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„Písničkou ke slunci“
je motto Mezinárodního hudebního festivalu pro děti
a mládež se zdravotním postižením na Plumlovské přehradě.
Díky sponzorství pana Jaroslava Kalábka a vstřícnosti naší
paní ředitelky Ing. Kateřiny Šimkové se ho letos v červnu již
po několikáté zúčastnil 12-ti členný taneční soubor Bystřinka
z DOZP Bystřice nad Úhlavou. Smyslem tohoto setkání je
nejen účastníky pobavit, ale stát se tvůrci programu. Festival
má být též odměnou za celoroční snažení a motivací pro
další práci. Naši chlapci a dívky se zde předvedli se svižným
country vystoupením ve stylových kostýmech, které
roztleskalo a rozhýbalo publikum. Na vylepšení oblečení
nám též přispívají naši dlouholetí „fandové“ – manželé
Zbytovských z Janovic nad Úhlavou.
Ve festivalovém maratonu počet účinkujících přesáhl třicítku
a sjeli se ze všech koutů republiky i ze zahraničí. Skvělou
atmosféru a radost z vlastní produkce znásobilo ještě
následné vystoupení hvězd pop music- tradičně Maxim
Turbulens, dále Sámer Issa, Helena Zeťová, Olympic
revival…. a noční diskotéka. Program na pódiu doplňovaly
po celý den atrakce, soutěže, hry a možnost občerstvení pro
zúčastněné. Jedinou kaňkou - zřejmě též tradiční a nikým
nezaviněnou - bylo deštivé festivalové počasí, ale to nemělo
tu moc, aby komukoliv zkazilo náladu a potlačilo nadšení.
Pobyt na Moravě jsme využili i k poznávání okolí
a historických objektů v okolí Plumlovské přehrady
a návštěvě zajímavostí zdejšího kraje. Velice nám v tom
pomohlo zapůjčení mikrobusu z DOZP a ochota p. Kalábka
jako zkušeného řidiče a nadšeného příznivce našich
tanečníků odvézt nás kamkoliv.
Ještě jednou děkujeme všem, kteří nám tuto akci umožnili realizovat, neboť úžasná atmosféra festivalu bez barier,
které někdy vznikají mezi světem zdravotně postižených a zdravých, je to, co naše členy souboru láká k návratům
a s radostí se za tímto zážitkem vydají přes „půl republiky“ .
Dita Procházková , Zdena Michálková

Den dětí se slavil i u nás
v Zelené Lhotě
SDH Zelená Lhota ve spolupráci s Městským úřadem
Nýrsko a sponzorem Okula Nýrsko a.s. připravily 1. června
pro děti spoustu soutěží, kde za jejich absolvování získávaly
spoustu sladkostí a mnoho dalšího. Na závěr bylo opékání
vuřtů. Sešlo se přes 30 dětí. Tímto bychom chtěli všem
sponzorům poděkovat.
Za SDH Zelená Lhota Jiřina Kopačková

UPOZORŇUJEME NAŠE ČTENÁŘE, ŽE SRPNOVÉ ČÍSLO NEVYCHÁZÍ. TĚŠÍME SE
NA VÁS OPĚT V ZÁŘÍ !

Informace z radnice
Městský úřad Nýrsko, Náměstí 122, 340 22 Nýrsko; tel.: 376 377 811, fax: 376 571 959, e-mail: info@mestonyrsko.cz
úřední hodiny:
pondělí a středa 8:00 – 17:00 hod., úterý 8:00 – 15:00 hod., čtvrtek 12:00 – 15:00 hod., pátek 8:00 – 14:30 hod.

Dotace poskytované městem
Po přečtení článku „Dvě výstavy“ v červnovém čísle Nýrských novin by se mohlo zdát, že sportovní a zájmové
organizace jsou v Nýrsku zvýhodněny oproti jiným, např. Muzeu Královského hvozdu. Pokud se usuzuje
z neúplných informací, může být samozřejmě vyvozen závěr uvedený v již zmiňovaném článku. Smluvně je
dohodnuto, že 70% veškerých nákladů spojených s užíváním předmětných prostor, tj. cenu dodávky tepla,
elektrické energie, vodného a stočného hradí Město Nýrsko, o úhradu zbývajících 30% nákladů může muzeum
požádat Město Nýrsko na základě vyhlášených dotačních titulů. V případě splnění předem stanovených
podmínek je mu přiznáno zbývajících 30%, což se v letošním roce proplatilo zmíněnou částkou 7 841,- Kč.
Město Nýrsko tak uhradilo Muzeu Královského hvozdu 100% nákladů služeb spojených s užíváním těchto
prostor (celkem cca 27 tis. Kč). V roce 2007 poskytlo město kromě úhrady provozu dalších cca 10 tis. Kč na
zajištění výstavní činnosti, v letošním roce kromě zmíněné dotace 7 841,- Kč finanční dar ve výši 12 500,- Kč na
programové vybavení evidence exponátů. Kromě toho ještě vypsalo město grant na pořádání výstav, kdy si
mohou jednotlivé organizace do 31.10.2008 požádat o poskytnutí dotace na uskutečněné akce v tomto
kalendářním roce.
Samostatnou kapitolou je pak financování kulturních zařízení zřizovaných městem, jako je kulturní dům,
informační středisko a městská knihovna.
Finanční odbor MěÚ Nýrsko

První autobusové spojení Hamry – Arnbruck
Do 31.10. 2008 můžete využít nových služeb turistického autobusu Šumava, který od května letošního roku
zajišťuje spojení mezi Bavorskem a Českem na lince Arnbruck - Hamry. Každý pracovní den a sobotu tak
můžete pohodlně vyrazit za poznáváním bavorského a českého příhraničí. Spoje je možné využít k návštěvě
známých turistických cílů např. v okolí Hamrů vrcholu hraniční hory Ostrý nebo nejvyšší šumavský
vodopád Bílou strž. Na bavorské straně hranice pak např. Poutní muzeum v Neukirchenu či aquapark Osserbad v
Lamu. V autobuse lze zakoupit výhodnou celodenní jízdenku Šumava – Tiket za 140,- Kč, kterou cestující může
dále bez dalšího příplatku využít téměř na všech autobusových a vlakových spojích v okrese Cham
a Regen. Další informace a podrobný jízdní řád autobusu Vám rádi poskytnou v Informačním centru města
Nýrska.

Údržba městské zeleně
V rámci údržby městské zeleně a zajištění
bezpečnosti posoudila odborná firma zdravotní
stav topolu u prodejny PEJA - textil, oděvy
v Křižíkově ulici. Tento strom je obrovského
vzrůstu a již silně na něm prosychají větve. Dle
odborného posouzení je strom velmi nebezpečný
jak pro procházející občany, tak i pro okolní
nemovitosti.
Z tohoto důvodu bude v zimních měsících strom
skácen a okamžitě bude provedena náhradní
výsadba zeleně vhodná k stávající zástavbě tak,
aby ani v budoucnosti nebyla nebezpečná pro
své okolí.
A. Soušek,
Odbor životního prostředí MěÚ Nýrsko

Poděkování
Většina čtenářů již zaznamenala změnu vzhledu
průchodu na náměstí mezi zdravotním střediskem
a panelovým domem. S nápadem na jeho zkrášlení přišla
pracovnice Technických služeb města Nýrska paní Anna
Halasová. Starosta požádal o realizaci vedení ZŠ a MŠ
Komenského ulice a díky žákům pod vedením paní
učitelky Jany Hoškové vzniklo veselé „dílko“
s minimálními náklady, neboť výtvarníci pracovali
pouze za nanuka. Nyní již zbývá vybílit ostatní plochy
průchodu a doufat, že se práce žáků nestane trnem v oku
dalším „výtvarníkům“.
L.Janoušek, tajemník města

Vítání občánků
Tak jsme to zažili znovu. Ve čtvrtek 19. června 2008 jsme mezi nás
přivítali další holčičky a kluky. O něco starší děti z Mateřské školy v ulici
Práce si pro ně, jejich rodiče i ostatní zúčastěné připravily krátké pásmo
básniček a písniček. Každý nový občánek dostal na památku na tento den
od zástupce města Nýrska pana Miroslava Junka krásný dárek. Abychom
Vám všem mohly několika fotografiemi přiblížit tyto chvíle, o to se
postarala slečna Martina Korbelová.

Daniel Coupé

Amy Mandaus

Petr Svítil

Petra Hencová
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Klára Tichotová

Daniel Kamenský

Oliver Rubáš
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A co se děje v DDM v Nýrsku ?
DDM ukončil svou činnost 15. června. Krátce bych vás chtěla
informovat o akcích, které ještě proběhly.
V sobotu, 7. června, se uskutečnila oslava „Dne dětí“ v areálu
kynologického klubu, a to ve spolupráci s dalšími
organizacemi a spolky pod záštitou starosty města Nýrska.
Celou akci zahájila svým vystoupením děvčata z kroužku
PON PON, která ještě v průběhu programu vystoupila
dvakrát. Kromě tradičních ukázek výcviku psů mohly i letos
děti vidět velmi zdařilé vystoupení leteckých modelářů
z Plzně. Po ukončení oficiálního programu mohla začít
zábavná část – nejrůznější soutěže a dovednostní disciplíny
jako například zatloukání hřebíků, běh v gumovkách, hod
míčkem do tlamy lva, lovení rybiček, …. Jako každoročně
velký zájem projevily děti o střelbu ze vzduchové pušky.
Doufáme, že se zábavné dopoledne dětem líbilo a děkuji
městu a všem pořadatelům za jejich práci, která byla určena
těm nejmenším spoluobčanům.
V sobotu, 21. června, uspořádal vedoucí kroužku rybářů
p.Liebzeit ve spolupráci s MORS dětské rybářské závody
„Chudenínský kapr 2008“ na rybníku v Chudeníně. A tím
v tomto školním roce zakončili práci ve svém kroužku mladí
rybáři.
Závěrem bychom chtěli pozvat děti na prázdniny do DDM
Letos prvně nabízíme zejména chlapcům letní florbalové
soustředění, které proběhne v prvním červencovém týdnu
pod vedením Jana Lucáka.
Jako každoročně jsou pro děti připraveny příměstské tábory se všeobecným zaměřením a se zaměřením na
cykloturistiku v těchto termínech:
30.6. - 4.7.
7.7. – 11.7.
14.7. – 18.7.
11.8. – 15.8.
18.8. – 22.8.
25.8. – 29.8.
O letošních prázdninách jsme s programem nezapomněli ani na nejmenší děti, které navštěvovaly během roku klub
Sluníčko. Paní Leona Kalná se na ně bude těšit v prázdninovém dopoledním „Sluníčkovém táboře“. Tábor je
otevřen pro všechny děti v termínu od 21.7. – 8.8.2008 / 9.00-12.00 hod /.

2008 - ROK OSLAV SPISOVATELE
KARLA KLOSTERMANNA
V letošním roce uplyne 160 let od narození a 85 let od úmrtí
významného spisovatele rakouského původu Karla
Klostermanna, osoby, která je významná i pro náš region.
Svou realistickou tvorbou odhalil literatuře 19. a 20. století
krásu přírody Šumavy a Pošumaví a přiblížil čtenáři tehdejší
těžký život zdejšího lidu. I v našem městě jsme se připojili
k oslavám na počest tohoto významného spisovatele
v projektu nazvaném: Týden Karla Klostermanna v Nýrsku.
Na realizaci projektu přispěl také Plzeňský kraj. Již od
9. června mohou návštěvníci v Informačním centru města
Nýrska zhlédnout výstavu, kterou připravili zástupci NP
a CHKO Šumava, a pokusili se tak přiblížit návštěvníkovi podobu Šumavy v době života spisovatele. Velkým
zážitkem byly besedy, které v sále městské knihovny pro veřejnost přednesli Mgr. Karel Mráz a Mgr. Pavel
Hubený. Všichni měli tak možnost seznámit se s životem a dílem Karla Klostermanna a vyslechnout si přednášku
doprovázenou promítáním diapozitivů na téma Šumava za doby spisovatele a nyní. Další zajímavou akcí byla
turistická vycházka po stopách K.K. Počasí nám přálo. Navštívili jsme Srní, Hauswaldskou kapli a dále jsme
pokračovali po nově vybudované Klostermannově naučné stezce. Ten, kdo se ještě s námi k oslavám nepřipojil, má
stále ještě možnost navštívit výstavu v informačním centru, která potrvá do konce srpna, nebo bude moci navštívit
putovní výstavu zapůjčenou z muzea Dr. Hostaše v Klatovech, která je rovněž věnovaná Karlu Klostermannovi
a bude přístupná v sále městské knihovny od 18.8. do 8.9.2008.
MěK

Nový život nám začíná…
Rok se opět sešel s rokem a jsou tu
další mladí pánové a mladé slečny,
kteří se rozlétnou z rodného města do
světa, aby začali žít svůj život tak, jak
si jej představují. Přejeme jim, aby si
splnily všechna svá přání.
ZŠ Školní ulice
Horní řada zleva Mgr. Hana Švarcová,
Gustav Böhm, Sandra Skalová, Nikola
Tůmová, Tereza Kuzníková, Martina
Květonová, Veronika Buňatová, Lukáš
Trefanec, Lukáš Strepek, Andrea
Adamková, Radek Pašek
Spodní řada zleva Veronika Koldová,
Jiří
Přerost,
Jakub
Voves,
Jan
Wittenzellner, Michael Švarc, Adéla
Bytelová, Marie Hyťhová, Roman
Werner

ZŠ Komenského ulice
1.řada: Jiří Barák, Tomáš Fazekaš,
Ludvík Idlbek, Jaroslav Míka, Josef
Habada, Michal Neudek, Jan Bureš,
Vojtěch Klimeček
2.řada: Mgr. Květuše Jandová, Josef
Bálek, Jiří Kalina
3.řada: Adéla Alexandrová, Miluše
Švůgerová, Vendula Stuiberová, Lukáš
Málek, František Kolář, Kristýna
Houdková, Lucie Míšková, Monika
Pojarová, Vít Řimsa, David Haas, Luu
Anh Duc, Mgr. Jana Šafaříková
4.řada: Eliška Maříková, Markéta
Cihlářová, Nikol Fišerová, Nikol Beňová,
Veronika Smolíková, Andrea Chabadová,
Markéta Hahnová, Adéla Hošťálková,
Markéta Hanusová, Tereza Čečilová,
Klára Kotěšovcová
Ležící: Václav Pytel, Miroslav Miškovič

Vzpomínky čtenářky Nýrských novin
Pravidelně si kupuji Nýrské noviny už celá léta. Zajímá mě vše, o
čem se píše. Tentokráte mne zaujal článek o labutích na řece
Úhlavě.
Narodila jsem se v Nýrsku roku 1931. Ráda chodím nábřežím, ta
řeka je krásná. Jako děti jsme bruslívaly po zamrzlé řece a zažily
jsme spoustu legrace. To už je celé minulost. Měli jsme vždycky
spoustu diváků. Obzvlášť to bylo moc krásné večer. Rodiče to za
námi neměli tak daleko jako nyní, až za Nýrsko k rybníku. Ale
zpět k labutím na naší řece Úhlavě. Ráda fotografuji a většinou
mám foťák u sebe, takže na jednom obrázku mám krásné labutě na
řece Úhlavě a ten druhý obrázek je rybník za Nýrskem, kde
často sedávají rybáři (následující strana NN). Dále mne upoutal článek o panu Malátovi a jeho kobylce. Moc dobře
si vzpomínám. Vozil nám také uhlí a hlavně piliny, se kterými se tehdy topilo. Kolem roku 1951….. Pan Malát
přistavil vůz na pile. Byla s tím příšerná práce. Piliny se odebíraly lopatou přímo od katru do nůše. Na zádech se nesla
na vůz, tam piliny sešlapala moje teta s dcerou a já a můj manžel jsme piliny nosili na vůz. Pan Malát nám vůz
s pilinami odvezl domů a začala procedura se skládáním z vozu do kůlny, to byla zase fuška! V zimě se pak musely
našťouchat bubny, které se odnesly do bytu do piliňáků. Když byly špatně našťouchané, piliny se v bubnu rozsypaly a
muselo se vše zopakovat. Nebyla to žádná legrace. Třeba si na to ještě někdo vzpomene. Člověk se tak zahřál 3 x.

Pokračování z předchozí strany

Ve městě byla kobylka pana Maláta vidět denně. Opravdu trpělivě
čekala na svého pána před hospodou U Jezu pod kaštany. Často jí
někdo dal kus chleba, děcka se vozila s panem Malátem na voze,
byl to pro ně jistě zážitek. Díky Nýrským novinám jsem viděla vše
živě před očima.

E.K.
Děkujeme za pochvalu. Jediné, co nás mrzí, je poslední řádek pod
článkem Vzpomene si ještě někdo v minulém čísle Nýrských novin,
kde bylo upřesněno, že tyto články byly vybrány z kroniky Města
Nýrska z roku 1983, kterou psala paní Zdeňka Horná.

Změna
Ten průchod mě štval odjakživa. Byl vždycky hnusnej, špinavej,
volezlej. Občas jsem tam musel. Do ordinace se oknem vlézt nedá,
pan doktor by mě přepral. Najednou se díra v domě změnila,
rozkvetla. Proběhlo kouzlo, které se dá provést jednoduše. Hoď do
kotlíku špičkového pedagoga, dětskou invenci a přehršli barev.
Zamíchej, povař a hotovo. To se povedlo žákům ZŠ Komenského
ulice pod vedením paní učitelky Hoškové. Odvedli pro město kus
práce. Doufám, že je starosta pozve alespoň na zmrzlinu. Když ne
starosta, ředitel určitě. “Hořejšárna“ má nápady a jede. My ostatní
téhle partě umazaný od barev zatleskejme.
Mgr. Vojtěch Bunda

Tetovací show v Nýrsku
V sobotu 14. června 2008 proběhl v Kulturním domě Nýrsko od
10.00 hodin 1. ročník tetovací show - Tattoo from West Bohemia.
Bylo zde k vidění na 21 studií, kde mohli příchozí zhlédnout i na
vlastní kůži si vyzkoušet práci tatérů i tatérek z různých koutů naší
republiky, nechat si udělat nový účes nebo se ozdobit piersingem.
Doprovodný program byl večer zakončen vystoupením několika
převážně punkových kapel. V předsálí byl umístěn stánek Centra
protidrogové prevence a terapie z Plzně - DANTE, kde jste se
mohli poradit nebo se dozvědět informace o prevenci drogové
závislosti. Organizátoři akce, manželé Souškovi z tetovacího studia
eMPík Klatovy, byli s průběhem celého dne spokojeni a za rok se
na Vás těší opět v sobotu 20. června 2009 v KD Nýrsko na 2. ročníku tetovací show.

Ve středu večer jsem se styděla
Ano, je to tak. Ve středu 18. června jsem zašla na koncert
kytarového virtuóza Libora Janečka. Krásný podvečer v pěkném
prostředí sálu městské knihovny. Ale co se to děje? Rozhlížím se,
nemohu uvěřit vlastním očím. Jsem tady sama, po chvíli se nás
sešlo 8, slovy osm návštěvnic (a to včetně zástupkyň pořadatele).
Kde jsou dnes lidé, kteří milují vážnou hudbu? Kde jsou žáci hry
na kytaru a jejich učitelé, aby si poslechli, co lze na tento nástroj
zahrát? Asi jsou na zahrádkách, běhají venku nebo se dívají na
televizi. Asi mají něco velmi neodkladného, co by nešlo udělat
o hodinku a půl později. Jak muselo být panu Janečkovi, když
vstupoval na pódium a uviděl jen 8 posluchaček. Ten, který
koncertoval v mnoha státech Evropy, hraje před téměř prázdným
sálem a jistě si myslí, jací kulturní barbaři v tomto městě žijí. Hudba byla krásná a my všechny jsme si ji poslechly se
zájmem. Zůstala však ve mně pachuť ostudy, hanby, trochu pokaženého večera. Ale stydět by se měl spíše někdo jiný.
Ti, kteří si neustále stěžují, že se v Nýrsku nic neděje, ale na žádné akci je stejně neuvidíte.
Jitka Vlková

Rychlé šípy
V neděli 22. června si pozval oddíl malé kopané Tělovýchovné
jednoty v Nýrsku do svého areálu Pod sjezdovkou ochotníky
z Dešenic. A protože počasí všem přálo, přišlo se na divadelní
představení Rychlé šípy podívat množství diváků, často i celé
rodiny s dětmi. Vybavení areálu je přizpůsobeno i těm malým
návštěvníkům, aby se nenudili a užili si spoustu zábavy. Dospělí
zase měli čas sledovat hru nebo si popovídat. Občerstvení bylo
zajištěno, a tak zde všichni strávili příjemné odpoledne.
Zopakovat si to jistě přijdou 2. srpna, kdy oddíl pořádá Pivní
slavnosti. Nejde pouze o zábavu pro dospělé, jak by se mohlo
z názvu zdát. Pro děti je připraveno sportovní odpoledne a
samozřejmě i pohádka. Tak přijďte. Určitě nebude litovat.

Městská knihovna Nýrsko
telefon: +420 376 571468

e-mail: knihovna@mestonyrsko.cz
e-mail: rjirikova@mestonyrsko.cz
www.knihovnanyrsko.cz www.sumavanet.cz/icnyrsko

Městská knihovna Nýrsko pořádá
V sále městské knihovny
18.8. – 8.9. Putovní výstava věnovaná Karlu Klostermannovi (Po- Pá 9 – 12 13 – 16 St – zavřeno)
V prostorách informačního centra města Nýrska
9.8. – 29.8. Výstava Klostermannova Šumava (Přístupno v otevíracích hodinách IC)

Ostatní akce
V areálu BUVOLSS pod sjezdovkou
05.07.
05.07.
12.07.
02.08.

30.08.
30.08.

20:00 - DYMYTRY - mladá metalová česká skupina
20:00 - PARADOX- severočeská rocková skupina hrající české i světové hudební šlágry
20:00 - KEČUP - známá rocková kapela
Slavnosti Piva – 13,00 Dětské sportovní odpoledne
15,00 Byl jednou jeden král- divadelní představení
16,00 Klatovská kapela + Pilouni
20,00 rocková zábava - RELAXIS , HEWER
20:00 - HEWER - plzeňská rocková kapela
20:00 - NIGHTWISH revival - revival světově proslulé metalové kapely

OZNÁMENÍ: Kulturní dům v Nýrsku přijímá přihlášky do podzimního tanečního kurzu 2008. Zájemci se
mohou hlásit v Informačním centru města Nýrska.Telefon: 376 571 616

Informační centrum města Nýrska
telefon: 376 571 616 , e-mail: ic@mestonyrsko.cz

Po – Pá 9,00 – 12,00 13,00 – 16,00

poskytuje a nabízí: informace týkající se turistiky, cykloturistiky, ubytování, kulturních pořadů, autobusových
i vlakových spojů, programy kina ve Kdyni i Klatovech atd. Nabízíme prodej různých turistických map,
průvodců, pohlednic, letecké snímky Nýrska. V případě zájmu umístíme na webové stránky města sportovní,
kulturní akce pořádané místními zájmovými organizacemi a poskytneme jejich zveřejnění v Informačních
centrech (v Železné Rudě, Horažďovicích, Klatovech ....)
Kdo má zájem, může si u nás vystavit propagační materiál - zdarma. Uvítali bychom zejména nabídky
z oblasti ubytování a stravování.
Nabídka : nově v prodeji
Velká cestovní kniha - Kniha obsahuje podrobné mapky turistických okruhů a nejrůznějších zajímavostí
z celých Čech, Moravy a Slezska. Součástí 2. vydání je soubor volných vstupenek a poukázky na slevu v celkové
hodnotě 10 000 Kč. Platnost poukázek na slevu a aktuálnost nabízených tras je až do 31.12. 2010.
Klatovsko - turistický průvodce s volnými vstupenkami cena: 149,- Kč (volné vstupenky do konce r. 2009 )
Šumava bez hranice - v českém (199,- Kč) i německém (349,- Kč) jazyce

knihy:
Bavor v rohu aneb kronika hradu Pajrek, Šumava - Rozkvetlá (očima fotografa Jana Kavaleho ) , Nýrsko
ve století proměn (vydalo : Občanské sdružení Vlastivědné muzeum v Nýrsku), Nýrsko toulky minulostí
města – Martin Kříž, Velký atlas rybářských revírů ČR
V prodeji dřevěná turistická známka města Nýrska No. 886 , štítek na hůl s motivem hradu Pajrek,
suvenýr z Nýrska v podobě keramické píšťalky.

Byt 2+1 k pronájmu v Nýrsku. Vhodné pro 2 – 4 osoby
Informace na tel. Čísle: 724 094 242 (607 288 206) Volat po 18. hodině!

Nýrské noviny – nezávislý měsíčník
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Trochu historie nikoho nezabije…
Jak mizel kostel v Dolním Nýrsku
V zimních měsících letošního roku uplynulo
35 let od demolice kostela Čtrnácti svatých
pomocníků, barokní stavby, která stála na náměstí
v Dolním Nýrsku. V klatovském okresním archivu se
k této události zachovaly dokumenty z fondu Městský
národní výbor (MěNV) v Nýrsku, které dokládají
několikaleté úsilí o likvidaci této památky a také
marnou snahu o její záchranu.
Již v roce 1962 se ve věci demolice obrátil
MěNV Nýrsko na odbor školství a kultury Okresního
národního výboru (ONV) v Klatovech, který vydal své
kladné stanovisko 11. dubna téhož roku. V červenci pak záležitost posoudilo Krajské středisko státní památkové
péče a ochrany přírody v Plzni, které ve svém posudku uvedlo: „Kostel 14 sv. pomocníků v Nýrsku na náměstí je
barokní objekt z počátku 18. století, vysvěcený roku 1712. Je památkou dle zákona 22/1958 Sb. a v poměrně
dobrém stavebním stavu. Pokud bude mít MěstNV závažné důvody k jeho zbourání, musí požádat ministerstvo
školství a kultury o sejmutí památkové ochrany. V tomto smyslu jsme již MěstNV při své návštěvě uvědomili.
V případě demolice bylo by nutno rozhodnout o převezení mobiliáře, mezi kterým je gotická Pieta, barokní oltáře
z počátku 18. stol. a lustr.“
Krajský národní výbor (KNV) v Plzni o postoji památkářů
informoval téměř o rok později v květnu 1963 zdejší MěNV s tím, že
demolice kostela bude povolena, jakmile bude opraven druhý kostel
v Nýrsku. Představitelé MěNV se vzápětí obrátili opět na odbor
školství a kultury ONV v Klatovech s dotazem, jak mají ve věci
sejmutí památkové ochrany postupovat a jak zajistit finanční
prostředky na opravu kostela sv. Tomáše. 16. srpna 1963 adresoval
zdejšímu MěNV dopis referent odboru školství a kultury KNV
v Plzni Jaroslav Wiendl, kde slovo od slova napsal znění žádosti, jež
měla být městem adresována ministerstvu kultury. Její znění pro
zajímavost uvádím: „Rada městského národního výboru v Nýrsku
žádá o sejmutí památkové ochrany nad řím.- katol. kostelem 14 sv.
pomocníků na náměstí v Nýrsku. Hodláme provést demolici tohoto
kostela. Nutí nás k tomu důvody veřejného zájmu, neboť kostel je
v desolátním stavu, ohrožuje bezpečnost občanů, narušuje dopravu a
ruší estetický vzhled náměstí. Městský národní výbor plánuje na
tomto místě zřízení parku. Kostel se nepoužívá k bohoslužebným
účelům již od roku 1945. Duchovní správa řím.- katol. církve
neprojevuje o něj zájem, využívá zachovalého farního kostela
v místě, který bude v nejbližší době opravován. Náklady na opravu
kostela 14. sv. pomocníků, jehož demolici navrhujeme, by byly neúměrně vysoké a perspektivně nehospodárné.
Podle vyjádření odboru školství a kultury KNV se s opravou uvedeného kostela ani perspektivně nepočítá...“
Stojí za povšimnutí, že kostel se během jednoho roku octl z dobrého stavebního stavu ve stavu
dezolátním, ohrožujícím občany. Není snad třeba dodávat, že v identickém znění byla ministerstvu kultury také
žádost odeslána. Od památkové ochrany bylo upuštěno až 20. září 1966. V dalších letech kostel zůstával na svém
místě, což možná vzbudilo jistou naději zdejšího duchovního správce, který se na MěNV obrátil dopisem z
9. ledna 1969 se žádostí o souhlas s provedením oprav na dolejším kostele. 25. února obdržel tuto odpověď:
„Vzhledem k tomu, že v současné době projednávají otázku opravy uvedeného kostela nadřízené orgány, žádáme
o laskavé posečkání do doby, nežli bude tato záležitost vyřešena.“ Na to farář odpověděl obratem 27. února: „Váš
přípis mne překvapil tak, že nevím, jak si mám vysvětlit Vaše jednání. Jestliže bylo mezi jinými s Vámi dohodnuto,
že dolní kostel na náměstí bude letos opraven a již byl přislíben státní příspěvek na tuto opravu a nějaký materiál
je už připraven, jiný objednán, i pracovní síly zjednány, pak žádané povolení bylo pouhou formalitou... Biskupská
konsistoř v Českých Budějovicích k opravě vybízí... Proto znovu žádám o laskavý souhlas k této opravě.“
Odpověď MěNV se bohužel nezachovala, avšak 19. března 1969 adresovali jeho představitelé další dopis na
ministerstvo kultury, z něhož je zřejmé, že bylo již připravováno nové architektonické řešení náměstí, změna
územního plánu a s kostelem se zřejmě s estetických důvodů (viz výše) nepočítalo.
Co dodat? Kostel vydržel na náměstí ještě čtyři roky do vlastní demolice 26. ledna 1973. Nýrsko tak
přišlo o jednu ze svých nečetných architektonických památek, jejíž podobu dnes známe jen ze starých fotografií.
Dr. Lenka Sýkorová

