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CO  VÁS  MOŽNÁ  ZAJÍMÁ 
O  ÚKLIDU  MĚSTA  ? 

 
Pane Šafránku, zima už vystrčila své drápky,  
takže každého z nás jistě zajímá vše, co se týká 
údržby silnic a chodníků v našem městě a okolí. 
Jistě jste zaznamenali diskuse kolem novely 
zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, 
známé spíše jako „chodníkový zákon“. Z výše 
citovaného zákona vyplývá, že za škody vzniklé 
uživatelům na komunikacích a nově i na 
chodnících odpovídá vlastník 
Jak bude tedy zabezpečení údržby probíhat? 
Tak jako každoročně bude i pro letošní rok 
zpracován „Plán zimní údržby“, ve kterém bude 
stanoveno pořadí důležitosti jednotlivých 
chodníků a komunikací tak, aby byla zajištěna zdravotní služba, hromadná doprava, zásobování, doprava  
a pohyb osob v centru. Následně se bude postupovat směrem k okrajům města.  
V jakých časových intervalech musí být jednotlivé komunikace uklizeny? 
Se stanovením pořadí důležitosti souvisí maximální doby, do kterých musí být úklid proveden. Budeme se 
snažit tyto časy podle podmínek zkrátit. Prováděcí vyhláška stanoví následující doby podle pořadí důležitosti: 
a) I. pořadí důležitosti ..................... do  4 hodin komunikace, chodníky do 6 hodin, 
b) II. pořadí důležitosti .................... do 12 hodin komunikace, chodníky do 16 hodin, 
c) III. pořadí důležitosti ................... po ošetření komunikací I. a II. pořadí, nejpozději však do 48 hodin. 
Máte nějaký vzkaz pro naše spoluobčany? 
Rádi bychom poděkovali Vám všem, kteří jste se jakýmkoliv způsobem podíleli na pomoci při zajištění úklidu 

okolí svého bydliště (zametání chodníků, úklid kolem popelnic  
a kontejnerů, úklid sněhu a náledí atd.) a také při údržbě zeleně, 
zejména ve čtvrtích s rodinnými domy. Chtěli bychom Vás touto 
cestou požádat o pokračování ve spolupráci při zajišťování úklidu 
komunikací přilehlých k Vašim nemovitostem, a to zejména nyní 
v zimních měsících. Za Vaší pomoci se nám podaří zkrátit maximální 
doby stanovené pro úklid a snížíme tím možnost vzniku škod, 
zejména pak na zdraví spoluobčanů. 
 

Za odpovědi děkuji panu Stanislavu Šafránkovi, řediteli Technických 
služeb města Nýrska  

j.v.
 

 

ÚDŽBA  MĚSTSKÉ  ZELENĚ 
 

Již v červenci loňského roku jsme čtenáře informovali o nutnosti,  
v rámci údržby městské zeleně a zajištění bezpečnosti, pokácet topol 
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 době vegetačního klidu strom skácen a bude 
vyřešena celkově výsadba zeleně vhodná k stávající zástavbě tak, aby 
ani v budoucnosti nebyla nebezpečná pro své okolí.      

A. Soušek, Stavební odbor a odbor ŽP a silničního hospodářství  
 



 
I n f o r m a c e  z  r a d n i c e  
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. 

 
 

Na následujících fotografiích je možno vidět, jak mohou vypadat městské byty po soudním vystěhování 
neplatících nájemníků. 
 

 
 

 

Ze svodky městské policie 

Nekonečný příběh 
 Nekonečný příběh připomíná řešení odstranění vraku vozidla Škoda 105. Vše začalo 14. dubna 
vylepením výzvy k odstranění vraku stojícího v ulici K Zahradám. Vrak po několika dnech zmizel, ale pouze  
o několik desítek metrů na parkoviště v sídlišti. Majitel vozidla při osobním jednání sliboval odklizení, ale své 
slovo nedodržel. Po uplynutí zákonné lhůty k odklizení, věc řešila přestupková komise. Při tomto jednání osoba 
uvedená v registru vozidel předložila kupní smlouvu, podle které bylo vozidlo již několik měsíců prodané 
novému majiteli. Ve stejné době se na vozidle objevily nové kontrolní nálepky emisí a STK. Vozidlo ale bylo 
stále ve stavu, ve kterém nemohlo projít kontrolou na STK. Věc byla proto postoupena Dopravnímu úřadu  
v Klatovech pro nedodržení zákonné lhůty pro provedení změny majitele v registru vozidel a pro podezření  
z neoprávněného užití kontrolních nálepek emisí a STK. 

Ve dne pomocník, v noci lupič 
 V pozdních večerních hodinách 25.září přijala městská policie telefonické oznámení o vloupání do 
sběrny druhotných surovin v Nýrsku. Strážníci v ulici před sběrnou zajistili manželku později zadrženého 
pachatele a věc předali k dořešení policii ČR. K nemalému překvapení provozovatele sběrny byl lupičem 
barevných kovů muž, který chodil do sběrny pomáhat. 

Nemohl prodávat 
 Škoda favorit zaparkovaná v ulici Prap.Veitla bránila ve využití prodejního místa na pouťovém tržišti.  
V evidenci vozidel byl zjištěn majitel s trvalým pobytem ve vsi u Kolince. Majitele vozidla se podařilo 
kontaktovat díky vstřícnosti policistů ze Sušice a Kolince. Na základě získaných informací byla o přeparkování 
požádána žena z Nýrska, která v současné době s tímto vozidlem jezdí. 

 



 

Hlučný bar 
 Při řešení množících se stížností na hlučný noční provoz jednoho místního baru bylo strážníky zjištěno 
podezření na opakované porušování stavebního zákona. Podnět k řešení byl proto postoupen stavebnímu úřadu. 
 
Společně proti hříšníkům 
 Mnozí občané jistě zaznamenali přítomnost společných hlídek policistů a strážníků v ulicích města. 
Vedení obvodního oddělení policie ČR a městské policie v Nýrsku se tak snaží o lepší provázanost a spolupráci 
obou složek ve prospěch zlepšeného stavu na úseku veřejného pořádku a bezpečnosti silničního provozu. 

                                                                                              Milan Kolář                  

 
 

CENTRÁLNÍ VÝTOPNA NA ZIMU PŘIPRAVENA 
 
Letošní topná sezona byla zahájena v pondělí dne 14. září 2009 a skončí do konce května příštího roku. Během 
této doby bude mít provozovatel výtopny první zkušenosti s provozováním dvou nově instalovaných uhelných 
teplovodních kotlů Ekoefekt 600 kW, které umí i spoluspalovat dřevěné štěpky. Po úpravách tlakových  
a teplotních poměrů výtopny budou oba kotle, které nahradily jeden kotel Slatina o výkonu 2.910 kW, 
provozovány zatím poloautomatickým způsobem.V mimotopném období se počítá s jejich automatickým 
provozováním.  
Město Nýrsko svojí investicí 3,700.000,- Kč přispělo k zefektivnění provozu výtopny. Oba kotle mají přes 80% 
účinnost, dvě nová oběhová čerpadla ušetří kolem 50.000 kW elektřiny ročně, teplotní úpravou dojde ke snížení 
tepelných ztrát ve venkovních rozvodech a v létě již došlo k úspoře nákladů na jednoho pracovníka. Prostá 
návratnost investice je do šesti let. 
Proto je možno v příští topné sezoně setrvat na ceně tepla úrovně roku 2008, tj. 378,- Kč za gigajoul. Tak nízkou 
cenu tepla nemají ani podstatně větší dodavatelé tepla. Svoji kapsu tak ušetří místní odběratelé tepla, kterým 
především byla tato úprava výtopny určena. 

Vladimír Hostek 

 

 
 

Dětská prázdninová fotosoutěž "Turistické cíle České republiky"  
 

Městská knihovna Nýrsko a Informační centrum města Nýrska vyhlásily před začátkem letních prázdnin pro děti 
a mládež prázdninovou fotosoutěž. Až do 9. září mohli do nýrského íčka nosit vyznavači focení své prázdninové 
úlovky. Fotografie měly být tématicky zaměřeny na turistické cíle České republiky. I přes poměrně dlouhý čas 
trvání soutěže se nakonec sešlo jen 8 soutěžních snímků, které budou hodnoceny pětičlennou komisí, složenou ze 
zástupců městské knihovny, informačního centra, Městského úřadu Nýrsko a DDM Nýrsko. Tři autoři nejlepších 
snímků se mohou těšit na pěkné věcné ceny. Vítězné fotografie spolu s ostatními snímky budou od 1. prosince 
vystaveny v prostorách Informačního centra. Slavnostní předání cen se uskuteční v Městské knihovně Nýrsko při 
příležitosti 2. adventního čtení, 3. prosince od 16,30 hod. Vítěznou fotografii také otiskne prosincové vydání 
Nýrských novin. 

 



 
 

ZŠ Nýrsko, Školní ulice nabízí žákům kreativní 
výtvarnou činnost 

 

Kdo nikdy nezažil zázrak toho, jak se v dětských tlapkách mění hrouda 
hlíny v pohádkového čerta, kočičku nebo vánoční svícen ten přišel  
o mnohé. Dětská tvorba totiž přináší radost nejen dětem samotným, ale 
všem kolem (nás učitele nevyjímaje). 
Keramické aktivity jsou dnes módní záležitostí a kdekdo je přesvědčen, 
že jde o jednoduchou výtvarnou činnost, která nás uspokojí a poskytne 
nám zábavu ve volném čase. Je to pravda jen částečná. Keramická práce 

je nejen tradiční českou rukodělnou prací, ale rozvíjí manuální zručnost, trpělivost i vkus. Vyžaduje nápad, tvůrčí 
přístup a také šikovné ruce. V neposlední řadě tato činnost přispívá k rozvoji estetického vnímání a cítění  
a vychovává k úctě k řemeslu. Tímto odborným úvodem chceme vysvětlit, proč se naše škola již před několika 
lety rozhodla, že nabídne svým žákům volnočasovou aktivitu zaměřenou právě na keramické práce.  
Čtyři roky díky nápadu Mgr. M. Nagyové získávala škola na zvláštní 
účet, určený na nákup keramické pece, finanční prostředky za sběr 
plastových víček a starého papíru. Do akce se nadšeně zapojila velká část 
žáků, jejich rodičů, ale také nýrská veřejnost a některé firmy. Od té doby 
získala škola za vykoupený starý papír 28 350,- Kč. Zbývající finanční 
částku „dorovnala“ škola ve spolupráci se sponzory a v dubnu 2009 byla 
keramická pec instalována. Sběr starého papíru a víček tím však 
neskončil, naopak - bude pokračovat i v dalších letech, abychom si 
vydělávali na nákup keramické hlíny, vybavení keramické dílny a provoz 
keramické pece. 
V říjnu zahájily pod vedením Mgr. M. Nagyové a Mgr. P. Čapkové 
činnost dva keramické kroužky a keramické práci se budou žáci věnovat i v některých hodinách výtvarné 
výchovy. Děti se tu postupně naučí pracovat bezpečně a dobře s keramickou hlínou, nářadím a glazurou, ovládnou 
jednoduché techniky, ale především dají prostor své fantazii a kreativitě. První hodiny již mají zájemci  
o keramiku za sebou a pod jejich rukama vznikla obdivuhodná dílka. Všichni se těšíme na další keramické 
výtvory, které budeme prezentovat na výstavách a které zpestří výzdobu školy. Děti je mohou také věnovat jako 
originální dárek svým nejbližším nebo je mohou prostě jen uschovat jako památku na své první umělecké tvoření.                

Mgr. Alena Linhartová 
 

 

Zájmová činnost v Domě dětí a mládeže 
 

Dům dětí a mládeže v Nýrsku zahájil ve všech kroužcích celoroční 
pravidelnou zájmovou činnost. Celkem se mezi nás přihlásilo 370 žáků a více 
než 170 ostatních účastníků. Nejvíce zájemců se zapojilo do sportovních  
a jazykových aktivit. V mnoha kroužcích je kapacita již naplněna a nemohou 
být přijímáni další zájemci. Na fotografii vidíte Míšu Strnadovou na Píšťalce. 
Nyní připravujeme nabídku dalších akcí a tímto Vás zveme na: 
Kurz pečení vánočního cukroví – Pečánek – začínáme 9. 11. 2009. 
Kurz pečení a zdobení vánočních perníčků – Perníkář – začínáme 28. 11. 
2009. Na oba kurzy je třeba se přihlásit co nejdříve v DDM, účastníci budou 
rozděleni do pracovních skupin. V obou kurzech se děti naučí samostatně 
vyrábět vánoční pečivo, stráví s námi příjemná předvánoční odpoledne a na 
závěr si svoje výrobky odnesou domů, aby potěšily rodiny. 
Adventní odpoledne spojené s výrobou adventních věnců – informace  
o termínu v DDM. Adventní věnec si každý výrobce odnese domů. 
Děvčata ve věku 13 – 15 let mají ještě poslední možnost přihlásit se do 

soutěže Dívka roku 2010.  Tady také platí, že přihlášky je nutno podat do konce listopadu v DDM. Informace  
o soutěži v DDM Nýrsko nebo na internetu.  
DDM Nýrsko organizuje v tomto měsíci sbírku potřebných věcí pro janovický Klokánek. Seznam 
nejdůležitějších potřeb pro domácnosti, ve kterých žijí opuštěné děti, najdete na nástěnkách nebo se můžete 
informovat v DDM. Nejvíce děti a jejich tety potřebují autosedačky a  podsedáky do auta. Za pomoc už teď 
děkujeme všem spoluobčanům.    

Na setkání s Vámi v podzimních měsících se těší pracovníci DDM Nýrsko.
 



 Novosibirsk  -  brána  Sibiře          
 

Dne 10.10.2009, proběhla ve společenském sále nad knihovnou přednáška s projekcí na téma Novosibirsk - 
brána Sibiře. Přednášejícími byli biskupové Jednoty Bratrské Th.D. Evald Rucký, Th.M.Petr Krásný a Petr 
Pospíšil. Ač jde o lidi ve vysokých církevních funkcích, byla přednáška protkána mnoha humornými postřehy. 
Určena byla především lidem toužícím po informacích z míst, která jsou nám povětšinou pro svoji vzdálenost 
nedostupná. Vyprávění o zemi, kde určení místa "tady kousek", znamená 700 km, mrazy dosahují více  
než -40°C, české pivo stojí skoro stovku, alkohol teče proudem a je metlou, díky které hrozí vymření národa, 
jsme zakončili ochutnávkou tamního tradičního pokrmu boršč. Tento pokrm nemá v našich krajích příliš dobrou 
pověst, ale podle reakcí návštěvníků a prázdných hrnců se zdá, že mnozí návštěvníci změnili názor. 
Akci pořádal Klub ALFA, občanské sdružení, které provozuje stejnojmenný Klub pro mládež od 13 – 20 let. 
Můžete nás navštívit na adrese:http://klub.nyrsko.info/ 
Na 19.11.2009 od 18:00 hod. připravujeme Cestománii na téma: "Jižní Korea na vlastní kůži". Součástí 
přednášky s projekcí bude ochutnávka tradičního pokrmu kimči. 
Jste srdečně zváni.                                                                                                           Za Klub ALFA Petr Vaňkát 

 
 

Hledá   se   dělo 
 

Milí nýrští spoluobčané. Když jsme začínali s prací našeho občanského sdružení, závistivě jsme se dívali na 
všechny, kteří v minulé době v prostoru hradu Pajreku nalezli něco z pozůstatků někdejšího života na tomto 
strážním sídle. Pan Zdeněk Procházka z Domažlic tam nalezl zlomek jezdeckého třmenu a nějaké jiné drobnosti, 
Daniel Gottwald zase střepy z kachlů, z nichž snad byl vystaven nějaký krb. Vyprávět jsme slyšeli o častých 
nálezech hrotů ze šípu. Přesto, že se jedná o dobu nepříliš vzdálenou, z nejrůznějších důvodů se z uvedených 
nálezů nedochovalo téměř nic. (Zlomky kachlů se ztratily při povodních v pražském  depozitáři, nálezci hrotů 
nemají nic. Snad jen nálezy pana Procházky někde jsou, ale zatím jsme se na ně nedoptali.) Co zbývá? Hledat a 
doufat, že na nás ještě něco zbylo. A ono to jde! Díky panu Kopřivovi, Suchému a dalším jejich kamarádům 
v našem muzeu už máme dvě střely z hákovnice, což byla jakási velkorážní puška, dvě střely z tarasnice, malého 
středověkého děla (každá má dokonce jinou velikost), válečnou sekerku a teď nově i menší kamennou dělovou 
kouli, kterou jsme sice nalezli ve staré stodole v Milencích, ale je nanejvýš pravděpodobné, že ji někdo přinesl do 
stavení právě z Pajreku, protože jinde se v okolí nebojovalo. Tolik munice a dělo pořád schází. Prosím, kdybyste 
ho někde zahlédli, dejte nám vědět, my už si ho sami odvezeme. 
 

Historie   blízká  i   vzdálená 
 

S námětem současné výstavy v našem muzeu má většina z nás vlastní zkušenost. Jde o státní hranici, kterou 
máme téměř „za humny“. Mnozí z nás by dokázali vyprávět historky, které kolovaly mezi lidmi. Třeba tu, že 
když si občan NDR v železářství koupil štípací kleště, hned se mu na paty přilepila hlídka v civilu a sledovala 
každý jeho krok. Nebo i vážnější. Naše výstava však sleduje celý vývoj dění na státní hranici od doby vlády 
Římanů, přes Finanční stráž Rakousko – Uherska až po vývoj válečný a těsně poválečný. Výstavu připravil pan 
Jirák z klatovského muzea, exponáty, hlavně střelné zbraně, nám zapůjčilo Muzeum Policie v Praze. Celá řada 
dokumentů se týká Hamrů, Nýrska nebo blízkého okolí. Přijďte se podívat i na další čerstvý nález, starý nejméně 
tři sta roků, který se právě k této výstavě vztahuje! 

Karel Velkoborský 

   



„ Progressive   Tiger “  
 

Pod tímto názvem proběhla ve dnech od 5. do 30. října 
ve společenském sále Městské knihovny v Nýrsku 
výstava olejomaleb místní mladé výtvarnice Evy Ašen.  
Milovníci umění mohou shlédnout díla plná energie, 
barev a mladistvého nadšení. Atmosféru z vernisáže  
6. října 2009 Vám všem přiblížila svými fotografiemi  
J. Poupová. 

 
 

ROK   BUVOLA 
 

Letošního ročníku Amatérské fotbalové ligy se za 
Nýrsko zúčastnily dva týmy – GREINER Nýrsko, 
který se ve třetím roce působnosti dostal až do první 
ligy, a tým BUVOLSS Nýrsko, jenž se po roce 
otrkávání probojoval do druhé ligy. 
V jarní části, která začala 26. dubna, se očekávalo od 
týmu GRIENER seznamování se s první ligou a těžký 
boj o udržení. První dva zápasy ukázaly nezkušenost 
tohoto týmu a smolně je oba prohráli. Poté však přišel 
ve třetím utkání šok – výhra nad Milenckými obhájci 
trofeje.  Přesto se však tato labutí píseň stala ojedinělou 
vlaštovkou a jarní účet uzavřel tým GREINER na 
předposledním místě, s pěti získanými body. 
BUVOLSS Nýrsko nastupoval v druhé lize již poučen 
z účasti v minulé sezóně, kdy podzimními boji 
procházel jak nůž máslem. Několik méně povedených 

zápasů nakonec nýrský tým usadilo uprostřed tabulky, a tak se před podzimním pokračováním začala atmosféra 
v týmu uvolňovat. Sestup i postup byl v nedohlednu a hráči se začali soustřeďovat na svoji hru a užívat si fotbal. 
Podzim již zastihl tým GREINER v mnohem lepším rozpoložení než jaro a hned v prvních odvetných bojích 
vyválčili na hřišti dva body. Po výprasku od Nortonu Milence se jakoby nastartovala mašina a tři vyhraná utkání 
posunula tým na nesestupová místa. Po tomto kole se opět znovu něco zlomilo - tři prohry a špatná konstelace 
výsledků soupeřů nakonec o bod poslala tento tým zpět do druhé ligy. 
V létě došlo v týmu Buvolss k několika změnám na soupisce a posílený BUVOLSS Nýrsko vstoupil do podzimní 
části ještě o kus lépe než by se dalo očekávat. Pět zápasů - pět výher. A to i bez svých největších hvězd, které si 
odpykávaly tresty. Avšak díky rozestupům z jarní části a i výhrám konkurentů tým korigoval svoji pozici jen  
o jednu příčku vzhůru – místo čtvrté. V šestém kole podzimu se BUVOLSS utkal v zajímavém utkání proti právě 
vedoucímu týmu Lorenc 04 Klatovy – 7x nastřelená konstrukce nakonec připravila domácí tým BUVOLSS  
o výhru a remíza 1:1 je ponechala stále na stejném místě tabulky. Předposlední kolo přichystalo další výhru skvěle 
šlapající mašiny a posun za postupové pozice – 3. místo. Na postup by se však musela v posledním kole odehrát 
zápletka hodná Agáty Christie. BUVOLSS Nýrsko potřeboval porazit silný tým Formanky Luby a jeden z prvních 
dvou by musel prohrát na hřišti papírově mnohem slabších a sestupem ohrožených soupeřů. Čemu však fotbalový 
bůh nechtěl! BUVOLSS Nýrsko dokonal svou podzimní neporazitelnost (z 24 bodů získal 22, skóre 21:3)  
a soupeřům se na hřišti nedařilo. Oba týmy z postupových příček prohráli. Zrodilo se tak velké překvapení  
a BUVOLSS Nýrsko se stali vítězi druhé ligy AFL a postupují do ligy první. GRATULUJEME. 
Druhá sezóna nýrského klubu v AFL zatím 
zaručila postup tohoto týmu do ligy první. 
Doufejme, že BUVOLSS Nýrsko, poté co 
následoval ve šlépějích týmu GREINER, 
zabojuje a dokáže, že i v první lize bude 
soupeřům ukazovat svoji sílu.  A též držme 
palce týmu GREINER, který v druhé lize 
znovu bude bojovat o postup. 
Tímto bychom rádi poděkovali fanouškům  
a všechny Vás pozvali na další sezónu, kdy 
se oba naše týmy budou opět představovat 
v krásném areálu pod sjezdovkou. 

Jan Tureček
 



 
 

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  
 

 Ve společenském sále MěK Nýrsko 
3. 11. – 20. 11. 2009 – „Vzpomínka na malíře M. Koreně“ , expozice olejomaleb, linorytů a grafik 
5. 11. od 19.00 hod. Astrovečer Soni Křečanové na téma „Dějiny magie od dávnověku po současnost“ 
12.11. 2009  od  18.00 hod. „Duše krajiny kolem Nýrska“ - beseda s Ondřejem Fibichem 
20.11. 2009  od  18.00 hod. Tvořivá dílna s Jarmilou Javorskou  
26.11. 2009  od  16.30 hod.  1. adventní čtení 
28.11. 2009  Den pro dětskou knihu. 
 
 V sále Kulturního domu Nýrsko 

6. 11. 2009  od  19.00 hod. – Gangsteři z městečka – Komedie o 
malém idylickém francouzském městečku Valance, kde se nekrade, 
neloupí ani nevraždí a místní strážníci nemají co na práci. Ale… 
Hrají: David Suchařípa, Roman Štolpa, Zuzana Dřízhalová a herci 
Docela velkého divadla z Litvínova. 
Z důvodu malého zájmu představení zrušeno!!!!! 
 
MěK připravuje: 3, 10,17. 12. 2009 od 16.30 hod. – adventní čtení.  
 
Ostatní akce 
 

  V prostorách Kulturního domu  Nýrsko                                                                         
14. 11. 2009 od  20.00 hod. – KEČUP, rocková zábava 
  5. 12. 2009 od  13.00 hod. – Mikulášská merenda 
  5. 12. 2009 od  20.00 hod. – EXTRABAND, rocková zábava 
 

Informační centrum města Nýrska 
 

telefon: 376 571 616, e-mail: ic@mestonyrsko.cz 
Po – Pá  10,00 – 12,00  13,00 – 15,00 

 
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  
Klatovsko - turistický průvodce s volnými vstupenkami cena: 149,- Kč (vstupenky lze uplatnit do konce r. 2009 ) 
Šumava bez hranice - v českém (199,- Kč) i německém (349,- Kč) jazyce 
knihy:  
Šumava - Rozkvetlá (očima fotografa Jana Kavaleho ) ,  
Nýrsko ve století proměn (vydalo: Občanské sdružení Vlastivědné muzeum v Nýrsku) 
Nýrsko toulky minulostí města – Martin Kříž 
V prodeji dřevěná turistická známka města Nýrska  No. 886, štítek na hůl s motivem hradu Pajrek, 
suvenýr z Nýrska v podobě keramické píšťalky a další. 
 

 



 
Hledám garáž 

k pronajmutí nebo ke koupi,  
nabídky prosím na tel. 

777920027 

 
 

Prodám řadovou garáž 
v Hadravské čtvrti. 

Tel.: 728766790 
 

 
 

                                                                      Tyršova 115 
 339 01  Klatovy 4 
 tel.:+420 777 722 903 
 www.pro-real.cz 
 info@pro-real.cz 

                 s námi kupce najdete 
     Pro naše klienty hledáme: 

 

  ▪   RODINNÉ DOMY                     ▪   BYTY                   ▪   POZEMKY             
  ▪   NEBYTOVÉ  PROSTORY            ▪   CHATY                 ▪    CHALUPY       
            Proč s námi? 

Zajistíme Vám kompletní a profesionální servis s prodejem, pronájmem či koupí 
nemovitosti, čímž Vám ušetříme mnoho času i financí. 
KONTAKTUJTE  NÁS            + 420 777 722 903 
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