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Aktuálně 

Přehled investic a oprav za rok 2022 

Okénko do historie 

V letošním roce je to právě 77 

let, kdy začala místní lékárna 

sloužit novým českým a sloven-

ským obyvatelům. V roce 1945 

vlastnil lékárnu Dr. Alfréd Thu-

mer, ale na obzoru se již rýso-

vala nová perspektiva ve zdra-

votnictví, které mělo být zbave-

no spekulací se zdravím a vola-

lo se tedy všeobecně po znárod-

nění (převzetí do lidového vlast-

nictví), a to jak výroby léčiv       

a lékařských přístrojů, tak         

i zdravotnických zařízení, sou-

kromých lékařských ordinací 

včetně lékáren. Volání pracují-

cích bylo vyslyšeno a hned        

v následujícím roce v probíhají-

cím znárodňovacím procesu 

došlo i na zdejší lékárnu zvanou         

„U Černého medvěda“. 

Lékárna byla při převzetí do 

národní správy zařízena velmi 

jednoduše, až skromně. Byla 

totiž založena v roce 1842 a od 

té doby se na jejím zařízení       

a interiéru mnoho nezměnilo. 

Majitelům sloužila jako zdroj 

příjmu, proto se tak nehledělo 

na vybavení, zato se vybavovala 

jejich rodinná sídla. 

Vážení spoluobčané, milí přátelé, 

v neděli 27. listopadu proběhlo na nýrském náměstí tradiční rozsví-

cení vánočního stromu. Ulice města, i když ne všechny, na které 

jsme byli v minulosti zvyklí, se přestrojily do „svátečního“. A to vše 

znamená, že nastává čas adventu. Čas radostného očekávání, rozjí-

mání, čas setkávání se s přáteli.  

Jsem ráda, že s řadou z vás jsem se mohla u stromečku za poslechu 

vánočních písní, zpěvu dětí z DDM a popíjení dobrého svařeného 

vína potkat a popovídat si. Dovolte mi, abych i vám ostatním popřá-

la krásné a především poklidné prožití tohoto, pro mne a věřím, že    

i pro většinu z vás, nejkrásnějšího období roku. 

Poslední dobou se na nás ze všech stran často valí jen špatné zprá-

vy. V médiích slýcháme neustále o zdražování potravin, o energetic-

ké krizi, o nutnosti šetření. Nenechme se ovládnout strachem a ner-

vozitou z neznámého. Pokusme se využít hloubku a sílu vánočních 

svátků k nalezení těch skutečně důležitých lidských hodnot, hodnot 

zcela přirozených, ale o to možná i vzácnějších. Vždyť právě o Vá-

nocích si uvědomujeme více než jindy, co pro nás znamená rodina, 

přátelé, vlídné slovo, podání ruky, objetí či jen milý úsměv.  

Eva Denková 
místostarostka 

Vzhledem k blížícímu se konci letošního roku si dovo-

lím předložit inventuru vynaložených finančních pro-

středků do investic a oprav majetku našeho města. Cel-

kový objem prostředků je ve výši cca 63 mil. Kč, proto 

připomenu pouze ty nejvýznamnější. Nejrozsáhlejší 

akcí letošního, a i příštího roku je celková rekonstrukce 

ulice Boženy Němcové, kde je kompletně vyměňována 

kanalizace (splašková i dešťová), vodovodní potrubí     

a provádí se i výměna povrchů komunikace a chodníků. 

Součástí je rovněž i rekonstrukce veřejného osvětlení. 

Oproti původnímu uspořádání dojde i k vybudování 

nového chodníku od stávající trafostanice až 

k nemovitosti pana Loskota. Dopravní značkou bude 

umožněno částečné podélné stání na tomto chodníku, 

protože rozměrové uspořádání této komunikace neu-

možňuje vybudování samostatného podélného stání, 

které je rozměrově náročnější než chodník. Stejně tak   

i nově budovaný chodník ve spodní části ulice musí 

splňovat požadavky legislativy, a proto je budován 

v šířce, která budí vášně obyvatelů této ulice. Kromě 

toho je zapotřebí zachovat ochranné pásmo kabelu vy-

sokého napětí, které je v této části v chodníku uloženo. 

Oproti původnímu záměru jsme na základě požadavku 

provozovatele vodovodů a kanalizace rozšířili původní 

záměr ještě o část ulice K. Čapka, kde dojde 

k propojení dešťové vody do nově budované kanaliza-

ce. Smyslem tohoto opatření je snížení nátoku balast-

ních vod na ČOV, kde opět zpřísněním legislativy do-

chází k vyšším nárokům na provoz.   

Práce na akci probíhají dle odsouhlaseného harmono-

gramu a věřím, že do Vánoc se podaří položit podklad-

ní vrstvu asfaltu tak, abychom umožnili občanům lepší 

přístup ke svým nemovitostem. Odměnou za jejich tr-

pělivost je vybudování kompletních vodovodních         

a kanalizačních přípojek na náklady města. Přesto je za- 

pokračování na str. 3 

Územní plán 

Územní plán je jedním z nejdůležitějších dokumentů města. Územní pláno-

vání je vlastně nikdy nekončící a velmi složitý proces, který řeší uspořádání 

a způsoby, jakými jsou jednotlivé plochy na území města využívány.  

Od 1. prosince vzešel v platnost územní plán města Nýrska po úpravách    

č. 3 a č. 4. V platném znění ho naleznete na webových stránkách města 

Nýrska: https://www.mestonyrsko.cz/munyrsko/uzemniplan.asp.  

Více informací o územním plánování se dočtete v příštím čísle Nýrských 

novin. 
(red) 

https://www.mestonyrsko.cz/munyrsko/uzemniplan.asp
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Aktuálně 

Bytová komise 

pokračování ze str. 2 

Rekonstrukce komunikace 

potřebí všem poděkovat za zvýšenou míru tolerance při 

obtěžování stavebním ruchem a zhoršenými přístupo-

vými podmínkami k jednotlivým nemovitostem. 

Další velkou akcí je celková rekonstrukce mostu v Bys-

třici, o které jsme průběžně informovali v předchozích 

číslech Nýrských novin. Třetí největší investiční akcí 

byla rekonstrukce lesní cesty na Blatech, kde jsme 

s pomocí dotace SZIF zainvestovali 5,5 mil. Kč. Tato 

cesta bude sloužit pro činnosti spojené s hospodařením 

v městském lese a kromě toho poskytuje i krásné výhle-

dy na tuto část Šumavy. Další funkcí, kterou tato cesta 

naplňuje, je propojení s již dříve vybudovanou cestou 

směrem na Žížnětice, kterou v předchozím roce zafi-

nancoval Státní pozemkový úřad. 

Další akcí, kterou jsme zrealizovali začátkem tohoto 

roku, byla celková rekonstrukce objektu bývalé auto-

matické telefonní ústředny. V objektu rekonstruovaném 

částkou cca 4,7 mil. Kč sídlí klub ALFA. S jeho čin-

ností budete seznámeni v příštích číslech NN. 

Svým významem akcí překračující hranice města bylo  

i vybudování okružní křižovatky na výpadovce na Chu-

denín. Tato I. etapa budoucího obchvatu města byla 

budována společně s Plzeňským krajem a finanční 

účast města byla ve výši cca 3 mil. Kč. Náš finanční 

podíl byl použit na výstavbu veřejného osvětlení, chod-

níků a střední části okružní křižovatky s bilbordem       

a znakem města. Zároveň došlo i k posunutí dopravní 

značky označující začátek a konec obce, čímž dochází 

k výraznému omezení rychlosti v této části komunika-

ce. Závěrem mi dovolte poděkovat všem našim dodava-

telům, projektantům a lidem, kteří zajišťují průběh jed-

notlivých stavebních prací.  

Poděkování za trpělivost a vstřícnost patří i všem obča-

nům města a návštěvníkům, kteří byli touto výstavbou 

na území našeho města jakkoliv dotčeni, příp. omezo-

váni. Bez vaší ohleduplnosti by bylo velmi obtížné výše 

uvedené akce v tomto rozsahu realizovat. 

Z oprav zmíním opět ty finančně nejnáročnější. Tou 

hlavní byla oprava komunikace k Lesnímu divadlu, 

která nás stála 3,2 mil. Kč a byla spolufinancována 

z dotačního programu Ministerstvo pro místní rozvoj 

ČR. Oprava spočívala v celkovém zvýšení pevnosti 

podkladních vrstev technologií vápnění a položení no-

vých vrstev asfaltů. Další opravy se týkaly fasád domu 

čp. 637 v Klatovské ulici a ZUŠ Hanuše Steina. Obě 

v součtu za cca 2,5 mil. Kč. Zbytek finančních pro-

středků byl investován na drobnější akce, jejichž výpis 

by zabral celou stránku, a proto se k nim budeme po-

stupně vracet v dalších číslech Nýrských novin.  

Miloslav Rubáš 
starosta města 

V listopadovém čísle Nýrských novin jsme informovali 

o probíhající rekonstrukci komunikace v katastru Stará 

Lhota. V polovině listopadu byla tato rekonstrukce ko-

munikace v délce cca 800 metrů z prostoru křižovatky 

na Suchý Kámen směrem do Milenců dokončena. In-

vestorem byl Státní pozemkový úřad. Rekonstrukce 

proběhla na základě komplexních pozemkových úprav 

v katastru Stará Lhota. Po kolaudaci bude komunikace 

předána městu. V současné době probíhají pozemkové 

úpravy také v katastru Milence. Po jejich dokončení 

bude zrekonstruována zbylá část této komunikace.  
(red) 

Bytová komise je pro nové volební období jmenována 

ve stejném složení, jako pracovala doposud. Předsedou 

je Josef Šťasta, členové pak Petr Janovský, Eva Bechy-

ňová, Radka Bastlová a Anna Hladíková. O přidělení 

bytu a následném pronájmu rozhoduje bytová komise 

města na základě žádostí, které má v evidenci. Proti roz-

hodnutí není odvolání. Město Nýrsko vlastní cca 400 

bytů, které jsou však k dnešnímu dni plně obsazeny. 

Pravidla pro pronajímání bytů ve vlastnictví města jsou 

zveřejněna ve směrnici města Nýrska č. 25, jsou též pří-

stupná na webových stránkách města. Dozvíte se zde, 

kde můžete vyplněnou žádost podat a jaké přílohy je 

nutné k žádosti doložit. Velmi důležitým krokem pro 

žadatele je také každoroční aktualizace žádosti. Žadate-

lé mají povinnost svoji žádost obnovit a aktualizovat 

všechny údaje v žádosti písemným prohlášením doruče-

ným na Technické služby města Nýrska v termínu od    

1. 10. do 15. 10.  každého roku. Neobnoví-li uchazeč 

žádost o byt ve 2 letech po sobě jdoucích, má se za to, 

že má již svoji bytovou situaci vyřešenou, a bude 

z evidence žadatelů o nájem bytu vyřazen.  

(red) 

Poděkování 

JSDH Nýrsko v našem městě slouží již řadu let. Členo-

vé vždy s plným nasazením zajišťují ochranu životů, 

zdraví a majetku při požárech a mimořádných událos-

tech. Během posledních šesti měsíců mimo jiné zasaho-

vali také u dvou požárů obydlených objektů, při kterých 

byla nutná evakuace osob. Za jejich mimořádné nasaze-

ní, obětavost, laskavost a lidský přístup děkují jak oby-

vatelé daných objektů, jejich příbuzní a známí, tak také 

Město Nýrsko. 

(red) 



4 

Jindřiška Sýkorová 

Školní jídelna 

Aktuálně 

Představení zastupitelů 

(red) 

Již dříve jsme v Nýrských novinách informovali o po-

třebné výměně téměř celého přístrojového vybavení ve 

školní jídelně. Tato výměna povede ke snížení energe-

tické náročnosti, zlepšení pracovních podmínek zaměst-

nanců včetně zkvalitnění procesů přípravy obědů, ale 

také zabrání ztrátám objemů vařených potravin a jejich 

výživových hodnot. Dojde tak ke zkvalitnění celkové 

hodnoty jídel pro koncové strávníky, mezi něž patří žáci 

obou základních škol, senioři i ostatní strávníci. 

V posledním listopadovém týdnu začala I. etapa této 

rekonstrukce, při níž byly nainstalovány dvě víceúčelo-

vé pánve integrované v jednom přístroji v hodnotě      

1,8 milionu Kč, které byly hrazeny z rozpočtu města.    

II. etapa je plánována do konce března, kdy budou staré 

konvektomaty nahrazeny novými s větší kapacitou. Tuto 

etapu bude financovat škola s pomocí dotace místní akč-

ní skupiny Úhlava. V současnosti využívá služby školní 

jídelny přes 400 strávníků, i z tohoto důvodu byla zmí-

něná výměna zařízení nutná,  jelikož kapacita hlavních 

varných jednotek již neodpovídala počtu strávníků. 

Volba pro Nýrsko 

a spádové obce 

pečovatelka, 41 let 

záliby - turistika, 

dobrovolní hasiči, 

bruslení, lyžování 

motto - Nikdy ne-

říkej nikdy. 

Co vás vedlo ke 

vstupu do komu-

nální politiky?  

„Podle mého názo-

ru je město Nýrsko 

s dobře fungující 

komunální politikou již mnoho let. Pružně reaguje na 

politické, zdravotní i sociální změny poslední doby. 

Pracuji jako pečovatelka a svou práci mám velmi ráda, 

ale uvědomuji si, že mnoho těch „změn poslední doby“ 

se netýká jen našich klientů, ale i široké veřejnosti. 

Chtěla bych se podílet na jejich řešení, ale i na dalším 

rozvoji našeho krásného města.“ 

Co se vám v Nýrsku a spádových obcích nelíbí a jaké 

si představujete řešení?  

„Zde musím opět vyzdvihnout zkušenosti z praxe při 

práci se seniory. Z mého pohledu je v našem městě má-

lo sjezdů a nájezdů z chodníků na silnice. Starší občané 

s chodítky nebo invalidními vozíky jsou občas nuceni 

chodit po silnici. Nové nájezdy by určitě uvítali i rodiče 

s kočárky nebo dětmi na odrážedlech. Velkým příno-

sem pro občany v našem městě by bylo i nějaké pěkné 

dětské hřiště a městu jako takovému bych přála o něco 

hezčí náměstí.“  

Co máte v Nýrsku a spádových obcích nejraději?  

„Rozmanitost. Nýrsko nabízí širokou škálu sportovního 

vyžití a volnočasových aktivit. Je to úžasný výchozí 

bod na výlety a zajímavé turistické místo. Máme odsud 

blízko do ticha a klidu přírody, ale zároveň i do větších 

měst pro ty, kteří mají rádi kulturu nebo nákupy. Vla-

kem a autobusem se dopravíme téměř kamkoli. Je to od 

narození můj domov. A já jsem tady doma.“  

Chtěla byste nýrským občanům něco vzkázat?  

„Ráda bych poděkovala za důvěru, kterou mi lidé ve 

městě projevili. Budu se snažit, aby mé působení 

v zastupitelstvu bylo ku prospěchu města a jeho obča-

nů. Zároveň chci popřát krásné prožití vánočních svátků 

a hodně štěstí, zdraví, úspěchů a trpělivosti v novém 

roce.“  

Jindřiška Sýkorová 
(red) 

Uzávěrka pro zasílání příspěvků je v pondělí 19. prosince.  

Své příspěvky zasílejte na adresu nyrskenoviny@mestonyrsko.cz.  

V případě jakéhokoliv dotazu využijte telefonní číslo 724 432 756. 
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Odbory městského úřadu 

pokračování na str. 6 

ČEVAK 

Hygienizace kalu 

Odbor investic představuje svoji činnost 

Odbor investic zajišťuje plánování a realizaci investič-

ních záměrů jak na teoretické bázi (plánování, vyřízení 

stavebního povolení, územního rozhodnutí, zadání pro-

jektových dokumentací, provedení výběrových řízení, 

vyhledávání dotací a aktivní účast v jednotlivých vý-

zvách po vydání konečného kolaudačního souhlasu), tak 

v praxi (tzn. od rekonstrukcí přes drobné opravy až po 

výstavbu nových objektů a zařízení a jejich moderniza-

ci). Samotné plánování a příprava investičních záměrů 

není pouze záležitostí aktuální situace, ale vyžaduje plá-

nování několik let dopředu, než dojde k samotné reali-

zaci. Úspěšnost projektů je založena na řádném pláno-

vání a sledování dotačních titulů, které mnohdy plní 

významnou roli v uskutečňování a naplňování plánova-

ných záměrů, které by bez dotační podpory nebyly vel-

mi často díky finanční náročnosti realizovatelné. V sou-

vislosti s využíváním dotačních titulů je ale vyžadováno 

zajištění publicity a monitorovacích zpráv následně po 

ukončení projektu po několik dalších let od ukončení 

samotné realizace projektu.  Dobré výsledky jsou 

z velké části také závislé na komunikaci a součinnosti 

institucí společně, mnoho projektových záměrů se řeší 

v součinnosti s externími institucemi (např. minister-

stva, Policie ČR, archeologové, AOPK), tržními subjek-

ty (např. ČEZ, GASSPO, CETIN, ČEVAK). Kromě 

těchto činností spadají pod odbor investic i rutinní zále-

žitosti v podobě vyřizování různých stanovisek a vyjá- 

dření vztahujících se k inženýrským sítím města. Město 

Nýrsko je vlastníkem vodovodu a kanalizací a jsou pro 

něj závazná nařízení a směry rozvoje ze strany Minister-

stva zemědělství ČR, proto se pravidelně vytváří plán 

obnovy vodovodu a kanalizací, který by se mělo podařit 

v jednotlivých etapách naplňovat. Kromě stanovisek ve 

vztahu k inženýrským sítím města se odbor jako úsek 

města vyjadřuje i k mnohým záležitostem stavebního 

úřadu, se kterým je dnes a denně v úzké spolupráci. 

Mimo výše zmíněné má investiční technik na starosti     

i záležitosti Dobrovolného svazku obcí Údolí pod      

Ostrým. 

Velmi důležité a žádoucí je udržování přeshraniční spo-

lupráce v naší oblasti. 

Romana Matoušová 
investice 

Splnění legislativních požadavků na úpravu kalu 

hygienizací 

Na základě novely zákona o odpadech č. 223/2015 Sb., 

kde je v § 33 povinnost zajistit úpravu kalu jednoznač-

ně formulována, je zde i stanoveno, kdo a jakým způso-

bem tuto úpravu zajišťuje, a dále dle nově vydané vy-

hlášky č. 437/2016 Sb., o podmínkách použití uprave-

ných kalů na zemědělské půdě, je jasně definován po-

žadavek, aby ČOV byla vybavena technologií pro úpra-

vu kalu. Výše uvedená vyhláška je sice koncipována 

pro využití kalů přímo na zemědělské půdě, ale je vel-

mi reálný předpoklad, že i další odběratelé kalu, kteří 

kal využívají jako surovinu do kompostu nebo jako 

součást rekultivačních materiálů, budou z této vyhlášky 

vycházet, a to právě zejména z požadavku na úpravu 

kalu (již v minulém roce zástupci některých těchto fi-

rem avizovali, že budou požadovat, aby mikrobiologic-

ká nezávadnost kalu byla garantována u původce kalu). 

Je tedy zřejmé, že bude nutné v relativně krátké době 

vybavit ČOV technologií na úpravu kalu, pokud bude 

chtít mít vlastník v budoucnu zajištěnou likvidaci 

kalů za ekonomicky přijatelných podmínek. 

V opačném případě by mohlo dojít k přeřazení kalu do 

kategorie „nebezpečný odpad“, který má nebezpečnou 

vlastnost „infekčnost“ se všemi důsledky, především 

mnohonásobně vyššími náklady na jeho likvidaci. Za 

hygienizovaný kal se pokládá takový kal, který prošel 

technologickou úpravou, kdy počty indikátorů patogen-

ních mikroorganizmů byly sníženy na požadovanou 

hodnotu. V současné době lze hygienizaci kalu zajistit 

následujícími nejběžnějšími technologickými postupy: 

hygienizace vápnem, zvýšenou teplotou, spalováním 

nebo tekutým kyslíkem. S ohledem na výše uvedené si 

vás dovolujeme o této skutečnosti informovat. Lze tedy 

do budoucna očekávat nutnost doplnění technologie na 

úpravu kalu hygienizací na ČOV. Jakmile bude mít 

provozovatel přesnější informace ohledně požadavků 

ze strany státu, bude vlastníka informovat a navrhne 

technologii s upřesněním investičních nákladů. 

Dopad novely vodního zákona na proces povolování 

vypouštění odpadních vod z odlehčovacích komor  

Dnem 1. února 2021 nabyl účinnosti zákon č. 544/2020 

Sb., kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a 

o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění 

pozdějších předpisů. Předcházející novela vodního zá-

kona č. 113/2018 Sb. platná od 1. 1. 2019 dle § 38 Od-

padní vody, odstavce (3) přinesla novou skutečnost, že 

„odvádí-li se odpadní voda a srážková voda společně 

jednotnou kanalizací, stává se srážková voda vto-

kem do této kanalizace vodou odpadní“.  Nově je od 

1. 2. 2021 v zákoně č. 544/2020 Sb. upravena výjim-

ka. 
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Rozsvícení vánočního stromu 

pokračování ze str. 5 

Klub seniorů 

Městské kulturní středisko 

ČEVAK 

Výjimka z povinnosti mít platné povolení k nakládání 

s povrchovými vodami podle § 8, odstavce 3, písm. g): 

Povolení k nakládání s vodami není třeba k vypouštění 

odpadních vod z odlehčovacích komor do vod povrcho-

vých. Odlehčovací komory jednotné kanalizace podle  

§ 8, odstavce 3 písm. g) jsou od poplatku za vypouštění 

odpadních vod do vod povrchových osvobozeny 

v případě, že splňují technické požadavky pro jejich 

stavbu a provoz stanovené právním předpisem, kterým 

se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích. 

V novele č. 113/2018 Sb. byla poskytnuta přechodná 

doba (do roku 2022 včetně), během které by mělo dojít 

k úpravě odlehčovacích komor tak, aby splnily podmín-

ky stanovené v budoucí novele vyhlášky č. 428/2001 

Sb. 

Od 1. ledna 2023 bude osvobozeno vypouštění od-

padních vod pouze z takových OK jednotné kanali-

zace, které splňují podmínky v budoucí novele vy-

hlášky. 

Z výše uvedeného vyplývá: 

Odlehčovací komory na stokové síti, které nebudou 

plnit technické požadavky, budou zpoplatněny. 

Bude nutné do 31. 12. 2022 prověřit technický stav od-

lehčovacích komor na stokové síti a případně zajistit 

jejich stavební úpravy v souladu s požadavky budoucí 

novely vyhlášky č. 428/2001 Sb. 

 Výše nákladů bude upřesněna. 

Petr Boublík 
ČEVAK a. s. 

Po dvou letech se občané města, ale i spádových obcí 

mohli opět sejít na nýrském náměstí při rozsvícení vá-

nočního stromu, a to v neděli 27. listopadu. Celý podve-

černí program odstartoval už v půl čtvrté zábavný pro-

gram pro děti s názvem Veselé Vánoce s Perníčkem. 

Mnozí z vás si zajisté při pohledu na skřítky vzpomněli 

na rozsvícení vánočního stromu před třemi lety, kdy tito 

skřítci doprovázeli sněhuláka Olafa. Na pódiu pod ve-

dením právě zmiňovaných skřítků probíhalo mnoho 

soutěží pro malé i větší děti, a tak o zábavu bylo posta-

ráno. Mnoho dětí si tak domů neslo sladkou odměnu, 

ale také společnou fotografii s Perníčkem, která jim zů-

stane vzpomínkou právě na letošní rozsvícení vánoční-

ho stromu. Samotnému rozsvícení předcházel projev 

starosty města a také pár slov a požehnání pronesl 

správce sboru Jednoty bratrské v Nýrsku. Po společném 

odpočítávání se zaplněné náměstí dočkalo samotného 

rozsvícení. Vánoční strom tak bude zdobit náměstí ne-

jen po celý adventní čas. Poté patřilo celé pódium dě-

tem z Domu dětí a mládeže Nýrsko, které si pro nás 

připravily vánoční písně. Celý  program ještě doplnila 

skupina Zenit se svým hudebním vystoupením. Ani 

v letošním roce nechyběly vánoční trhy, a tak si ná-

vštěvníci domů mohli odnést vánoční dekorace, svíčky 

různých tvarů z včelího vosku, dřevěné dekorace, ručně 

šité peněženky, tašky či obaly na knížky. Celá tato akce 

byla podpořena skupinou ČEZ. Město Nýrsko děkuje 

všem, kteří se na přípravě a organizaci celého odpoled-

ne podíleli. 

(red) 

V měsíci listopadu bylo v Klubu seniorů volněji, ale      

i přesto jsme stihli jednu zajímavou přednášku. Navští-

vil nás Václav Vetýška a promítl nám fotografie zají-

mavých a turisty zapomenutých míst na Šumavě.  Před-

náška byla velmi poutavá, prostřednictvím fotografií 

jsme poznali mnoho krásných a neznámých míst. 

V dalších týdnech měly seniorky volnou zábavu, každá 

dle své chuti, některé hrály karty, kostky, jiné si jen 

povídaly. První prosincový čtvrtek jsme vyrazili za kul-

turou, zhlédli jsme divadelní hru janovických ochotníků 

„Někdo to rád i horké“. Děkujeme za kulturní zážitek, 

všem seniorkám se divadlo moc líbilo. V prosinci bude-

me s kulturními akcemi pokračovat. 

Leona Kalná 
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Masaryk, ideály vzniku samostatného státu a jejich 

naplnění… 

Zkrátka a dobře. Příjezd vlaku legionářů do Nýrska je 

počin hodný zřetele, jenž se neopakuje každý rok. 

Vedeni touto myšlenkou jsme s měsíčním předstihem 

před jeho příjezdem připravili v muzeu na téma legií     

a vzniku samostatného československého státu výstavu. 

Lepší načasování, vzhledem k okolnostem, bychom jen 

tak nevymysleli. Leč… 

Plán byl tedy dán – před příjezdem vlaku a pár týdnů 

před státním svátkem připomenout našim spoluobčanům 

události tehdejší doby. Oživit vzpomínky na údobí, kdy 

se na pozadí prvního celosvětového válečného konfliktu 

formovaly naše legie a dějiny naší republiky.  

Toliko naše nadšené představy. A realita? Zájem o vý-

stavu pramalý. Bohužel. To, že nebude každý z nás pla-

nout pro historii, historické reálie a zkoumat historické 

souvislosti, se dá pochopit. Ostatně je to přirozené. Jsme 

lidé různí, máme různé zájmy, koníčky, preference. Ně-

kdo má rád vdolky, jiný zase holky, jak říká staré české 

přísloví. Potud nelze než souhlasit. Co nás ale všechny 

spojuje, je historie. Málo platné. A některé události 

z historie, byť třeba i bez detailní znalosti dat, bychom 

si měli připomínat a znát. Ostatně jak již řekl kdysi ně-

kdo před námi: „Kdo si nepamatuje minulost, je odsou-

zen k jejímu opakování.“  Vlak s legionáři je pryč, vý-

stava skončila. Ale zkuste si najít čas a připomeňte dě-

tem (a možná i sobě), jak vznikala ta naše republika, na 

jakých ideálech byla stavěna a že za ty ideály mnozí      

z našich spoluobčanů položili v průběhu času to nejcen-

nější a jediné, co opravdu vlastníme - svůj život. 

                                                                                                            

Základní škola 

Víte, že od 24. listopadu 2022 má naše škola o 31 školáků víc? 

pokračování na str. 8 

 Legionáři v Nýrsku 

Překvapuje vás, že se v průběhu školního roku takto 

výrazně mění počty žáků naší školy? Říkáte si, kde se 

vzala vlastně celá třída? V tom případě si dobře přečtěte 

tento příspěvek, protože vás titulkem úmyslně mírně 

řečeno balamutím. V naší škole se již řadu let osvědčil 

princip spolupráce a vzájemně provázaných aktivit mezi 

žáky 1. a 9. ročníku. Je až úsměvně dojemné vidět dvo-

jici, kterou tvoří ten nejmenší a nejmladší „trpaslíček“   

a patnáctiletý tee-

nager. Člověk si uvě-

domí, že je dělí právě 

těch 9 let, které proži-

jí v naší škole.     

A že si k sobě našli 

cestu, poznáte hned 

na první pohled. Jed-

nou z těchto aktivit 

našeho školního ka-

lendáře je den nazva-

ný „Jsem školák/

školačka!“, který se 

konal právě  24. 11. 

Po skončení 1. čtvrtle-

tí školního roku, kdy už se prvňáčkové aklimatizovali    

a uvykli pobytu ve škole a školním povinnostem, orga-

nizujeme v souvislosti s předáním slabikářů tzv. pasová-

ní na školáka/školačku. Chceme tím u našich nejmen-

ších posílit vědomí toho, že už jsou opravdoví a rovno-

cenní žáci a žákyně školy, kterou si vybrali. Pro tuto 

příležitost si prvňáčkové připravili program, kterým 

dokázali, že už umí číst, počítat, krásně zpívat a recito-

vat, používat rytmické i neobvyklé zvukové doprovody 

a také se slušně chovat. Deváťáci si na oplátku nacvičili 

také krátké vystoupení, kterým svým spolužákům přiblí-

žili školní život a popřáli studijní úspěchy. Následovalo 

„pasování“, které vykonával sám král s doprovodem 

klauna-šaška, a společné výtvarné tvoření. Klaun se stal 

nejoblíbenější figurkou již při jarním zápisu do 1. roční-

ku, vítal děti i 1. září, a proto nesměl chybět ani tento-

krát. Pro vzpomínku na 

tento den si prvňáčko-

vé odnášeli i překvape-

ní v podobě kšiltovek, 

které jistě využijí při 

společných výletech. 

Velká pochvala patří 

našim deváťákům, pro-

tože se ke svým malým 

svěřencům chovali vel-

mi hezky, podporovali 

je, drželi za ruku nebo 

na klíně a dodávali jis-

totu, že v naší škole 

mají opravdové kama-

rády mezi těmi nejstaršími. Už víte, v čem spočívala 

mystifikace v titulku tohoto příspěvku? Nemáme ve 

škole o 31 žáků víc, ale z 31 ještě trochu vykulených, 

hravých a nezkušených dětí se v průběhu prvních měsí-

ců školního roku vyklubalo 31 velmi šikovných, snaži-

vých a opravdových školáků, kteří nám i rodičům jistě 

budou dělat radost. 

Alena Linhartová 
ředitelka školy 

Muzeum Královského hvozdu 
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pokračování ze str. 7 

Muzeum Královského hvozdu 

Často slýcháme, jak se mnozí z nás diví. Jak že to vy-

růstá „ta dnešní generace“? Ale ruku na srdce, co těm 

našim potomkům my předáváme? K čemu je každoden-

ně vedeme?  

Mimochodem – víte vy sami, co je základem slova re-

publika? Pokud ano, tleskáme. A pokud ne, pak vězte, 

že slovo REPUBLIKA vzniklo z latinského RES PU-

BLIKA = věc veřejná. 

Se slovy T. G. Masaryka „bez Sokola nebylo by legií, 

bez legií nebylo by republiky“ se s vámi loučíme a zá-

roveň se těšíme na viděnou u nás v muzeu. Ve vašem 

muzeu. Třeba hned při výstavě betlémů, která začíná 

v úterý 6. prosince.  

D. Liebermann 

A co znamenal příjezd vlaku legionářů pro žáky ZŠ 

Nýrsko ve Školní ulici? 

Ve středu 16. listopadu jsme se školou navštívili Legio-

vlak na nýrském nádraží. V ten den děsně pršelo, a tak 

jsme si to nemohli užít tak, jak bychom chtěli. Moc se 

mi líbil vagon, ve kterém ošetřovali lidi. Dozvěděla 

jsem se zajímavou informaci, že spolu s lidmi ve vago-

nech přespávali i koně. Pan průvodce byl ze Slovenska, 

a tak jsme mu něco nerozuměli, ale to nám nevadilo.  

Tereza Bušková 

 

Moc se mi to líbilo. Nahlédli jsme do doby bývalého 

Československa, a to mě velmi zaujalo. Každý vagon 

byl něčím zajímavý. Špatné počasí nám však kazilo cel-

kovou prohlídku.  

Eva Pojžárková 

 

Nejvíc se mi líbil vagon, kde se třídila pošta, a vagon 

pro velitele. 

Ela Strolená 

 

Vzpomněla bych film, který jsme viděli hned na začát-

ku, a vůbec zajímavé informace. Průvodce byl vtipný. 

Zaujaly mě lazaretní vagony a topení v podlaze. 

Natálie Čermáková 

Bylo to zajímavé, ale podle mě spíše pro starší generaci. 

Vagony byly dokonale upravené a průvodce přesně vě-

děl, o čem mluví. Kdybych měla celou akci obodovat, 

dala bych 7,5 bodu z 10. 

Jana Žáková 

 

V Legiovlaku mě nejvíc zaujalo podlahové topení a ná-

bytek z tehdejší doby. Dále jsem si podrobněji prohlédla 

vagon sloužící jako nemocnice a vagon, kde spali a pře-

váželi koně. Průvodce nám sdělil, že když se vezli koně, 

muselo ve vagónu spát méně vojáků. Velmi pěkný byl   

i vagon, který sloužil jako nemocnice. 

Natálie Lokajová 

 

I přes špatné počasí nás Legiovlak docela zaujal. Ráda 

bych si zkusila takovým vlakem jet nebo tam i spát. 

Nejzajímavější byl vagon s ošetřovnou a dobře si pama-

tuji i vystavené zbraně a dělo. Líbilo se mi ale všechno  

a možná bych si prohlídku i zopakovala, ale za hezčího 

počasí. Průvodci jsme docela rozuměli, i když byl Slo-

vák. 

Rozárie Kafoňková 

Takhle odpověděly žákyně 7. ročníku. 

V následujícím příspěvku se rozepsal Jakub Opluštil      

z 8. ročníku. 

O československých legionářích jsem dříve nic nevěděl, 

možná snad, že nějací existovali, ale po návštěvě putov-

ní výstavy Legiovlak jsem plný vědomostí o této naší 

historii. Proč byly legiovlaky? Kdo to byli legionáři? 

Co se stalo v Rusku na počátku 20. století? Na tyto 

všechny otázky se pokusím odpovědět v mém článku. 

Českoslovenští legionáři byli dobrovolníci zahraničního 

vojenského odboje, který se zrodil na počátku 20. stole-

tí. Jejich cílem bylo pomoci vyhrát 1. světovou válku, 

ale svými činy se též významně zasloužili o vznik sa-

mostatného československého státu. Například pomohli 

v roce 1917 vyhrát Rusům bitvu u Zborova nad vojen-

skou převahou rakousko-uherské armády. Později, po 

říjnovém bolševickém převratu, byli zapojeni do ruské 

občanské války vedené proti bolševikům.  

pokračování na str. 9 
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Přeshraniční spolupráce 

pokračování ze str. 8 

 Slavnostní odhalení památníku Královského hvozdu 

V jeden čas kontrolovali celou Transsibiřskou magistrá-

lu. K jejich evakuaci z Ruska po brestlitevském míru    

a změně politického rozložení v Evropě v roce 1918 

bylo právě zapotřebí vlaků, protože se muselo mnoho 

mužů najednou přemístit do Vladivostoku, odkud byli 

dále evakuováni pomocí lodí nově vzniklého Českoslo-

venska nebo na lodích spojenců. Celkem muselo pro-

běhnout 36 lodních transportů. Odvezeno bylo na 9 683 

lidí, celá evakuace trvala 1 rok a 8 měsíců. 

Na československý vlak ruští bolševičtí partyzáni pod-

nikali mnoho útoků, například 25. května 1918 ve stani-

ci Marianovka, který byl jeden z prvních. V noci legio-

náři učinili protiútok, ačkoli ne všichni měli zbraně, 

zaútočili na kasárna a sklady bolševiků, a i díky tomu 

převzali kontrolu nad klíčovými body Transsibiřské 

magistrály. Koncem války měly jednotky českosloven-

ských zahraničních vojsk celkem přes 140 000 přísluš-

níků. 

Dnes je Legiovlak putovním muzeem československých 

legií. Jde o projekt Československé obce legionářské. 

Zrekonstruované vagony (celkem 13) včetně obrněné-

ho, poštovního, zdravotního, štábního a vagonu spacího 

připomínají historické momenty a přibližují těžký život 

legionářů při projíždění nehostinnou sibiřskou krajinou, 

často v krutých mrazech. Celý vlak je replika vlaku z let 

1918–1920. 

Nejvíce mě zaujal samotný vlak, celá jeho dokonalá 

obranná struktura, kdy v čele obvykle jezdil obrněný 

vagon, aby zabránil větším škodám při sabotážích na 

kolejích, dobře zachovalé dělo, kulomet a spousta dal-

ších historických detailů. Zajímavé bylo i nahlédnutí do 

spacího vozu, kde se vojáci tísnili na palandách. Ve 

zdravotním voze si dokonce můžete přečíst doporučený 

jídelníček, co by měli vojáci sníst, aby byli v dobré kon-

dici.  

Koho by toto období ještě více zajímalo, doporučuji 

návštěvu muzea v Praze, kde se dozvíte více o životě    

v cizineckých legiích. 

Město Nýrsko je součástí několika spolků. Jedním 

z nich je i akční sdružení Královský hvozd, které zahr-

nuje 5 bavorských (Arrach, Eschlkam, Lam, Lohberg    

a Neukirchen b. Hl.Blut) a 7 českých obcí (Chudenín, 

Dešenice, Hamry, Nýrsko, Janovice nad Úhlavou, Strá-

žov a Všeruby). Zmiňované obce uskutečňují v rámci 

sdružení různé formy 

přeshraniční spolu-

práce.  

U příležitosti 20. vý-

ročí založení Králov-

ského hvozdu byl 

v pátek 25. listopadu 

slavnostně odhalen 

památník, který se 

má stát symbolem 

otevřenosti, svobody 

 a soudržnosti tohoto 

regionu. Monument 

byl umístěn na okres-

ní silnici vedoucí z Rittsteigu směrem na Svatou Kateři-

nu. Slavnostního aktu se zúčastnila většina starostů vý-

še zmiňovaných obcí, jejichž jména jsou vyryta do kru-

hového podstavce.  Pan Markus Müller, starosta města 

Neukirchen b. Hl. Blut, představil všem přítomným 

autora myšlenky a „duchovního otce“ celého projektu 

pana Helmuta Kühna.  

Památník tvoří celkem 12 ocelových prutů, které se 

vzájemně sbíhají a rozbíhají, stejně jako tomu bylo 

v historii našeho regionu. Každá obec je pomyslně za-

stoupena 1 prutem.  Obyvatelé české a německé národ-

nosti zde žili nejprve pospolu, následně do jejich životů 

zasáhl nacismus, druhá světová válka, doba komunistic-

kého režimu a samo-

zřejmě i existence 

železné opony. Ta je 

zde symbolicky vy-

jádřena koulí 

z ostnatého drátu 

uprostřed všech pru-

tů. K narovnání vzta-

hů došlo až po revo-

luci roku 1989. Tuto 

skutečnost autor vy-

stihl opětovným sblí-

žením prutů, které se 

v horní části monu-

mentu rozbíhají, což znázorňuje, že jsme otevřeni 

k dalšímu rozvoji vztahů v našem regionu. 

Závěrem bych ráda, především v této době, vyzdvihla 

jakoukoli přeshraniční spolupráci, jejíž hlavní podsta-

tou je sounáležitost a vzájemné sbližování lidí žijících 

na obou stranách hranice, ať už po stránce pracovní 

nebo osobní. 
Eva Denková 
místostarostka 

Muzeum Královského hvozdu 
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Z historie Nýrska a okolí 

SDH Bystřice 

Kolektivy mladých hasičů z okresu Klatovy poměřily 

své dovednosti v Závodě požární všestrannosti a štafetě 

na 400 metrů CTIF v sobotu 15. 10. v bystřickém parku. 

V ranních hodinách a za deštivého počasí se začala sjíž-

dět družstva mladých hasičů do sportovního areálu SDH 

Bystřice nad Úhlavou, kde byla již připravena trať pro 

štafetu CTIF. 

Trať branného běhu hasiči SDH Bystřice ještě dokončo-

vali a vybavovali prostředky a materiálem pro zdárný 

průběh. 

Vše vypuklo v 8 hodin a mladší a starší družstva se po 

povinné prezenci začala postupně připravovat na start 

štafety CTIF. Při plnění této disciplíny musí osmičlenné 

družstvo překonat postupně žebříkovou stěnu, správně 

přenést hadici v kotouči na označené místo, překonat 

podlez a přeskok, přenést hasicí přístroj a v závěru na-

pojit na rozdělovač hadice s proudnicí. To vše, pokud 

možno, bez trestných bodů a v co nejrychlejším čase. 

Této disciplíny se účastnilo celkem 20 mladších a 32 

starších družstev. 

Po ukončení se družstva přesouvají na Závod požární 

všestrannosti, kde nastupují pětičlenné hlídky, a na trati 

dlouhé 2,5 km musí plnit všestranné dovednosti na šesti 

stanovištích: střelba ze vzduchovky, zdravověda, překo-

nání vodorovného lana, topografie, orientace na mapě   

a určování azimutu, znalost požární ochrany a vázání       

5 uzlů. To vše opět s co nejmenším počtem trestných 

bodů a v co nejkratším běžeckém čase. Závodu se účast-

nilo 34 mladších a 44 starších hlídek mladých hasičů. 

Velitel SDH Bystřice nad Úhlavou děkuje panu Dvořáč-

kovi, Rybářskému svazu Nýrsko a  soukromému země-

dělci R. Bekovi za využití pozemků pro trať závodu. 

Největší poděkování patří členům a členkám SDH Bys-

třice, kteří tuto akci několik dní připravovali a po celý 

den nejen zajišťovali zdárný průběh závodu, ale i stánky 

s občerstvením. 

Závodu se účastnilo přibližně 450 dětí v doprovodu 200 

dospělých, a tak nebylo snadné uspokojit jejich mlsné 

jazýčky.  

Poslední hlídka do cíle doběhla v 17 hodin, avšak pro 

členy SDH Bystřice práce ještě neskončila, jelikož je 

čekal ještě úklid celé tratě závodu a všeho, co bylo po 

celý den zapotřebí. 

A jak to vše dopadlo? 

Na štafetě CTIF si nejlépe v kategorii mladších vedla 

družstva: 1. Strážov, 2. Bystřice, 3. Švihov; v kategorii 

starších: 1. Týnec u Horažďovic, 2. Švihov, 3. Bystřice. 

V Závodu požární všestrannosti se v kategorii mladších 

umístila družstva: 1. Týnec u Horažďovic, 2. Velhartice, 

3. Týnec u Horažďovic; v kategorii starších: 1. Švihov, 

2. Bystřice, 3. Pačejov. 

Luboš Matheisl 
velitel  

 V bystřickém parku závodili mladí hasiči 

Hrad Pajrek byl založen v první pol. 14. stol. pány z Janovic. 

Původně měl sloužit k jejich obraně proti ozbrojeným výpa-

dům z Bavorska. V r. 1467 byla v těchto místech svedena 

např. vítězná bitva mezi Bavory a vojskem krá-

le Jiřího z Poděbrad. V r. 1472 byl hrad dobyt, vypálen, ale 

také později obnoven. Po r. 1520 hrad začal chátrat, k jeho 

obnově již nedošlo. Zbytky zdiva hradu Pajrek jsou dnes kul-

turní památkou. Následující příspěvek byl publikován v knize 

L. Hejtmánka „V Pošumaví – kresby cestopisné, pověsti        

a povídky“, Třebíč, 1885. 

Poklad na Pajreku 

Nedaleko Nýrska zdvihají se na vysokém chlumu zříce-

niny někdejšího pomezního hradu Pajreku. Od nepamět-

ných časů obíhala v lidu pověst, že v zříceninách těchto 

jest zakopán veliký poklad; jest prý uložen v železné 

truhle a střežen od černého psa, který nikomu k pokladu 

přistoupiti nedá. Aby se o pravdivosti pověsti této pře-

svědčili či vlastně, aby se ho zmocnili, vydalo se něko-

lik odvážlivců na Pajrek. Byla půlnoc. Bouře burácela   

a otřásala vzduchem a blesky křižovaly se v divém reji 

po nebi. Nedbajíce sloty té, vnikli odvážlivci do hradu. 

Sestavivše se v místě, kde poklad objeven býti měl, 

utvořili kruh. Doprostřed vstoupil zaříkávač a ten počal 

psa zaříkávati.         Vtom slyš — co to? Klenutím za-

znělo táhlé vytí a štěkání, jež ve chvilce proměnilo se   

v pekelný hřmot. Zpočátku zůstali odvážlivci jako zka-

menělí, však když hluk stále se blížil, utíkali střemhlav 

a nezastavili až v Nýrsku. Tu každý z nich vypravoval 

hrozné věci o zjevení ďábelském a konečně sami tomu 

uvěřili, že jen pekelnou mocí z hradu zahnáni byli. Vůd-

ce celé výpravy, jemuž také zříceniny náležely, 

z přestálého strachu se roznemohl tak těžce, že v několi-

ka dnech zemřel. Tím se věc rozhlásila a úřad počal pá-

trati. Vyšetřováním se zjistilo, že někteří zlomyslníci, 

dověděvše se o výpravě na Pajrek, pospíšili sami ku 

zříceninám a tam se ukryli. Když o půlnoci celá tajná 

společnost v kruh se sestavila, tu spustili onen pekelný 

hřmot, jenž výpravčí tak polekal. Účastníci byli zatčeni 

a teprve potom, když vypátráni byli oni zlomyslníci, což 

trvalo téměř celý rok, byli na svobodu propuštěni. Pa-

chatelé byli potrestáni, však i odvážliví účastníci, vyse-

děvše v šatlavě, měli odměnu zaslouženou za svou zla-

tochtivosť.  
Josef Růžička 

Zajímavosti 
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Fabián Bastl 

Chovatelé 

Vítání občánků 1. prosince 

Vážení spoluobčané, jak už je každým rokem zvykem,  

i letos jsme uskutečnili chovatelskou výstavu, která se 

velmi zdařila. Navštívilo nás 950 platících lidí, vstup do 

15 let byl zdarma. K vidění byli králíci, slepice, holubi, 

vodní drůbež, okrasné ptactvo, bažanti a kachničky. 

Veliký zájem byl i o tombolu, vyhrával každý los. Jsme 

velice rádi, že výstava přitáhla tolik lidí a že i počasí 

nám přálo.  

Chtěl bych vám popřát za celý chovatelský svaz krásné 

Vánoce a v novém roce hlavně hodně zdraví. 

Pavel Volmut 
předseda 

Spolky 

Tobiáš Grassl 

Daniel Mojčák 

Laura Macháčková 
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Pozvánky na akce 
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Pozvánky na akce 
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Inzerce 
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