to, 

co viděl kolem sebe. Jako si jiní kreslí na papír. Viděl, 

jak se perou jeleni v říji, tak je tam vytesal, viděl celý 

proces stavby železnice v letech 1876 – 1878, tak je 

tam zachycen na několika obrázcích, na dalším kameni 

jsou sluneční hodiny nebo hodiny s rafičkami, jinde 

válečný invalida s jednou nohou a vyznamenáním na 

hrudi s připsaným datem 1866. Od toho druhého auto-

ra je tam pravděpodobně zachycena těhotná žena 

s malým človíčkem v těle, na kolejích lokomotiva prá-

vě toho typu, která na novou trať vyjela první, kraso-

jezdkyně na koni, snad kouzelník z cirkusu…  

To se nedá popisovat. Jsou tam stovky obrázků. Velmi 

precizně zhotovených. To se musí vidět. Odhadovali 

jsme, jak dlouho trvalo zhotovit jeden. Snad hodinu. 

Kdo měl čas v druhé polovině devatenáctého století 

chodit někde na pastvinu a strávit tam 150 hodin? Na-

víc v rozmezí více než sto roků, protože dosud nejstar-

ší letopočet je 1836 a nejmladší je jasně z průběhu dru-

hé války! A proč chodil právě sem? Částečně máme 

hotovo dokonalé fotografování s bočním osvitem, ale 

čeká nás další hledání, protože i když jsme podobných 

kamenů již našli 32, vůbec si nemyslíme, že už je nale-

zeno vše. Jako nálezci máme právo i na pojmenování, 

takže jsme se v muzejní partě dohodli na názvu Ka-

menná galerie. Doufali jsme, že nám s tímto nálezem 

někdo pomůže, ale nenašel se nikdo, jen reportáž v ČT 

nález přiblížila. A právě při tomto natáčení pan Burg - 

hauser s kamarády otočil jeden kámen a zdá se, že to 

je ten nejdůležitější. Zobrazený jelen (?)  na krátkých 

nohách s dlouhým tělem silně připomíná kresby pravě-

ku! Pochopitelně nás ještě čeká místu lépe porozumět. 

To přijde. Jeden z odborníků, který místo navštívil, 

řekl, že toto místo je středoevropská rarita. Toulavá 

kamera, kterou jsme oslovili, se zatím neozvala, ale 

snad nepohrdne. Už to, co jsem nyní schopen o lokali-

tě napsat, je výsledek celé řady nápadů a poznámek, 

jak jsme se radili na schůzích muzea. Na adrese Muzea 

Královského hvozdu si můžete prohlédnout celou ga-

lerii pořízených snímků. Karel Velkoborský 
Muzeum Královského hvozdu 

Chcete, aby vám Nýrské noviny přišly každý měsíc na váš       

e-mail? Stačí zaslat e-mail s žádostí na ic@mestonyrsko.cz.  
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Základní škola 

Inzerce 
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Inzerce 

Valerie Vlček 
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Inzerce 
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