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Děti se v prosinci nudit nemusely
Den pro dětskou knihu
S dětmi a jejich rodiči jsme se sešli v prostorách městské knihovny a
společenského sálu. Připravena byla řada aktivit. Ve spol. sále probíhal
prodej dětských knih nakladatelství Albatros a z klatovského knihkupectví
Léto. S pásmem "Pojďte s námi do pohádky" zde vystoupily děti z
dramatického kroužku při DDM Nýrsko. Návštěvníci si mohli prohlédnout 2
výstavy výtvarných prací "Podzim očima dětí" a "Malujeme svou oblíbenou
postavu z knihy". Děti si prověřily své znalosti v kvizech s různým
zaměřením, pokusily se rozluštit několik hádanek, společně jsme vytvořili
pohádkový strom a přečetli si několik pohádek. Čtenáři měli možnost půjčit
si knihy a přihlásit se do knihovny. Naše poděkování patří sponzorům, kteří
věnovali ceny na tento den: Mgr. Jana Andrlíková - lékárna, Česká
spořitelna, a.s., pobočka Nýrsko, Miloš Korbel Kodak Express, Oční optika
Hucová, s.r.o., K+K
POTRAVINY s.r.o.

Adventní čtení
Předvánoční čas jsme strávili v Městské knihovně čtením
pohádek a příběhů z dětských knížek a také výtvarnými
hrátkami. Děti vyrobily řetězy na stromeček, svícny, korále,
vymalovaly vánoční obrázky a lily tvary z vosku. Naše
poděkování za poutavé předčítání a práci s dětmi patří paním
učitelkám B. Potužákové, A. Bradové, J. Sudové, J. Osvaldové,
paní vychovatelce K. Karlovské a paní M. Kuncové, D. Míkové
a A. Burešové.

Jak jsme strávili předvánoční čas v DDM ?
Čas adventu je pro příznivce společných akcí přímo žní. Děti i
jejich rodiče se sdružují při aktivitách, jejichž jediným tématem
bývají Vánoce. V našem městě byla nabídka různých pořadatelů pestrá a každý si mohl vybrat.
Například v DDM Nýrsko už koncem listopadu děti začaly péct vánoční cukroví. Kurz pokračoval každé úterý až do
Vánoc. Celkem peklo šestnáct malých pekařů a svůj výrobek si odnesli před svátky domů. Určitě potěšili nejen sami
sebe, ale i další rodinné příslušníky. Máme radost z toho, že se děti hlásí už do kurzu, který proběhne příští rok.
Děti z kroužku „ Pojďte s námi do pohádky „ připravily doprovodný program pro akci knihovny „ Festival dětské
knihy „.
3. prosince se konala každoroční Mikulášská merenda,
z níž si čtenáři mohou prohlédnout fotografii.
20. prosince opět nabídl kroužek „Pojďte s námi do
pohádky „ pásmo pohádek. Představení v Městské
knihovně v Nýrsku se zúčastnily tyto školy : Mateřská
škola ul. Práce, 1. třída Základní školy v Nýrsku, Školní
ulici a Pomocná škola v Bystřici. Na programu byly
pohádky „Vašek cestovatel„ a doktorské pohádky
„Očkování a zubař„. Naši malí herci se velmi snažili a
největší odměnou byl pro ně potlesk diváků.
28. 12. proběhl turnaj ve vybíjené a následně
Silvestrovské mecheche. Jedná se o společné zakončení
roku 2007.

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.

Informace finančního odboru Městského úřadu Nýrsko poplatníkům místních poplatků
1) Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů na rok 2008
- poplatník: - každá fyzická osoba, která má trvalý pobyt v obvodu města Nýrska
- fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve
které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba
- sazba poplatku - 412,-Kč/ 1 osoba přihlášená k trvalému pobytu
- 412,-Kč/ vlastník stavby určené nebo sloužící k individuální rekreaci
- 124,-Kč/ student ubytovaný na internátě, koleji, popř. v nájemním bytě po doložení uvedených
skutečností. Tiskopis dokládající nárok na úlevu lze vyzvednout v kanceláři č.6 na
MěÚ Nýrsko. Na základě vyplněného dokladu bude poplatek upraven na nižší
sazbu poplatku.
- splatnost: do konce února 2008
- platba: - v hotovosti - v pokladně MěÚ Nýrsko, kancelář č.6
- na základě složenky, která bude rozesílána v polovině měsíce února těm poplatníkům, kteří poplatek
neuhradili v hotovosti v pokladně
2) Poplatek ze psů
- poplatník: držitel psa, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území
města Nýrska
- předmět poplatku: pes starší tří měsíců
- sazby: dle obecně závazné vyhlášky
- splatnost: do 30.4.2008, popř. 2. splátka do 31.8.2008 u poplatků přesahujících 200,- Kč
- výběr poplatku v hotovosti v pokladně města, kancelář č. 6, popř. na základě zaslané složenky v dubnu 2008

Informace pro právnické osoby a fyzické osoby podnikající
Technické služby města Nýrska upozorňují právnické osoby a fyzické osoby podnikající na možnost sepsání
nových smluv na likvidaci odpadu podobného komunálnímu a separovaného odpadu pro rok 2008.
Podnikatelům doporučujeme dostavit se k sepsání nových smluv v termínu od 21. ledna do
22. února 2008 do areálu Technických služeb v ulici Strážovská čp.529 k p.Markové. Do této doby bude odpad
vyvážen dle podmínek uzavřených smluv z roku 2007.
Ceník za likvidaci odpadu podobného komunálnímu pro právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání
v roce 2008 (k níže uvedeným cenám bude účtováno DPH dle platné legislativy) :
110 l
1 100 l

52 svozů
2 144,16 670,-

26 svozů
1 072,8 335,-

12 svozů
536,4 168,-

jednorázové
71,-

Poplatek při likvidaci více něž 50 nádob :
110 l

52 svozů
1 928,-

26 svozů
964,-

právnické a fyzické osoby podnikající za využití systému separovaného odpadu

1 010,-

ZŠ a MŠ Nýrsko, Komenského ul. a ZŠ Nýrsko, Školní ul. oznamují rodičům
budoucích prvňáčků, že zápis do 1. ročníku proběhne na obou školách současně
dne 6.2.2008 od 14.00 do 17.00 hod.
Plán nejdůležitějších akcí v Nýrsku na rok 2008
1. Výstavba
1. 1.
1. 2.

Druh akce
Zahájení výstavby zdrav. zařízení
Zahájení výstavby 19 bytů čp. 158 – Okula

termín
2008
2008

Rozpočet / dotace
24 mil./ 80 %
23 mil./ 10 mil.

2. Komunikace
2. 1.
2. 2.
2. 3.
2. 4.
2. 5.
2. 6.

Oprava ulice Práce
Oprava komunikace u garáží v Hadravské čtvrti
– II. etapa
Oprava komunikace ve Starém Lázu
Oprava lesních cest
Opravy komunikací v územním obvodu města –
TS
Výměna dopravních značek za reflexní - TS

2008
2008

5 mil.
1, 6 mil.

2008
2008
2008

1, 0 mil.
2, 9 mil. / 2, 1 mil.
0, 15 mil.

2008

0, 15 mil.

2008
2008

0, 1 mil.
0, 03 mil.

2008

0, 15 mil.

2008

0, 1 mil.

2008
2008

1,15 mil.
0, 2 mil.

2008 - 10
2008
2008
2008

0, 8 mil. / rok/
0, 5 mil.
0, 4 mil.
0, 3 mil.

2008
2008

3 mil.
1 mil.

2008

0, 2 mil.

2008
2008
2008

1 mil.
1 mil.
0,3 mil.

3. Zeleň
3. 1.
3. 2.
3. 3.
3. 4.

Oprava a údržba všech laviček ve městě -TS
Výměna odpadkových košů v klidových zónách
a parcích – TS
Výsadba zeleně dle zpracovaných plánů
výsadby
Údržba dětských hřišť a míst odpočinku - TS

4. Projektové práce
4. 1.
4. 2.
4. 3.
4. 4.
4. 5.
4. 6.

Projekt na zasíťování pozemků u hydroglobu
Projekt na zasíťování průmyslové zóny
v Hadravské čtvrti
Zahájení revize územního plánu města
Projekt oprav základních škol
Projekty na místní komunikace
Projektové rozpracování studie náměstí

5. Infrastruktura
5. 1.
5. 2.

Vodovod Pod Lesem
Výstavba sítí na pozemcích u kotelny

6. Ostatní investice
6. 1.
6. 2.
6. 3.
6. 4.

Opravy osvětlení ve městě a spádových obcích –
TS
Technické vozidlo TS
Rekultivace skládky
Veřejné osvětlení Hadravská čtvrť

Možné úpravy výše penále z dlužného nájemného
Podle § 697 občanského zákoníku nájemce bytu, který se ocitl v prodlení s úhradou nájemného nebo plnění
poskytovaných služeb s užíváním bytu déle než pět dnů, je povinen zaplatit pronajímateli poplatek z prodlení. Dle §
517, odstavce 2 zmíněného zákoníku určuje výši poplatku z prodlení zvláštní předpis. Tímto předpisem je v
současnosti nařízení vlády číslo 142/1994 Sb., kterým se stanoví výše úroků z prodlení a poplatků z prodlení.
Poplatek z prodlení vyměřuje toto nařízení vlády ve výši 2,5 promile z dlužné částky za každý den prodlení, nejméně
však 25 Kč za každý i započatý měsíc prodlení (v případě, že by poplatek z prodlení, vypočtený procentní sazbou, byl
nižší). Výše poplatku je zakotvena pevně a nelze ji měnit ani dohodou nájemce s pronajímatelem.
Od čtvrtka 13. prosince 2007 je platná Prováděcí směrnice č. 17/2007, ve které je stanoven postup pro částečné úlevy
dlužníkům u penále. K úlevám na penále však nebude docházet automaticky, ale pouze na základě podání vlastní
žádosti dlužníka. Druhou podmínkou, která musí být splněna, je splacení celé částky výše dluhu na nájemném vč.
záloh na služby s nájmem spojených a na souhrnném vyúčtování. Pokud se někdo dostane do jakékoliv finanční tísně,
je možnost sepsání splátkového kalendáře.
Více informací k této směrnici a postupu na úlevách dlužníkům se zájemci dozví osobně na Technických službách
města Nýrska nebo na tel. č.: 376 571 291.
Bc. O. Sosvorová, TSM Nýrska

Stanovení ceny tepla a TUV dodávané z centrální výtopny
Teploslužby, spol. s r.o. už třináctým rokem dodávají teplo a teplou vodu pro část Nýrska.Pro naše odběratele máme
několik informací.
Topné období začíná 1.září a končí 31.května.Teplota vzduchu v obytných místnostech má být 20 - 22 st. Celsia s
tolerancí plus-mínus dva stupně. Teplo a teplá voda se musí dodávat denně v době od 06.00 do 22.00 hodin. Teplá
voda musí mít u odběratele teplotu od 45 do 60 st.Celsia. Jiné teploty a jiné doby dodávek tepelné energie musí
odsouhlasit nejméně 2/3 spotřebitelů v konkrétním domě. V minulém a letošním roce byla provedena za finanční
spoluúčasti Města Nýrska větší oprava topného kanálu u pily, generální oprava střechy strojovny výtopny, oprava
štítu uhelny po vichřici, výměna pěti vrat na kotelně a generální oprava kotle K4.
Na rok 2008 jsme nuceni státní politikou přistoupit na zdražení tepla o 17 %. Jedná se o skokové zdražení, v dalších
létech by se mělo případné zdražování odvíjet víceméně od inflace. Konečná cena na r. 2008 je 378,37 Kč za gigajoul,
tj.při vytápění bytových 50 m2 jde o nárůst 233,-Kč /byt /měsíc.
Na zvýšení ceny tepla má největší vliv zdražení elektřiny, uhlí, daň z přidané hodnoty zvýšená
o 4% a zvláště nově zavedená ekologická daň. Její výši určil stát stejnou pro elektřinu, plyn, uhlí, biomasu; konkrétní
cena se odvíjí od spalného tepla komodity. Další příčinou je postupné snižování prodeje tepla, vloni o více než 10%.
Pro srovnání uvádíme přehled postupného zdražování tepla v Nýrsku:
2001 279,- Kč
2004 290,- Kč
2007 322,35 Kč
2002 284,- Kč
2005 290,- Kč
2008 378,37 Kč
2003 284,- Kč
2006 309,75 Kč
Nejlevnější teplo v okolí prodává z velké uhelné výtopny město Kdyně, a to o 13,- Kč/GJ méně než my v Nýrsku.
Klatovy jsou oproti Nýrsku dražší o 49,- Kč za gigajoul, ale instalací uhelného desetitunového parního kotle se snaží
cenu tepla snížit. Tam, kde mají pouze plynové kotelny, je cena tepla oproti Nýrsku vyšší, např. Domažlice o 196,-Kč,
Sušice o 160,-Kč, Janovice nad Úhl. o 155,-Kč za jeden gigajoul. Kde spalují jen biomasu, je cena tepla vyšší i o více
než 200,-Kč/GJ.
Vážení odběratelé, naší prioritou bylo a bude poskytovat Vám kvalitní a pokud možno i levné služby.
V. Hostek

Vánoční zpívání
Touto fotografií chceme připomenout hezkou
akci na nýrském náměstí dne 19.12.2007.
O pestrý program u rozsvíceného stromečku se
postarali žáci obou základních škol, základní
umělecké školy a taneční soubor z Domova pro
osoby se zdravotním postižením v Bystřici nad
Úhlavou. Děkujeme tímto ředitelům a
pedagogům všech zařízení, kteří se na přípravě
programu podíleli.

16.11.2007 v ZŠ Nýrsko, Školní ulice
V tento den bychom zmátli každého nezasvěceného
návštěvníka naší školy – školou se ozývala čínská
hudba, na chodbách jste mohli potkat lidičky
v tradičním čínském oblečení, voněl tu pravý čínský
čaj, ve třídách jste mohli vidět typické čínské předměty,
ve školní jídelně jste mohli ochutnat jedno ze dvou
čínských jídel. Právě se totiž konal projektový den
věnovaný Číně, organizátorské zemi 29. letních
olympijských her. Protože se celý letošní školní rok
orientujeme na tuto sportovní událost, chtěli jsme také
blíže poznat zemi, která se stala pořadatelem. A že bylo
co poznávat!
Do pestrého dění se zapojil téměř každý, a to buď
získanými informacemi nebo tvůrčí a výtvarnou
činností. Žáci 1. stupně kromě teoretických poznatků o
Číně tvořili čínské znaky, ochutnali čínský čaj, vařili rýži a čínské nudle, předvedli módní přehlídku a vytvořili
„čínskou zeď“. Třídy jednotlivých ročníků se
odlišovaly oblečením určité barvy a každého zdobil
pravý čínský klobouček. Žáci 2. stupně se dozvídali
mnoho z historie i současnosti Číny, soutěžili
v míčové hře, která je velmi podobná oblíbené hře
čínské, připomínali si přínos Číny světu (hedvábí,
porcelán, rýže, čaj, bojová umění, akupunktura, apod.),
shlédli filmový dokument o životě v Číně a vytvářeli a
představili třídní projekt.
V 1. patře hlavní budovy školy se objevily úžasné
výtvory jednotlivých tříd – maketa Čínské zdi a
typické čínské stavby, napodobeniny terakotové
armády, čínský porcelán, čínský drak, lampiony, ručně
vyráběný papír s čínskými nápisy. Právě čínské písmo
zaujalo žáky nejvíce a sami se pokoušeli napsat svá
jména.
Mgr. Alena Linhartová

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺
ZÁVĚREM:

Zdraví, spokojenost a úsměv na tvářích v novém roce 2008 přejí
zaměstnanci a žáci ZŠ Nýrsko, Školní ul.

Základní organizace svazu zdravotně postižených v Nýrsku
ZO SZP má 192 členů. Každý měsíc se schází výbor, kde plánujeme přednášky, sledujeme životní jubilea a
připravujeme další akce naší organizace. Navštěvujeme naše členy, kteří se ze zdravotních důvodů nemohou zúčastnit
členských schůzí a seznamujeme je s činností organizace. V březnu na členské schůzi vystoupila p. ing. Kafkovská
s přednáškou Šumava a šumavská jezera doplněnou diapozitivy. Vzpomněla také na škody, které u nás způsobila
vichřice .
V květnu byla slavnostní schůze ke Dni matek, kde vystoupily děti ze ZŠ a MŠ v Nýrsku. Na říjnové členské schůzi
měla přednášku o výživě zaměřenou na seniory a dietní návyky dietní sestra z nemocnice z Klatov. 11.12. proběhla
slavnostní členská schůze s vystoupením, dětí z MŠ s vánočním programem.
Účast na členských schůzích vzhledem ke zdravotnímu stavu našich členů je dobrá. Výbor vždy připraví malé
občerstvení a pan Jandovský spolu se zpěvačkou nám zahrají a zazpívají k tanci i poslechu. Naše organizace se zapojila
do akce „Boj proti rakovině“. Bylo prodáno 200 kytiček za 4 922 Kč. Chtěli bychom připomenout, že i naše organizace
se zapojila 70 podpisy do Petiční akce osob se zdravotním postižením v ČR. V roce 2007 jsme spolu s klubem seniorů
uspořádali celodenní výlet do Kolovče. V červenci jsme uskutečnili zájezd na přehlídku 9 dechovek do Kramolína.
V říjnu jsme zorganizovali sběr šatstva pro Červený kříž.
Děkujeme všem našim sponzorům, kteří nám svými příspěvky umožňují uskutečnit některé akce pro zdravotně
postižené občany našeho města. Jedná se o tyto sponzory : Město Nýrsko, Městys Dešenice, Obec Chudenín, Zdr.
dopravní služba Nýrsko, ZKD Sušice a p. Jandovský.
Základní organizace Svazu zdravotně postižených v Nýrsku přeje všem do nového roku 2008 hodně zdraví,
štěstí a spokojenosti.
Marie Zvonárová

Klub seniorů v Nýrsku
zahájil svoji činnost v lednu 2001. V současné době má 70 členů . V krátkosti bych uvedla některé akce za uplynulý
rok.
Pan MUDr. Bureš ve své přednášce k seniorům mluvil o tom, co by měli dělat pro své zdraví a naopak čeho se
vyvarovat, aby nebyli nemocní. Léčitelé paní Smrčková z Klatov a pan Nečástek z Hamrů nás seznámili s mnoha
léčivými bylinami, s jejich užíváním a uchováváním a také jsme relaxovali při uklidňující hudbě. S panem ing.
Rouskem jsme v zajímavé přednášce s promítáním filmu navštívili Maroko. S paní ing. Kafkovskou a s panem
Těšínským jsme se toulali po naší krásné Šumavě. Oba jsou našimi hosty každý rok. Abychom nezapomněli na historii,
navštívili jsme zámek v Horšovském Týně, pomník J.Š. Baara na Výhledech a také Domažlické muzeum. Ve
společenském sále Městské knihovny v Nýrsku jsme prožili hezké odpoledne, kdy pro nás zahrál a zazpíval pěvecký
sbor s hudební skupinou seniorů z Makova a po rozdání zpěvníků jsme vytvořili velký pěvecký sbor. Začátkem prosince
jsme navštívili krásné divadelní představení s vánoční tématikou ochotnického souboru v Janovicích nad Úhlavou. Na
závěrečném posezení v letošním roce nás navštívil pan starosta ing. Rubáš. Při hudbě pana Jonáše jsme si zazpívali
koledy, nechybělo ani malé občerstvení.
Na závěr bych chtěla poděkovat Městskému úřadu Nýrsko za financování akcí klubu a popřát všem dobré zdraví po celý
rok 2008.
Milena Larvová

O vkusu, nebojte se, jen chvilku
Advent byl kdysi časem očekávání. To už delší dobu neplatí. Dnes je časem horečného lítání po supermarketech a
časem usilovného čtení reklamních letáků. Je to jako když jedete v rychlíku. Zkuste z něj na chvíli vystoupit.
Pro mne takovým vystoupením byla návštěva výstavy prací žáků ZUŠ a ZŠ Komenského v Nýrsku. Výtvarná výchova
je vždy o vkusu, hlavně o vkusu učitele, jinak se tato oblast zvrhne ve výuku jakýchsi podivných uměleckých řemesel.
Pardon, spíše poduměleckých podřemesel. Pomalovávají se květináče, lahve, tisknou ubrousky a bůhví co ještě.Neplatí
to o vystavených pracích. Za jejich kvalitou stojí bezesporu paní učitelka Hošková, dáma s vybraným vkusem a
vytříbeným výtvarným cítěním. V tom směru nemá v Nýrsku konkurenci. Má ještě jednu důležitou schopnost. Dovede
tohle všechno přeroubovat na své žáčky a to umí opravdu málokdo. Mít ještě děti školou povinné, věděl bych, komu
je svěřit do rukou. Protože to už nehrozí, vážně přemýšlím, že si adoptuji vlastní vnouče. Kdyby konšelé nelakotili na
instalačním zařízení, zážitek z výstavy by se ještě znásobil. Mimochodem, páni konšelé, kdo jste se byl na výstavě
podívat? Chápu, chápu, těžce pracujete pro město a na takové drobnosti nemáte čas. Vaše škoda.
Mgr. Vojtěch Bunda

Vzpomínka na Karla Hašlera
22. prosince 1941 byl krutým způsobem umlčen v koncentračním táboře Mauthausen v Rakousku jeden z našich
neoblíbenějších českých písničkářů – Karel Hašler. Narodil se 31. října 1879 v Praze, v letech1903 – 1915 působil jako
člen činohry Národního divadla. Jeho láskou ale byly kabaret a film. Jeho písně opěvující Prahu zlidověly a myslím, že
není Čecha, který by neznal píseň Po starých zámeckých schodech, Pětatřicátníci, Čí je Praha?, Dopis ze zákopů, aj.
Karel Hašler se zapojil do akcí na obranu ČSR před nacismem, jako vlastenec veřejně vystupoval i po okupaci
republiky v březnu 1939, později byl zatčen gestapem a uvězněn v Mauthausenu, kde před smrtí napsal svou poslední
píseň „Plují mraky do daleka“.
Plují mraky do daleka
Plují mraky do daleka
za ostnatý drát
Nikdo neví, co ho čeká
co se může stát
Měl jsem jenom jednu lásku
a to tebe jen
svoji Prahu stověžatou
a svou rodnou zem

Zdálo se mi, jak na Vikárce
znovu jako dnes,
s kytičkou tam k panně Klárce,
spěl pan Johanes.
Mraky táhnou do daleka
za ostnatý drát,
Hlava moje tíhou klesá,
brzy půjdu spát.

Hradčany krásné, Petřínské stráně,
ty louko s řadou topolů,
o vás jsem sníval jak o své mámě
s vámi jsem chtěl žít pospolu.
Hlava mi klesá uprostřed boje,
poslední vzdech, ten patří vám,
Hradčany krásné, ty Praho moje,
budete žít, já umírám.

Hradčany krásné, Petřínské stráně,
ty louko s řadou topolů,
o vás jsem sníval jak o své mámě
s vámi jsem chtěl žít pospolu.
Hlava mi klesá uprostřed boje,
poslední vzdech, ten patří vám,
Hradčany krásné, ty Praho moje,
budete žít, já umírám.

To byl český písničkář - Karel Hašler, na něhož nikdy nezapomeneme!
Jaroslav Hejda
Omlouvám se čtenářům za opožděné otištění této vzpomínky.

Trocha historie nikoho nezabije …
Stará Lhota (něm. Freihöls)
V našem seriálku o částech obce Nýrsko jsme doputovali do Staré Lhoty. Zalistujme na úvod publikací
Šumava z roku 1883, kde Justin Prášek poznamenává:
Na úpatí Rančera (Hraničáře) a opodál úpatí brennetského jest víska Freihöls s továrnou na zboží
majolikové. A jakoby mezník dvou světů, pohorského kraje a vnitrozemí, zdvihají se trosky hradu
Pajreka nad modrými hvozdy, jež úbočí rančerovská vroubí. Sličnou zátočinou žírnými lučinami a
úrodnými polemi se proplétajíc, obtéká široká již Úhlava okrouhlý a na svazích svých lesem porostlý
chlum, jenž jest nejzazším výběžkem Královského Hvozdu v oněch stranách. Buď od Freihölsa, buď od
Nýrska vede cesta stinnými kobami lesními kolem výstavného dvora pajreckého ku zříceninám, posud
vyplňujícím veškeren povrch
temene.
Jak je patrné i z reprezentační
publikace
Ottových
Čech
Freihöls neboli Stará Lhota vždy
úzce souvisela s hradem Pajrek.
Hrad byl zevrubně popsán už
v první publikaci, která se
věnovala systematicky popisu
hradů
–
v Heberově
díle
Böhmische
Burgen,
které
v současné
době
vychází
v českém překladu. Dnes je tato
kniha hodnocena především pro
krásné kresby. Heber zaznamenal
i několik pověstí, které se
k hradu vážou.
Ves Stará Lhota byla od počátku
součástí panství pajreckého, poprvé je takto zmíněna roku 1379 v berním rejstříku plzeňského kraje a
to pod českým názvem Lhotka Stará. V té době byly na tomto panství ještě další dvě Lhoty: Lhotka
Velká a Lhotka u Výrova, v některých pramenech jsou uváděny jako Prostřední a Zadní, přičemž Zadní
Lhota byla dnešní Skelná Huť. Německý název Freihöls znamená svoboda nebo výsada a významově
odpovídá českému označení lhota. Spolu s hradem ji pak koupil roku 1554 Jan Koc z Dobrše a připojil
ji k panství Bystřice.
V době sepisování berní ruly roku 1654 žili ve Staré Lhotě tři sedláci Martin Veutman, Tomáš Irlbek a
Jiřík Christl (všichni 15 strychů polností) a šest zahradníků Jan Wolf, Erhart Templ, Jan Schlosser,
Pavel Brantl, Augustin Reisinger a Kašpar Knesl. Na konci 18. stol. měla ves dle Schallerovy
Topografie 18 čísel. V roce 1850, po vzniku samosprávy, se stala Stará Lhota součástí obce Skelná
Huť, mezi lety 1910 a 1954 byla dokonce obcí samostatnou, poté připadla k Nýrsku. Bohužel
z písemností obce se do dnešních dnů nezachovalo vůbec nic, a tak se o její správě můžeme jen
domýšlet.
Počet obyvatel v obci známe od prvního sčítání roku 1869 – 270 obyvatel v 33 domech, roku 1880 –
284 obyvatel (38 domů), roku 1890 shodně 284 obyvatel (38 domů), roku 1900 298 obyvatel (38
domů), roku 1910 – 286 obyvatel (39 domů), roku 1921 – 292 obyvatel (38 domů) a roku 1930 – 296
obyvatel (44 domy). Po válce počet obyvatel výrazně poklesl. Roku 1950 žilo v obci 93 obyvatel (40
domů) a počet dále klesal např. roku 1970 na 67 obyvatel, ale již jen 19 domů. Podle posledního sčítání
roku 2001 žilo ve Staré Lhotě 46 obyvatel ve 26 domech.
Lenka Sýkorová

AKCE LEDEN 2008
Dne 26.1.2008 pořádá Oddíl
malé kopané Buvolss od
20.00 hod. v Kulturním
domě v Nýrsku již
3. Šumavský ples.
Všichni, kdo rádi tančí nebo
chtějí prožít večer s přáteli,
jsou srdečně zváni.
Na fotografii můžete vidět
absolventy již ukončeného
Podzimního tanečního kurzu.

PRODEJ:
V Městské knihovně a v Informačním centru v prodeji „ VELKÁ CESTOVNÍ KNIHA“.
Kniha obsahuje podrobné mapky turistických okruhů a nejrůznějších zajímavostí z celých Čech, Moravy a
Slezska. Průvodce nabízí 150 zajímavých motoristických tras, mapky a popisy jednotlivých výletů, doporučené
restaurace, nové aktivity pro volný čas.
Součástí 2. vydání je soubor volných vstupenek a poukázky na slevu v celkové hodnotě 10 000 Kč. Každá kniha
je doplněna slosovacím kupónem do velké losovací soutěže o hodnotné turistické ceny.
Velkou cestovní knihu si můžete zakoupit v Informačním centru na autobusovém nádraží v Nýrsku nebo
v Městské knihovně Náměstí 81 od 3. ledna 2008. Platnost poukázek na slevu a aktuálnost nabízených tras je od
roku 2007 až do roku 2010.

děkuje svým zaměstnancům za
dosavadní vykonanou práci a
přeje vše nejlepší
v novém roce 2008.
Pro podporu našeho týmu v Nýrsku:

Přijmeme pracovníky do výroby:
Nabízíme Vám jisté zaměstnání u mezinárodní
společnosti, dobré finanční ohodnocení a sociální
jistoty. Doprava směr Nýrsko – Kdyně zajištěna
firemním autobusem.
Kontakt:
UVEX ČR s. r. o., Krumlová Irena, Chodská 875,
340 22 Nýrsko
tel. 376 376 816, 777 401 073
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